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1 ÚZEMÍ STAVBY 

              

1.1 Umístění stavby  

 

Pozemek pro výstavbu bytového domu se nachází v k.ú. obce Lety, Lety u Dobřichovic 

v okrese Praha –Západ na pozemcku 509/2. Pozemek je rovinatý s drobnými vyvýšeninami. 

V průběhu výstavby bude pozemek oplocen v rozsahu trvalých záborů.  

V současné době je území využíváno jako pole, lokálně se zde vyskytují nálety dřevin. 

 

 

1.2 Stávající inženýrské sítě na pozemku stavby:  

 

Před zahájením prací bude dodavatelem zajištěno vytýčení všech stávajících sítí na 

pozemku investora i sousedních dotčených pozemcích a bude zabezpečeno jejich zajištění. Při 

vypracovávání koordinační situace a zakreslování stávajících sítí  bylo v části projektu 

vycházeno zejména z údajů poskytnutých správci jednotlivých sítí. V souladu s jejich 

vyjádřeními musí být dodavatelem prověřena skutečná poloha jednotlivých sítí kopanými 

sondami a popř. provést rekoordinaci vedení stáv. sítí a sítí nově budovaných 

 

Ze stávajících podkladů nebylo zjištěno, že by se  prostoru staveniště měli nacházet 

stávající sítě. 

Stávající sítě a řady jsou situovány na okolních pozemcích viz. koordinační situace.  

 

 

1.3. Hydrogeologické poměry 

 

        Hydrogeologické poměry jsou řešeny samostatným projektem – není součástí DP 

        Hydrogeologické poměry jsou dány především polohou pozemku a geologickou stavbou 

na něm. Rozhodujícím faktorem je geologické složení a propustnost jednotlivých vrstev, 

morfologie terénu, zdroje a kolísání hladiny podzemní vody a ostatní vlivy spojené s okolní 

urbanizací. 
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Podzemní voda je vázána na podložní fosilně zvětralé jílovité břidlice, které se vyznačují 

omezenou puklinovou propustností, podzemní voda zde proudí pouze po otevřených, jílem 

nevyplněných puklinách s nízkou objemovou kapacitou, takže je nutné počítat se značnou 

amplitudou výkyvů pozice hladiny podzemní vody v průběhu roku. Pohyb podzemní vody je 

přibližně shodný se směrem sklonu terénu, tzn. od jihojihovýchodu k severoseverozápadu. 

 

1.4. Radonový průzkum 

 

Radonový průzkum je řešen samostatným projektem – není součástí DP 

 

1.5. Charakteristiky stavby 

 

Bytový dům je založen na velkoprůměrových pilotách Ø600 až 1200mm. Délka pilot 

bude dle geologického profilu. Na pilotách budou provedeny ŽB hlavice, popřípadě ŽB pasy, 

zajišťující přenos zatížení ze skeletu do pilot.  

Podél částečně zasypaných suterénních stěn budou provedeny na pilotách základové 

prahy pro přenos sil od zemního tlaku. Piloty budou monoliticky propojeny se sloupy 

suterénu. Část suterénu (technické místnosti, chodby, atd. )budou založeny na podlahové 

desce a pilotách. Druhá část suterénu (podzemní garáže) jsou bez podlahové desky. 

 Případné vrstvy navážek a humózní hlíny je nutno z plochy staveniště odstranit a 

nahradit násypem do úrovně horního líce pilot, resp. hlavic z materiálu vhodného pro 

provádění násypů – o materiálu rozhodne geolog. Návrh násypu musí provést geotechnik. 

Násyp bude prováděn postupně po hutněných vrstvách max. tl. 30cm. Výsledné parametry 

musí splňovat min Edef=15Mpa, Rdt=150kPa. 

 

Skladba podloží a výsledky podrobného inženýrsko–geotechnický průzkumu jsou 

součástí samostatného projektu – není součástí DP 

Vzhledem k možné změně skladby podloží při realizaci se doporučuje přítomnost 

geologa. V případě změn geologie oproti výsledkům průzkumu, je požadováno 

přepočítání návrhu délek pilotových základů statikem. Rozhodujícím parametrem 

pilotových základů je jejich délka a vetknutí do únosného podloží. – Statická část není 

součástí DP. 
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2. VÝKOPY                  

 

Tato část dokumentace řeší rozsah výkopů nutných pro realizaci stavebních objektů, 

nikoli inženýrských sítí ( výkopy inženýrských sítí  jsou součástí jejich dodávky).  

Poměr svahování jámy je stanoven základním sklonem 1:1, u deluviálních jílů 1:0,5. 

Svahování násypů je doporučeno ve sklonu 1:2. V průběhu vytěžování stavební jámy nebo 

budování násypů může být přikročeno ke svahování v jiných poměrech, ale vždy jen po 

konzultaci s geologem.  

Při provádění výkopových prací je požadováno zohlednit  negativní působení 

klimatických vlivů (rozmáčení a promrznutí) na spáru pod podlahovou deskou. V prostoru po 

sejmutí poslední vrstvy zeminy (cca 30 cm) je nutné okamžitě provést nehutněný 

štěrkopískový podsyp a spáru uzavřít vrstvou suchého podkladního betonu. Pod parkovacími 

stáními po sejmutí poslední vrstvy (cca 10cm) je nutno provést hutnění zeminy pod štěrkové 

násypy a provedení podkladních vrstev.  

 

Použitelnost zemin z výkopů do zpětných zásypů a násypů.  

 

Zeminy a rozpojené horniny ze stavebního pozemku je možné z hlediska použitelnosti 

do zpětných zásypů a násypů v souladu s ČSN 73 6133 hodnotit téměř v celém rozsahu jako 

podmínečně vhodné pro použití do násypů a zpětných zásypů. Všechny typy zemin i hornin 

z podloží obsahují ve větší míře podíl jemnozrnné frakce, kvůli kterému je klasifikujeme jako 

podmínečně vhodné. Humózní navážky se klasifikujeme jako nevhodné. 

Je doporučeno aby zemina pro zpětný zásyp byla posouzena přizvaným geologem. 

 

 

Stavební jáma – výkopy a násypy 

 

Výkop jámy je navržen v základní figuře na kótě -0,550. Stavební jáma je navržena jako 

hloubená se svahováním 1:1. Po vyhloubení základního výkopu bude provedeno vyhloubení 

dílčích výkopů pro dojezdy výtahů, základové rošty a pasy. Dno stavební jámy nebo 

stávajícího terénu (úroveň základové spáry) v kategorii GT1 je potřeba před betonáží pasů 

nebo nasypáním štěrkové vrstvy dostatečně zhutnit. 
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Základová spára v objektu je z části umístěna na násypech. 

Dno stavební jámy v prostoru budoucích parkovacích stání pod objektem bude před 

hutněním pod štěrkové násypy srovnáno také na kótu -0,550. Dno stavební jámy v prostoru 

parkovacích stání v kategorii GT1,GT2 (násypy) je potřeba před nasypáním štěrkové vrstvy 

dostatečně zhutnit.  Požadavek na zhutnění = 45MPa. V případě nevhodného  materiálu na 

základové spáře pro toto hutnění je nutné, nahradit zeminu štěrkovým násypem. 

Pod objektem v části s žb podlahovou deskou je navržen nehutněný podsyp tl. 100 mm 

z frakce 16-32 mm. Podsyp je od podkladního betonu separován geotextilií o min. plošné  

hmotnosti 300 g/m2.  

V  objektu pod úrovní zákl. spáry ve výkopu resp. nad úrovní stávajícího terénu 

v případě základové spáry v násypu v části mimo podlahovou desku (patky a pasy, podlaha 

garáží) je navržený hutněný zásyp. Nad zeminu bude proveden štěrkový násyp v mocnosti cca 

230mm, který bude tvořit plochu pro položení vrstev komunikací, hutněnou na 45MPa. 

Složení vrstvy komunikací o mocnosti cca 420-520 mm.  

 

Odvodnění stavební jámy v průběhu realizace stavby bude řešno nárazové dle potřeby. 

Odvodnění bude zajištěno dodavatelem 

 

Upozornění:  

- před zahájením zemních prací dodavatel zajistí vytýčení všech stávajících sítí na 

pozemku investora i sousedních dotčených pozemcích a také jejich zajištění. 

 

 

3. SPODNÍ STAVBA 

 

4.1 Základové konstrukce  

 

Založení objektu 

Pro založení stavby jsou uvažovány piloty Ø600, 900 a 1200mm. Průměry a délky pilot 

jsou  navrženy na základě uvažované intenzity zatížení, úrovně založení a výsledků 

geologického průzkumu. Délky pilot jsou navrženy takovým způsobem a takovou délkou, aby 

došlo k dostatečnému vetknutí do únosného podloží pod objektem. Piloty jsou navrženy 
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osově pod sloupy a pod vnitřními stěnami. Piloty byly navrženy s ohledem na výsledky ig 

průzkumu a statiku.  

Část suterénu (sklepy, chodby atd.) jsou založeny na podlahové desce a pilotách. Druhá 

část suterénu (podzemní garáže) jsou bez podlahové desky. 

 

Skladba podloží a výsledky podrobného inženýrsko–geotechnický průzkumu jsou 

součástí samostatného projektu – není součástí DP 

Vzhledem k možné změně skladby podloží při realizaci se doporučuje přítomnost 

geologa. V případě změn geologie oproti výsledkům průzkumu, je požadováno 

přepočítání návrhu délek pilotových základů statikem. Rozhodujícím parametrem 

pilotových základů je jejich délka a vetknutí do únosného podloží. – Statická část není 

součástí DP 

 

Podlahová deska je navržena konstrukčně jako bílá vana dle konstrukční třídy 2 (dle TP 

ČBS 02 – bílé vany). Je nutné použít konstrukční předpoklady vycházející z TP ČBS 02 pro 

2. konstrukční třídu. Z IG průzkumu lze předpokládat pouze s působením zemní vlhkosti. 

Max šířka trhlin podlahové desky je omezena hodnotou 0,25mm.  

Ošetření železobetonových konstrukcí ve styku s terénem proti vzlínající vlhkosti a jako 

ochrana proti vysoce agresivnímu prostředí bludných proudů bude provedeno následovně. 

Podlahová deska, žb. základové patky a pasy pod sloupy a stěny jsou navrženy z betonu 

C30/37 – XA1, XF2, XC4 se zvýšeným krytím výztuže tl. 50 mm a suterénní stěny na obvodu 

domu z betonu C30/37 – XC4, XF1. ŽB sloupy jsou navrženy z betonu C30/37 – XC4, XF1. 

Horní povrch základových patek a pasů pod sloupy a stěnami budou natřeny nátěrem s bází 

Xypex, 

 

 

4.2 Podkladní vrstvy 

 

Horizontální podkladní vrstva 

 

 Nosný podklad podlahové desky je navržen jako betonová mazanina tl. 100 mm. 

Podkladní beton je separován od podkladních vrstev geotextílií o min. pl. hmotnosti 300 

g/m2. Lokálně je podkladní beton zesílen o 150 mm na tl. 250 mm.  Povrch podkladního 
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betonu musí být rovný a bez výčnělků. Povrch podkladního betonu musí být zbaven všech 

jemných částí. Úprava, stav a povrch podkladu musí být proveden v souladu 

s technologickými postupy a požadavky navazujících konstrukcí.  

Na podkladní beton bude uložena kluzná lepenka, která omezí účinky smršťování 

v podlahové desce. Štěrkopískový podsyp pod podlahovou deskou se nesmí hutnit. 

 Podkladní beton bude dilatován  ve shodných  místech jako dilatace spodního líce 

podlahové desky. Do podkladního betonu pod objektem bude vložena síť 8/100/100.  

 

Materiál podkladního betonu : BETON C12/15 – XC0  

 

 Svislá podkladní vrstva  

 

Je tvořena žb. nosnou konstrukcí, příp. zdivem z vibrolisovaných betonových bloků 

prolévaných betonem. Úprava, stav a povrch podkladu musí být proveden v souladu 

s technologickými postupy a požadavky navazujících konstrukcí.  

  

4.3 Spodní stavba 

  

Ochrana spodní stavby proti vodě 

 

Dům má úroveň čisté podlahy 1. podlaží pod i nad úrovní okolního terénu po obvodě 

domu. 1pp  vystupuje v severní části nad úroveň upraveného terénu. 

V prostoru garáží je podlaha tvořena zámkovou dlažbou uloženou do spádu 

k vnějšímu líci objektu, svislé nosné konstrukce v prostoru garáží jsou uloženy na 

základových patkách z vodostavebního betonu, v prostoru schodiště a v ostatních uzavřených 

místnostech v  1PP je navržena podlahová deska v tl. 300mm. Podlahová deska 

z vodostavebního betonu tvoří hydroizolaci proti zemní vlhkosti. Na podkladní beton se uloží 

kluzná lepenka, které omezí účinky smršťování v podlahové desce. Štěrkopískový podsyp pod 

podlahovou deskou se nesmí hutnit. 

 Sokl žb. a zděných obvodových stěn kolem uzavřených místností v 1pp bude do výšky 

300mm nad úrovní terénu a do hloubky cca 0,5m resp. 1m  pod úroveň terénu izolován 

dvouvrstvým hydroizolačním systémem na bázi modifikovaných asfaltových pásů. 



 

 

 
 

10/85 
  

Ošetření železobetonových konstrukcí ve styku s terénem proti vzlínající vlhkosti a jako 

ochrana proti vysoce agresivnímu prostředí bludných proudů bude provedeno následovně. 

Podlahová deska, žb. základové patky a pasy pod sloupy a stěny jsou navrženy z betonu 

C30/37 – XA1, XF2, XC4 se zvýšeným krytím výztuže tl. 50 mm a suterénní stěny na obvodu 

domu z betonu C30/37 – XC4, XF1. ŽB sloupy jsou navrženy z betonu C30/37 – XC4, XF1. 

Horní povrch základových patek a pasů pod sloupy a stěnami budou natřeny nátěrem na bází 

technologie Xypex, paty sloupů a stěn bude opatřena hydroizolační stěrkou s výztužnou 

textilií až do úrovně 150mm nad čistou podlahu garáží. Stěrka musí překlenout trhliny 

v betonu do šíře 0,3mm. Stěrka bude v barvě šedé. 

Pro prostupy instalací skrz základové rošty v prostoru garáží jsou navrženy plastové 

průchodky bez těsnění.   

Prostupy přes podlahovou desku budou řešeny tak, aby vyhověly podmínkám 

expozice zemní vlhkosti. 

Doporučují se plastové průchodky, určené do vodostavebního betonu 

Těsnění proti vlhkosti v průchodkách proti tlakové vodě nebo zemní vlhkosti mezi 

vnějším lícem potrubí nebo kabelu a vnitřním lícem průchodky je součástí prací dodavatele 

jednotlivých médií . Bude provedeno v systémovém certifikovaném řešení a musí být 

certifikován pro danou expozici. 

 

4.3.1 Skladby konstrukcí spodní stavby 

 

Podlahy: 

SP07 –   podlaha ve sklepech, UPS, technické a vodoměrné místnosti 1PP 

SP08 – podlaha ve společných prostorech 1PP 

SP09 – podlaha v parkingu 1.PP 

SP10 – šachta pro dojezd výtahu 

 

 

Stěny: 

W03 – obvodová stěna ŽB, suterén pod úrovní terénu 

W11 – ŽB stěna, sloup v garážích - povrchová úprava = uzavírací nátěr 

W20 – skladba stěny v dojezdu výtahu 

W21 – stěna v PP mezi sklípky 
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W22 – stěna schodiště v suterénu 

 

Podrobně viz. kapitola skladby konstrukcí podlah a skladby konstrukcí stěn 

 

4.3.2 Technické parametry modifikovaných SBS pásů (spodní stavba) : 

 

viz. kapitola Hydroizolace 

 

Společné poznámky ke konstrukcím spodní stavby: 

 

1/ Pracovní spáry musí být ošetřeny tak, aby bylo na ně možno bezproblémově navázat 

v dalším pracovním kroku a nedocházelo z důvodu přerušení prací k degradaci již hotových 

částí konstrukce, nebo úrovně základové spáry. 

2/ Hydroizolace žb.kce – pracovní spáry stěny a sloupu v místě rozšíření nad patkou je 

natřena nátěrem s bází Xypex, celá patka + pata sloupů a stěn bude opatřena hydroizolační 

stěrkou až do úrovně 150mm nad čistou podlahu garáží. Ze strany terénu jsou stěny izolovány 

asfaltovou hydroizolací. 

3/ Všechny materiály budou na stavbu dodávány v originálním balení s platným certifikátem 

a popisem technologického postupu aplikace k odsouhlasení TDS a GP. 

4/ Součástí dodávky hydroizolace je zpracování dílenské dokumentace subdodavatele a její 

odsouhlasení zpracovatelem realizační dokumentace a zástupcem investora. V této 

dokumentaci budou subdodavatelem zpracovány případné další detaily, nutné k úspěšné 

realizaci hydroizolace, které nejsou součástí realizační dokumentace. V dílenské dokumentaci 

budou jasně stanoveny hranice jednotlivých subdodávek. K realizaci hydroizolačního 

souvrství dojde až po schválení této dokumentace všemi stranami. 

5/ Hydroizolace bude provedena dle příslušných ČSN a technologických postupů daných 

výrobcem. O způsobu její kontroly bude zpracován písemný protokol, odsouhlasený TDS, 

GD a GP.  

6/ Součástí subdodávky hydroizolačního souvrství jsou veškeré systémové a pomocné prvky ( 

kotvící prvky, přechodové lišty, dilatační provazce, tmely, apod. ), které nejsou v PD 

specifikovány, ale jsou součástí systémového řešení výrobce. Tyto je nutno specifikovat 

v dílenské dokumentaci subdodavatele.  

7/ Součástí PD není výkaz výměr jednotlivých konstrukčních prvků. 
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8/ Součástí dodávky hydroizolace je ukončení ( dotěsnění a návaznost )  hydroizolačního 

souvrství . Jedná se o vytažení a ukončení hydroizolací nad terénem, dále těsnění a ukončení 

hydroizolací na líci žb. konstrukce - tento spoj je obdobou přírubového spoje. Hydroizolace je 

těsněna ( přes neoprenové těsnění nebo PUR tmel ) k vystěrkovanému povrchu žb. kce ( popř. 

k vloženému oc. profilu ) opracovanou ocelovou přírubou ( pásovina , válcovaný profil ) . 

Rozteč šroub. spojů max. 300 mm . Všechny  výše zmiňované ocelové prvky jsou žárově 

pozinkovány . Subdodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci těsnění těchto spojů a nechá ji 

odsouhlasit GP a TDS .  

 

4. ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE 

 

viz. samostatná dokumentace Statické řešení – není součástí DP 

 

Konstrukční řešení: 

 

Spodní stavba 

Podlahová deska bude provedena jako konstrukce bílé vany dle konstrukční třídy 2 (dle 

TP ČBS 02 – bílé vany). Je nutné použít konstrukční předpoklady vycházející z TP ČBS 02 

pro 2. konstrukční třídu. Předpokládá pouze působení zemní vlhkosti. Max šířka trhlin 

podlahové desky je omezena hodnotou 0,25mm. Pracovní spáry je potřeba vodotěsně ošetřit 

(např. vložením bentonitového pásku).  

Suterénní obvodové monolitické železobetonové stěny jsou navrženy na tloušťku 220-

300mm. Část stěn slouží jako opěrné stěny a jejich výška je ovlivněna okolním terénem. Na 

západní straně objektu je proveden základový pas 400/500, který slouží jako ukončení 

skladby garáží a zároveň jako založení oplocení garáží. 

Suterénní  opěrné stěny jsou navrženy jako bílé vany konstrukční třídy 2 (dle TP ČSB 

02). Šířka trhliny je max. 0,25mm. 

Deska nad 1.PP má tloušťku 250mm. Konstrukční systém spodních podlaží je tvořen 

železobetonovými sloupy a stěnami. Rozměry sloupů v suterénech jsou 1000/300mm.  

 

Vrchní stavba 
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Svislé nosné konstrukce 1.-3.NP jsou tvořeny ŽB monolitickou konstrukcí. Příčné stěny 

tl. 200mm (štítové tl.220mm) jsou doplněny ŽB jádrem s výtahovou šachtou a prefa 

schodišťovými rameny. 

Ve 4.NP přechází příčné ŽB stěny ve zděné stěny ze zdiva Porotherm 250 na M10 tl. 

250mm. Vzhledem k rozdílné dispozici typického podlaží a 4.NP přechází příčný stěnový 

systém v 4.NP na podélný stěnový systém, s využitím vnitřních zděných stěn jako nosných. 

Konkrétně se jedná o Porotherm AKU 19 P15 na M10 tl.190mm, Porotherm P12 na M10 tl. 

240mm, Porotherm na M10 tl. 250mm, P20 a Porotherm P+D 17,5 P10 na M10 tl. 175mm. 

Poslední 4.NP je oproti typickému patru z části uskočené. 

Štítové stěny, ztužující jádro a vybrané pilíře jsou po celé výšce objektu zachovány jako 

ŽB monolitická konstrukce. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami tl. 200-250mm. 

Přechodová deska nad 1.PP má tloušťku 250mm s lokálním zesílením na 350mm. Stropní 

desky typického podlaží mají tloušťku 200mm.Stropní deska nad 3.NP má tloušťku 250 mm. 

Stropní deka nad 4.NP (střecha) má tloušťku 210mm. 

 

Zavětrování  

Zavětrování objektu je provedeno systémem podélných a příčných železobetonových stěn 

monoliticky propojených se stropní deskou. 

 

Schodiště 

Schodiště jsou navržena jako prefabrikovaná ramena uložená na monolitické podesty a 

mezipodesty. Ramena budou z akustických důvodů uložena přes pryžový tlumící pás BELAR 

N-08 tl. 10 mm. Podesty jsou součástí stropní desky, mezipodesty budou prováděny 

dodatečně pomocí lišt vylamovaní výztuže ve schodišťových stěnách.   

 

Výtahová šachta 

Výtahové jádro je z monolitických železobetonových stěn tl. 180 mm, zakončené 

nahoře i dole dojezdem. Výtahová šachta je oddilatována vložením polystyrenu EPS T 5000 

tl. 20 mm a působí jako samonosná konstrukce. Výtahová šachta se uloží na pryžovou 

podložku např. BELAR N-10 tl. 20 mm, po stranách dojezdu se vloží např. BELAR tl. 20 

mm. V místě dojezdu výtahu je navržena zdvojená deska - vlastní deska dojezdu výtahu a 
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podlahová deska. V horní části šachty bude provedeno odvětrání mřížkou do boku, nebo 

komínkem do stropu o velikosti 1% podlahové plochy.  

 

Balkóny 

Balkóny budou provedeny současně se stropní deskou a z vnějšku se zateplí. Tepelné 

mosty jsou přerušeny ozuby s vloženým izolantem.  

 

Montážní podepření 

V místech, kde svislé konstrukce patra nad deskou nekorespondují s podporami, je nutné 

montážní podepření. Jedná se o strop nad 1PP a 3NP. V 1PP podepření musí být provedeno 

na zhutněný podklad. V 3NP bude podepření provedeno přes strop 2NP. Montážní podepření 

může být odstraněno 28 dní po betonáži posledního stropu.  

 

Otvory do monolitu 

Veškeré otvory do monolitu musí být konfrontovány s projektem stavební části a 

projektem profesí. Otvory do průměru 150 mm vzdálené od podpor více než 1 m, lze vrtat 

dodatečně. Ostatní vrtané otvory do desek a stěn musí být schváleny statikem. 

 

Trubkování 

Trubkování v monolitických konstrukcích bude provedeno mezi výztuž, bez jejího 

přerušení. Výkresy trubkování jsou součástí dokumentace elektro.  

 

Opěrné stěny 

Opěrné zdi jsou navrženy tl. 300 mm s krytím 50mm z důvodu vysokého výskytu 

bludných proudů. Základová spára OP musí mít min. únosnost 100 kPa. Základovou spáru 

musí převzít geolog. Zásypy budou prováděny pouze ze zemin k tomu určených. Vhodnost 

zemin k zásypu určí geolog. V zásypu opěrné zdi nesmí docházet k hromadění vody. 

 

Ocelové konstrukce 

U objektu se uvažuje se zvýšením počtu parkovacích míst pomocí venkovních stání  

na sousedním pozemku. Nad parkovacími místy bude realizováno zastřešení venkovních 

parkovacích stání. Zastřešení je navrženo z uzavřených válcovaných profilů jäckl. Ocelové 
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profily jsou žárově pozinkované, spoje šroubované. Konstrukce bude založena na žb příčných 

pasech. 

Zastřešení ocelové pergoly je realizováno trapézovým plechem TR35/207 tl. 0,75mm 

bodově přichyceného k nosníkům jäckl, přes trapézový plech bude provedena deska (cetris, 

osb) + další skladba střechy.  

Venkovní strany každé pergoly (směrem ven z garáže) jsou zakryty pletivem. Pletivo 

je napnuto přes upínací dráty a přichyceno ke sloupkům pergoly a šikmému zavětrování 

tvořenému válcovanými profily L50/50/6.  

V úrovni stropu 1.PP je navržena ocelová markýza. Markýza je tvořena nosnými 

ocelovými prvky, ke kterým je připojena cetris deska tl. 24 mm s plechovou krytinou.  

U vjezdu na parkovací stání je vyložení markýzy cca 3,1 m. V těchto místech je kce 

markýzy tvořena táhli z trubek TR 60,3x2,9, které jsou připojeny šroubovými styky k rámu z 

profilů ja160x80x4, ja120x60x5, ja100x50x4 a ja60x40x2,5. Rám je svařen a pozinkován 

z výrobny. Na stavbě bude spojen pomocí montážních šroubových spojů, vždy ve vybraných 

místech s nejmenším ohybovým momentem. Tato konstrukce bude připojena pomocí 

chemických kotev k žb. kci stropu 1.PP a žb. stěn 1.NP. Obvodová markýza mimo vjezd na 

parkovací stání má vyložení cca. 1,2 m a je tvořena ja80x80x4 přivařeného ke kotevní desce, 

která je pomocí chemických kotev upevněna do stropu 1.PP. 

Veškeré ocelové konstrukce markýzy jsou v pozinkovány. 

 

Všeobecně 

 

Pokud není v technické zprávě uvedeno jinak je nutné při provádění dodržovat zejména 

tyto ČSN a to i jejich doporučené oddíly : 

 

ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí 

ČSN 73 1001  - Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 1002  - Pilotové základy 

ČSN 73 0037  - Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 206-1  - Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN P ENV 13670-1  - Provádění betonových konstrukcí - část 1: Společná ustanovení 

ČSN EN 1996-1-1 - Navrhování zděných konstrukcí 
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ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN 73 0205  - Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0210 – 2  - Přesnost monolitických betonových kcí 

ČSN 73 0212 – 6  - Kontrola přesnosti 

 

Skladování hmot (v případě skladování na staveništi) 

 

Veškeré stavební hmoty, případně skladované na stavbě, budou skladovány dle 

technologických předpisů jejich výrobců a pravidel BOZP, v originálním balení a s řádným 

označením. 

Všechny hmoty, které budou shledány poškozenými, resp. k zabudování nevhodnými, 

budou zhotovitelem neprodleně ze staveniště odstraněny. 

Převážně se uvažuje s dovozem betonové směsi z centrálních mícháren, se zaručenými 

technickými vlastnostmi těchto směsí. Případná betonáž z hmot skladovaných na staveništi 

bude předem řádně zohledněna v technologickém postupu, vypracovaném zhotovitelem před 

započetím prací. 

 

Bednění 

  

Pro provedení betonáže bude použito zásadně systémových prvků bednění. Při realizaci je 

vždy nutné respektovat technologické a statické předpisy výrobce. Způsob podepření bednění 

je plně v zodpovědnosti zhotovitele, minimální lhůty úplného, nebo částečného odbednění 

jednotlivých konstrukčních prvků musí být odsouhlaseny zodpovědným statikem, 

vykonávajícím autorský dozor. Bednění musí být provedeno tak, aby byla dodržena 

ustanovení příslušných ČSN, pokud nebude v dokumentaci pro provedení stavby uvedeno 

jinak. Kvalita povrchu bude splňovat požadavky ČSN EN 13 670. 

Poloha jednotlivých konstrukčních prvků, prostupů a technologických zařízení, nebo 

jejich částí, zabudovaných při betonáži bude průběžně kontrolována odpovědným geodetem 

stavby. Způsob provedení záměr a četnost zaměřovaných prvků bude zapracován do 

technologického postupu, zpracovaného zhotovitelem před započetím prací. 

 

Pro odbedňování lze používat pouze speciální oleje určené k odbedňování, které nesmějí 

zanechávat žádné stopy, ani způsobovat reakce na lícové straně betonu. Používání 
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neatestovaných materiálů k odbedňování je přísně zakázáno. Pokud dojde výjimečně 

k vystoupení „holé“ výztuže z plochy konstrukce, je nutné provést sanaci za použití 

certifikovaných materiálů dle technologického postupu výrobce. Způsob případné sanace 

musí být součástí technologického postupu, zpracovaného zhotovitelem před započetím prací.  

Stropní desky je možné odbednit po dosažení 70 % pevnosti betonu. 

Stojky musí být ponechány tak, aby nově betonovanou stropní konstrukci vynášely 

minimálně dva stropy. Při odbedňování musí být ponechány stojky, není možné odbednit celé 

pole a potom stojky doplnit. Minimální doba podepření stropů je 28 dnů, konzoly budou 

podepřeny 3 měsíce.  

 

Ošetřování betonu 

 

Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN 732400. Betonáž za jiných než 

normálních podmínek (průměrná denní teplota min.+5ºC max.+20ºC, absolutní minimum 

0ºC, absolutní maximum +30ºC) musí splňovat všechny požadavky uvedené normy. Opatření 

pro betonáž za nízkých nebo vyšších teplot musí být účinně zajištěna. Rizika z jejich selhání 

nese dodavatel. 

 

Požadavky na provádění 

 

• Armatury budou ohýbány za studena podle norem a předpisů (např. poloměry 

ohybů). Nutno dodržet umístění výztuže a délky přesahů podle projektu. 

Armatura musí být uložena před betonáží tak, aby se při pokládání betonu 

nemohla posunout. 

• Množství, tvar a rozmístění výztuží záleží na jejich umístění v bednění, na 

jejich vlastní odolnosti vůči deformacím při betonáži a především na 

schopnosti unést požadované zatížení konstrukcí bez porušení stability a bez 

deformací nad míru, stanovenou dle typu konstrukce. 

• Monolitický beton bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo 

vibrátoru či na povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutno operaci 

přerušit. Frekvence vibrátoru bude odpovídat zrnitosti betonu a seřídí se podle 

zkoušek před vibrováním a podle konzistence betonu. Vibrování povrchovým 
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vibrátorem (na kovovém a pevném bednění) je možno použít jen v případech, 

kde vibrování ponorným vibrátorem není možné. 

• Pro doložení kvality betonových směsí budou prováděny pravidelné dokladové 

zkoušky (např. sednutí kužele, Schmitovým kladívkem, krychelně). 

 

Tolerance 

 

K povinnostem zhotovitele v průběhu výstavby patří provádění kontrolních měření 

realizace. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat protokoly a předložit je TDS. 

 

• Požaduje se, aby konstrukční výška podzemních podlaží byla dodržena 

s tolerancí ± 5 mm. 

• Krytí výztuže a rozteče vložek výztuže - ± 2,5 mm. 

• Tloušťka stěnových a deskových prvků - ± 5 mm. 

• Průřez sloupových prvků - ± 5 mm. 

• Svislé odchylky stěnových a sloupových prvků do světlé výšky 4 m - ± 10 mm. 

• Poloha prvků (stěn, desek, sloupů, otvorů, apod.) -  ± 5 mm. 

• Rovnost povrchu – vodorovné konstrukce - ±5 mm v celé ploše. 

• Rovnost povrchu – svislé konstrukce - ±2 mm na lati 4 m. 

• Velikost otvorů -  +10 mm. 

• Výtahová šachta – svislost ±20 mm na celou výšku, ±10 mm velikost šachty 

nebo dle  požadavků konkrétního zhotovitele výtahů 

• Schodiště – zrcátko, stěny ±20 mm na celou průběžnou výšku 

 

Provádění zděných konstrukcí 

 

Provádění zděných konstrukcí musí být v souladu s normou ČSN EN 1996-2 

Navrhování zděných konstrukcí – konstrukční uspořádání, volba materiálů a provádění 

zděných konstrukcí.  Je nutné dodržovat ustanovení o manipulaci se zdivem, jeho 

skladováním, přípravou materiálů pro zdivo a samotným zděním. 
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• Manipulace s materiály pro zdivo a jejich skladování se musí uskutečnit tak, 

aby se nepoškodily natolik, že by byly pro svůj účel nepoužitelné. Zdící prvky 

se mají pečlivě ukládat do sloh na rovné ploše a mají se chránit pře deštěm, 

sněhem a posypovými solemi odstřikujícími při průjezdu vozidel. 

Nemrazuvzdorné zdící prvky vyžadují zvláštní, přiměřenou ochranu. Pojiva se 

mají chránit pře stykem s vlhkostí a vzduchem. Různé druhy pojiv se mají 

skladovat odděleně, aby nedošlo k jejich mísení. Volně sypaný písek se má 

skladovat na tvrdém podkladu. Různé druhy písku se mají skladovat odděleně. 

• Zdící prvky ukládané do zdiva musí být čisté. Podle potřeby se z nich řezáním 

zhotovují doplňkové prvky. Jejich rozměry vzniklé řezáním mají umožňovat, 

aby přilehlé spáry měly požadovanou tloušťku. 

• Zdivo se má zhotovovat s použitím olovnic a vodováhy. Ložné spáry mají být 

vodorovné a mají splňovat kritéria vodorovnosti. 

• Jestliže se má zdivo vyzdívat na maltu pro tenké spáry a horní plocha základu 

(nebo podkladu) zděného prvku je příliš drsná nebo není rovinná, a 

neumožňuje proto vytvořit tenkou spáru, lze první vrstvu zdících prvků uložit 

do obyčejné malty, která však musí mít pevnost malty pro tenké spáry. 

 

V průběhu realizace je požadována stálá kontrola kvality provádění zděných konstrukcí 

ze strany dodavatele, za pomoci kvalifikovaných a zkušených zástupců dodavatele na stavbě. 

Kromě této kontroly je požadována kontrola nezávislá na dodavateli, která posoudí, zda je 

dílo realizováno v ožadované kvalitě, požadovanou technologií a v souladu s projektovou 

dokumentací. 

 Při provádění zděných kcí je požadováno používání pouze průmyslově dávkovaných 

malt nebo předem dávkovaných malt, nebo staveništní malty, jejichž složky se měří podle 

hmotnosti. Při provádění se používá jenom průmyslově vyráběný čerstvý beton.  

 

 Největší přípustné odchylky zdiva: 

 Odchylky od svislosti povrchu stěn:±20mm na výšku podlaží nebo ±50mm na 

výšku budovy 

 Odchylky od souososti stěn, tj. vodorovné vzdálenosti mezi osami stěn pod a 

nad uvažovanou stropní konstrukcí: ±20mm 
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 Odchylky od rovinnosti svislých a vodorovných povrchů stěn: ±5mm na 1m, 

avšak nejvýše ±20mm na 10m 

 Odchylky od tloušťky dutinové stěny: ±10mm 

 Odchylky od tloušťky jedné svislé zděné vrstvy: ±5mm nebo ± 5% tloušťky, 

přičemž rozhoduje větší hodnota, výjimkou jsou vrstvy, jejichž tloušťka se 

rovná jednomu z půdorysných rozměrů zdících prvků, v takových případech 

jsou rozhodující přípustné odchylky rozměrů zdících prvků. 

 

Provádění drážek ve zdivu: 

  

             Provádění vodorovných drážek je zakázáno. 

 Pro provádění svislých drážek ve zděné stěně tloušťky 240mm platí následující 

pravidla: 

 Max hloubka dodatečné drážky (výklenku) = 30mm 

 Max šířka dodatečné drážky (výklenku) = 175mm 

 Max šířka vyzdívané drážky a výklenku = 300mm 

 Min zbytková tloušťka stěny = 175mm 

 Max hloubka drážky nebo výklenku zahrnuje hloubku jakéhokoli otvoru, který 

byl při vytváření drážky nebo výklenku zasažen. 

 U dodatečně prováděných svislých drážek dosahujících nad úrovní stropu 

nejvýše do jedné třetiny výšky podlaží je dovolena hloubka až 80mm a šířka až 

120mm v případě, že tloušťka stěny je 225mm a větší. 

 Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo drážkou a výklenkem 

nebo otvorem nemá být menší než 225mm. 

 Celková šířka drážek a výklenků nemá přesáhnout 0,13 násobek tloušťky 

stěny. 

 

Materiály 

 

Beton - suterénní část  

Piloty       C25/30 – XA1, XC2 

Hlavice pilot, základové pasy    C30/37 – XA1, XF2, XC4  

Základová deska     C30/37 – XA1, XF2, XC4 
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Stropní deska 1.PP     C30/37 – XC1  

Stěny suterénní obvodové    C30/37 – XC4, XF1 

Stěny suterénní       C30/37 – XC1 

vnitřní 

Sloupy       C30/37 – XC4, XF1 

 

Beton -nadzemní část 

Stropní desky      C25/30 – XC1 

Vnitřní stěny      C25/30 – XC1 

Prefabrikáty schodišť     C20/25 – XC1 

 

Třídy betonu jsou uvedeny ve výkresech tvaru. 

 

Zděné konstrukce 

 

Nosné zdivo    Porotherm 19 P+D P15 na M10 

Porotherm P+D 17,5 P10 na M10 

Porotherm P+D 250 P20 na M10  

Porotherm  P+D 240 P15 na M10 

 

Výztuž                10505.0 (R) dle ČSN, B500B dle EN 10080 

 

Speciální přípravky 

 

-vylamovací lišty pro napojení mezipodest 

-vodou bobtnající pásky do pracovních spár v základové  

 desce  a v obvodových suterénních stěnách 

-kotevní prvky ocelových konstrukcí 

 

Vyzdívání příček 

 

Vnitřní příčky, stěny (konstrukce dodatečně zděné) musí být vyzděny max. 20 mm pod 

spodní hranu desky. Vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je 
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nutno provést úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji. Je nutno provést 

takové kotvení, které umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické konstrukce a u 

akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce jako celku. Jestliže tyto 

příčky, nebo stěny  jsou požárně dělící, musí toto kotvení splnit požadavky Technické zprávy 

požární ochrany - konstrukce jako celku. 

Obvodový plášť bude ze statického hlediska vyzděn max.20mm pod spodní hranu desky 

(žb trámu) a tato spára bude před omítnutím zahozena zdící maltou. Přechod mezi zděnou a 

žb.kcí bude v omítce vyztužen sítí pro zamezení tvorby prasklin.  

Všechny konstrukce vnějšího pláště (zejména tam, kde se jedná o vyzdívky, které nejsou 

rozepřeny mezi nosné železobetonové konstrukce, musí být pomocí kotev přikotveny do 

nejbližší železobetonové nosné konstrukce). 

Osazení (kotvení) výplňových konstrukcí vnějšího pláště (parapety, dozdívky, apod.) musí 

být dimenzováno na zatížení způsobené sáním a tlakem větru v souladu s ČSN 73 0035, ČSN 

P ENV 1991-2-4. Zvláště je nutné se zaměřit na rozdělení základního tlaku větru 

s přihlédnutím k výšce objektu. 

Pro všechny konstrukce provedené z uvedených materiálů platí nutnost dodržovat 

předpisy montážní a skladovací předpisy výrobce. 

Doporučuje se, aby před zatěžováním konstrukce – např. z důvodu naskladňování 

materiálu, bylo statikem navrženo schéma a harmonogram zatěžování kce.         

 

5. ZDĚNÉ KONSTRUKCE A SKLADBY STĚN 

 

5.1 Zděné konstrukce a obvodový plášť 

 

Základní popis: 

 

V objektu se nacházejí různé typy zděných konstrukcí. Dle funkce, kterou mají splňovat, je 

lze rozdělit na tyto základní typy: 

 

- vyzdívky obvodového pláště 

- mezibytové příčky a příčky mezi bytem a chodbou v nadzemních podlažích 

- vnitřní příčky jednotlivých bytů v nadzemních podlažích 

- ostatní příčky  a podezdívky v nadzemních podlažích 
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- izolační přizdívky v nadzemních podlažích 

- instalační přizdívky v nadzemních podlažích 

- požárně dělící stěny v suterénu 

- ostatní příčky a podezdívky v suterénu 

- vnější zděné konstrukce 

 

Z hlediska použitých materiálů lze tyto konstrukce rozdělit na: 

 

- zdivo z keramických zdících bloků např. POROTHERM (při použití materiálu od jiného 

výrobce je nutné doložit shodné vlastnosti) 

- zdivo z pórobetonových bloků např. YTONG (při použití materiálu od jiného výrobce je 

nutné doložit shodné vlastnosti) 

 

Z hlediska konstrukce jsou použity: 

 

- jednovrstvé zdivo 

- vícevrstvé ( sendvičové ) zdivo. 

 

Zděné konstrukce musí splňovat především požadavky těchto norem a předpisů: 

 

ČSN EN 1996-1-1 – Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro 

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 

ČSN EN 1996-3 – Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody 

výpočtu nevyztužených zděných kcí 

ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-4 – Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ČSN 73 0202 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení 

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické 

přesnosti 
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ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Tolerance ve výstavbě, kontrola 

přesnosti 

ČSN 73 0532 – Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – Funkční požadavky 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 73 6058 – Hromadné garáže 

 

Technologicky je třeba dodržovat i obecné technologické předpisy a podnikové normy 

výrobců jednotlivých zdících materiálů. 

 

Systém skladby  tepelných izolací a její tloušťky na obvodové stěně : 

 

Materiál tepelné izolace kontakt. zatepl. systému bude zvolen v souladu s TZ PBŘ a 

výkresem požárních pásů – není součástí DP 

 

• Zděný obvodový plášť z cihel Porotherm vždy předsazen o 20 mm před žb. kci a to 

směrem do exteriéru, v případě obvodového pláště, na který přebíhá hydroizolace spodní 

stavby bude zdivo zalícováno s žb. stěnou suterénu    

• běžné zateplení fasády : minerální vlákno nebo EPS F, tl. 160 mm na zděné kci, 180mm 

na žb. kci  

• XPS (Perimetr) v části soklu a dále pod terénem tl.140,160 mm – viz. detaily stavby 

• Zhlaví sloupů a stěn v suterénech bude zatepleno minerální tepelnou izolací viz. popisy ve 

stavebních půdorysech  

• Zateplení ostatních konstrukcí v obvodovém plášti (balkony, atiky, přesahy zatepl. 

systémů v obv. plášti) – viz. detaily stavby a kap. č.9 – Tepelné izolace 

 

Poznámka ke kotvení obvodového zdiva, mezibytových zděných stěn a příček na horním 

okraji:  
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Vnitřní příčky, stěny a obvodový plášť (konstrukce dodatečně zděné) musí být vyzděny 

max. 20 mm pod spodní hranu desky. Vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické 

konstrukce je nutno provést úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji. Je 

nutno provést takové kotvení, které umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické 

konstrukce a u akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce jako celku. 

Jestliže tyto příčky, nebo stěny  jsou požárně dělící, musí toto kotvení splnit požadavky 

Technické zprávy požární ochrany – konstrukce jako celku. 

 

Všechny konstrukce vnějšího pláště (zejména tam, kde se jedná o vyzdívky které nejsou 

rozepřeny mezi nosné konstrukce železobetonové konstrukce, musí být pomocí kotev 

přikotveny do nejbližší železobetonové nosné konstrukce). 

Osazení a konstrukční úpravy kotvení výplňových konstrukcí vnějšího pláště (parapety, 

dozdívky, apod.) musí být dimenzováno na zatížení způsobené sáním a tlakem větru 

v souladu s ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-4. Zvláště je nutné se zaměřit na rozdělení 

základního tlaku větru s přihlédnutím k výšce objektu. 

Pro všechny konstrukce provedené z uvedených materiálů platí nutnost dodržovat předpisy 

montážní a skladovací předpisy výrobce.  

Doporučuje se, aby před zatěžováním konstrukce – např. z důvodu naskladňování 

materiálu, bylo statikem navrženo schéma a harmonogram zatěžování kce.         

 Vnitřní nenosné konstrukce (příčky, mezibytové stěny) budou podloženy ze statického 

hlediska a z hlediska vzduchové neprůzvučnosti hydroizolačním pásem A330H.  

 

Postup výstavby vs trhliny:  

 

Pro eliminaci trhlin ve zdivu a v omítkách doporučujeme začít s prováděním zděných 

konstrukcí minimálně 28 dní po dokončení železobetonové kce posledního podlaží. Omítky 

by se měly realizovat až po zděných kcích a hrubé kci těžkých plovoucích podlah. Spára mezi 

zdivem a žb. stropem (tl. 20mm) by se měla vyplnit pružným materiálem těsně před realizací 

omítek. Mělo by se vycházet z faktu, že  max. průhyb v žb. kcích (zahrnuje smršťování a 

dotvarování) proběhne cca do půl roku po dokončení.  

 

Poznámka k obvodovým konstrukcím : 
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- zateplení bude provedeno v atestovaném systémovém provedení dle dílenské 

dokumentace, kterou předloží subdodavatel ke schválení 

- součástí dodávky jsou systémová řešení soklových lišt, zalištování a dotmelení dilatačních 

spár, lemování oken a dveří (vůči omítce na KZS např. silikonem), apod. Tato řešení 

budou předložena ke schválení v rámci dílenské dokumentace subdodavatele. 

- Ve svislých spárách na rozhraní zdivo x železobetonové konstrukce  bude provedeno 

pružné přikotvení zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry 

(tj. á 500 mm) a kotvených k železobetonové konstrukci pomocí hmoždinek. 

- Vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést úpravu 

kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji. Je nutno provést takové kotvení, 

které umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické konstrukce a zároveň 

zajistí statickou stabilitu vyzdívky v kotvení , kotvení a vyplnění spáry nesmí zapříčinit 

vznik tepelného a akustického mostu.   

- Při přechodu zděné kce na žb. kci v ploše , bude přechod v úpravě povrchu proveden 

vložením systémových přechodových lišt ( negativní spára ) 

 

6.2 Překlady   

 

Překlady jsou vykázány v tabulce překladů v půdorysech a v tabulce zámečnických 

výrobků 

• nad dveřmi osazovanými do vyzdívek Porotherm tl. 240 mm resp. 250 mm budou 

provedeny standardní překlady Porotherm 23,8 příslušné délky dle technologického 

předpisu výrobce, min. uložení dle tech. předpisu výrobce. 

• V příčkách tl. 8,0 a 11,5 bude do nadpraží otvoru  použit standardní překlad výrobce 

zdícího systému ( POROTHERM ) příslušné délky dle technologického předpisu 

výrobce, min. uložení dle tech. předpisu výrobce. 

• V případě, že dveřní otvor z jedné strany přiléhá k žb konstrukci nebo jsou dva dveřní 

otvory příliš blízko u sebe a délka uložení pro standardní překlad by byla příliš malá, 

jsou překlady tvořeny dvojicí oc. úhelníků pod označením Z14 v příčkách viz. tabulka 

překladů, uložení ve zdivu min. 120 mm, na straně žb. kce profily společně navařeny 

na ocelový válcovaný profil L 60/60/6, dl.dle tl.příčky, mechanicky kotvený do boku 

žb kce nebo zdiva Vapis pomocí hmoždinek. Překlady nad rozvaděči jsou tvořeny 

jedním oc.úhelníkem pod označením Z015 80/40/6 viz.tabulka zámečnických 
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výrobků, min. délka uložení ve zdivu a kotvení k žb. je stejné jako u stěn. Všechny 

ocelové překlady budou natřeny základním nátěrem 

 

6.3 Technologická ustanovení  

 

• Společná vybraná technologická ustanovení pro technologii POROTHERM: 

 

- tloušťka ložné spáry průměrně 12 mm s přípustnou tolerancí ± 4 mm. Tlustší a 

nerovnoměrné ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil 

sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným napětím 

- každá cihla musí celoplošně ležet v maltovém loži 

- vazba zdiva: styčné spáry ve dvou sousedních vrstvách musí být přesazeny o minimální 

hodnotu vazby 95 mm 

- podklad železobetonové konstrukce (podlah ) musí být rovný, případné nerovnosti 

vyrovnat maltou v základové spáře 

- styčné spáry u bloků P+D se nemaltují, bloky se kladou na sraz 

- styčné spáry tvarovek AKU se maltují, nutno tomu přikládat zvláštní pozornost 

- pro zdění zvukově izolačních stěn je nutné použít maltu s vyšší objemovou hmotností, 

min. 1850 kg/m3 

- při zdění vícevrstvých stěn se doporučuje nanášet maltu na ložné spáry o 10 mm menší, 

než je tloušťka zdiva, aby nedocházelo k vytékání malty do vzduchové mezery mezi 

jednotlivými plášti a netvořily se tak nežádoucí akustické mosty 

- drážky a výklenky nesmí snižovat stabilitu stěny a nesmí procházet překlady. Velikost 

drážek a výklenků, buď přímo vyzdívaných, nebo dodatečně prováděných bez statického 

posouzení jsou uvedeny v ČSN P ENV 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí 

- při skladování je nutno zabránit provlhnutí cihel, dostatečnou ochranou je neporušená 

běžná balící fólie 

- teplota při zdění nesmí klesnout pod +50C, pro zdění se nesmí použít zmrzlé cihly a cihly, 

na kterých ulpívá sníh a led. Max. teplota pro zdění je +300C. 

 hotovou stěnu nutno chránit před provlhnutím, zvláště zhlaví stěn a parapetů, aby nedošlo 

k vyplavení čerstvé malty ze spár a následnému tvoření výkvětů 

- vícevrstvý systém omítání je nutný v případě, že rovinnost zdiva nesplňuje požadavek ±5 

mm/2m, nebo pokud nejsou spáry řádně promaltovány.  
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- Všechny styky dvou různých podkladních materiálů by měly být přetaženy sítí ze 

skelných vláken s velikostí ok max. 8 x 8 mm. Pás výztuže musí min. o 150 mm 

přesahovat přechod materiálů 

- Vnitřní omítky se provádějí nejdříve po dvou měsících od vyzdění hrubé stavby. Podklad 

musí být dostatečně vyzrálý a suchý (max. vlhkost zdiva 6%, v zimním období 4%), 

podklad musí být zbaven prachových částic a úlomků zdiva, nesmí se drolit, musí být 

očištěn od výkvětů, nesmí být zmrzlý a vodoodpuzující. U bloků P+D v ostěních a 

v rozích stěn by měly být prohozeny maltou alespoň 5 dní před začátkem omítání 

- Každá vrstva omítky musí zrát určitou dobu – dle technologického předpisu výrobce 

maltovin a omítkovin 

- Pro zdění příček tl. menší než 120 mm musí být použita malta o vyšší pevnosti v tlaku – 5 

– 10MPa dle rozměru příčky (délka x výška)  

 Překlady se doporučuje ukládat do maltového lože s pevností min. 5,0 MPa , vždy však 

alespoň o stupeň vyšší, než je značka malty , ze které je příčka vyzděna. 

 

• Společná vybraná technologická ustanovení pro technologii YTONG: 

 

při provádění zdiva je nutné bezpodmínečně dodržovat technologické předpisy výrobce s 

ohledem zejména : 

- technologie maltování, druh malty – tenkovrstvá zdící malta - šedá 

- způsob a četnost kotvení k žb. konstrukcím, úprava dilatace v omítce 

- způsob a četnost kotvení ke zděným konstrukcím z jiného matriálu a technologie, úprava 

dilatace v omítce 

- způsoby vyvazování rohů 

- max. délka a výška stěn , umístění a dimenze ztužujících věnců 

- způsoby kotvení zámečnických a jiných výrobků a konstrukcí  do zdiva 

- technologie omítání , vkládání výztužných sítí , dilatace v omítce 

- překlady a věnce nad otvory - v našem případě se jedná o nenosné zdivo.  
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POZNÁMKA: 

při provádění zdiva je nutné bezpodmínečně dodržovat technologické předpisy výrobce a 

postupovat dle ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí, konstrukční uspořádání, 

volba materiálů a provádění zděných konstrukcí. 

 

6. STŘECHY 

 

Střešní pláště budou provedeny v souladu s : 

 

ČSN 73 1901 navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 

ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 

Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií 

 

Obecné poznámky : 

 

- střešní plášť bude proveden jako systémové řešení za použití technologie např. FATRA, 

Krpa-Dehtochema, SIPLAST, ICOPAL, VEDAG tzn. s použitím 2 pásů 

z modifikovaného bitumenu.  

- střešní plášť s plechovou krytinou z lakovaného plechu bude proveden jako systémové 

řešení ( tzn. včetně typových řešení detailů )  

- tepelné izolace jsou na bázi EPS nebo minerálních vláken. Minerální vlákna jsou 

požadována ve skladbách typu Broof(t3) a požárních pasů – viz. výkres střešní roviny ) 

- součástí dodávky je zpracování dílenské dokumentace subdodavatele a její odsouhlasení 

zpracovatelem realizační dokumentace a zástupcem investora. V této dokumentaci budou 

subdodavatelem zpracovány případné další detaily, nutné k úspěšné realizaci střešního 

pláště, které nejsou součástí realizační dokumentace. V dílenské dokumentaci budou jasně 

stanoveny hranice jednotlivých subdodávek ( např. hranice mezi subdodávkou fasády a 

střešního pláště ). K realizaci střešního pláště dojde až po schválení této dokumentace 

všemi stranami. 

- součástí konstrukce střešního pláště je i dodávka a osazení  vpustí s nástavným košem po 

celé výšce všech vrstev, detaily napojení souvrství střešního pláště dle technologického 
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předpisu výrobce, obsyp oblázky, napojení svislého svodu ZTI pod stropem posledního 

podlaží ( tzn. že součástí dodávky guly je případný prodlužovací mezikus pro průchod 

stropní konstrukcí ).  

- součástí dodávky je osazení terasových vpustí v tl. tepelné izolace s  přechodem skrz atiku 

do kotlíku vnějšího svislého dešťového svodu  

- součástí střešního pláště je i řada betonové mrazuvzdorné dlažby 400/400/40 mm podél 

atik a výtahové šachty, která slouží pro účel údržby a přitížení skladby proti sání větru 

- součástí stř. pláště je vytvoření pochozích koridorů na skladbě stř. pláště v systémovém 

provedení  

- součástí konstrukce střešního pláště je i zateplení atik a jader do výšky min 500 mm nad 

H.H. žb. desky ( pokud není v detaile uvedeno jinak ) a vytažení hydroizolace ( min. 300 

mm nad čistou úroveň střešního pláště, není-li uvedeno jinak ) včetně ukončujících 

profilů.  

- vytažení hydroizolace na obvodové svislé konstrukce do výšky min. 300 mm nad čistou 

úroveň střešního pláště 

- součástí dodávky jsou  klempířské konstrukce a prvky, vyplývající z návazností střešního 

pláště na jiné stavební konstrukce a ošetření prostupů střešním pláštěm 

- součástí dodávky jsou ukončující lišty vytažené hydroizolace + podkladní pryžové profily 

+ dotmelení trvale plastickým tmelem netečným k elastomerovým bitumenům + 

podkladní klíny pro přechod hydroizolace na svislé konstrukce 

- klempířské práce budou provedeny ze strojně lakovaného plechu min.tl.0,6mm při 

respektování ustanovení ČSN 73 36 10 

- návaznost asfalt. hydroiz. systému na podkladní profily nebo rámy výplní otvorů je 

provedena přes plechový profil , který je zavlečený nebo přitěsněný k profilům výplně 

otvoru a na který je v šířce min. 150 mm nataven hydroizol. souvrství . 

- konstrukce dvouplášťových střech budou provedeny dle předpisů výrobce vybraného 

systému , jedná se zajména : 

- hustota laťování a kontralaťování pod stř. krytinou , dimenze prvků,  

- četnost a dimenze prvků distančních 

- řešení všech detailů a návazností na ostatní konstrukce bude provedeno dle technol. 

předpisu výrobce 

- součástí dodávky je ošetření ( olemování , oplechování , utěsnění )  všech prostupů a 

úchytů pro všechna technologická zařízení, které jsou součástí projektové dokumentace . 
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- součástí dodávky střechy je i návrh kotvení tepelné izolace ke kci střechy pro zatížení 

větrem dle platných ČSN a EN 

 

Obecné poznámky k odvodnění střech  

 

- k odvodnění jsou použity jednostupňové a dvoustupňové vpusti ( s odvodněním 

vrchní hydroizolace , popř, hydroiz. a povrchu střechy )  

- terasovými  nástavci ukončenými pochozí mřížkou v úrovni betonové dlažby  

- s nástavnými koši v antikorozní úpravě ( v ploše zelených střech ), 

- veškeré vpusti musí být přístupné shora z povrchu střechy pro účel revize, čištění a 

opravy 

- Vnější svody budou provedeny z lakovaného plechu, s kotvením do obv. pl. skrz 

zateplení nebo fasádní obklad 

- Běžné balkóny a lodžie nejsou odvodněny, pouze vyspádovány k vnějšímu obvodu 

s okapnicí z lakovaného plechu. Voda není odvedena do dešťových svodů. Přes žlaby 

a svody je odvedena voda ze všech balkonů, které mají odkap na terasu bytu pod a nad 

vstupy do domů, nad garážovými stáními nebo které mají odvodnění řešeno chrličem 

 

Popis gul :  

 

Terasy pochozí – pochozí dlažba, specifikace a výkaz gul viz. tabulka zámečnických 

výrobků a část ZTI (není součástí DP): 

 

- jednostupňová nebo dvoustupňová gula s živičným límcem, nebo přírubovou těsnící 

manžetou s odvodem do boku, příp. gula se spodním odvodem (v interiéru vždy vedena 

v akustickém podhledu) 

- terasový nástavec pro osazení do skladby, ukončený pochozí mřížkou v úrovni betonové 

dlažby 

- nástavec guly neobalovat geotextílií 

 

Střecha objektů nepochozí, výkaz gul viz. tabulka zámečnických výrobků : 
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-     jednostupňová nebo dvoustupňová gula s živičným límcem, nebo přírubovou těsnící 

manžetou  s odvodem do boku, příp. gula se spodním odvodem (v interiéru vždy vedena 

v akustickém podhledu) 

- nástavec pro zachycení splavenin a nečistot , rozebíratelné provedení   

 

Uliční vpusti a žlaby ve zpevněných plochách v areálu 

 

-   jsou vykázány v samostatném projektu (není součástí DP), součástí žlabů jsou vsakovací 

objekty a potrubí.   

 

Odvodňovací žlaby a guly ve zpevněných plochách v objektu 

-   jsou vykázány v tabulce zámečnických výrobků 

 

7.1 Popis jednotlivých vrstev  skladeb  

 

Betonová dlažba :  

• dlažba na terasách – betonová mrazuvzdorná dlažba, spáry nevysypávány ! 

• podél atik střech bude položena jedna řada této betonové dlažby (přímo na 

hydroizolaci přes ochrannou geotextilii 300g/m2).  

 

Kladecí vrstva : 

• jako kladecí vrstvy bude použito drcené kamenivo , tl. lože min. 50 mm 

• v tl. 50-80 mm – fr. 8-16 

• v tl. 80 a více – fr. 16-32 

 

Keramická dlažba – balkony , terasy s nízkou skladbou 

• keramická dlažba,mrazuvzdorná, lepená tmelem např. MAPEI Kerabond + Isolatic – 

tl. celkem 20mm, po obvodě proveden keramický sokl do výšky +300mm nad úroveň 

čisté podlahy daného podlaží 

 

Stěrková hydroizolace : 

• hydroizolační polymerová stěrka aplikovaná dle technolog.předpisu výrobce např. 

MAPEI Mapelastic nebo adekvátní, lokálně vyztužená sítí ze skelných vláken + 
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systémové výztužné profily ( v koutech sokl – balkon, na rozhraní zateplené a nezateplené 

části balkonu, nad okrajovým oplechováním ), zatřenou do stěrky 

 

Ochranná vrstva, filtrační vrstva 

• geotextílie o plošné hmotnosti min. 300 g/m2 , pokládka s volným přesahem 100 mm , 

včetně vytažení na svislé stěny – viz. detaily 

 

Drenážní vrstva : 

• nopová fólie tl. 20 mm , pokládka s přesahem , včetně vytažení na svislé stěny – viz. 

detaily 

• štěrková drenážní vrstva 

 

Hydroizolační souvrství : 

Spád povlakové hydroizolace dle PD,  minimálně 1° ( 1,75 %) bez ohledu na kvalitu 

podkladu a výrobní tolerance 

 

Tepelná izolace :  

• izolace tvořící spádové vrstvy z EPS – pěnový polystyren, minerální vlákno – např. 

ORSIL S, v detailech použit XPS – viz.kniha detailů 

• typ dle konkrétní skladby : 

o střechy – EPS 100 S 

o drobné střechy, např. přejezd výtahu – ORSIL S 

o terasy – EPS 150 S 

• kotvení dle tech. předpisu systému celé skladby  

o mech. kotvit z přesahů prvního pásu – skladby bez parozábrany 

o lepením dle technolog. Předpisu výrobce, nutno prokázat statickým výpočtem, 

že kotvení je dostatečné 

• součástí je i tepelná izolace atik dle detailů stavby  

 

Spádové vrstvy : 

• izolace z EPS nebo minerálních vláken – viz. výše,  rovinnost spádové vrstvy 

provedena v toleranci ± 2mm / 2m , spád hydroizolace  dle PD min. 1° bez ohledu na 

kvalitu podkladu a výrobní tolerance 
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• dřevěné krokve ve skladbě střechy s plechovou krytinou S04 

 

Parozábrana : 

• parozábrana : 

o  bitumenový pás z modif. Bitumenu :, Mi min. 300 000 , včetně vytažení , 

návaznosti a kotvení na atiky a jiné kce ve střešním pláště    - viz. detaily 

 

Dřevěné konstrukce a prvky ve střešním plášti : 

• max. vlhkost dřevěných prvků v době zabudování – 18 % 

• všechny prvky budou opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným houbám a 

hmyzu a to v míře dané tech. předpisem výrobce ochr. nátěru vzhledem k expozici 

konstrukce 

 

Skladba střešního pláště se zkouškou typu Broof (t3)  

 

Skladba (dodavatel musí doložit certifikát o provedené zkoušce typu Broof (t3)): 

 

- pásy z modifikovaného bitumenu , vrchní s posypem – nehořlavé pásy, bez šíření plamene 

- tepelná izolace – minerální vlákna – ORSIL S , tl. min. 160 mm  

- nebo jiná úprava skladby dle certifikátu o provedené zkoušce typu Broof (t3) V případě použití 

jiné skladby s certifikátem Broof t3 je nutné předložit dodavatelskou dokumentaci včetně tepelně 

technických výpočtů k odsouhlasení investorovi a GP. 

 

Pochozí obslužné chodníčky na střechách  

- obslužné chodníky budou provedeny z betonové dlažby, příp. systémovou pochozí rohoží 

v odlišné barvě než je ostatní plocha střechy 

- rozsah chodníku je dán ve výkresu střešních rovin. 

 

Vedení vodiče hromosvodu ve skladbě střešního pláště 

- pochozí střechy : vodič ( ne jímač ) je veden v kladecí vrstvě bez detailu průchodu 

hydroizolací 

- nepochozí střechy : vodič ( jímač ) je veden po povrchu skladby bez detailu průchodu 

hydroizolací, kotven pomocí systémových patek, které jsou součástí dodávky hromosvodu  
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7.3 Obecné podmínky pro realizaci krytiny ze strojně lakovaného plechu – např. 

LINDAB 

 

Viz. kapitola klempířské konstrukce 

 

7.4 Ostatní konstrukce ve střešních pláštích 

 

7.4.1 Požární přetlaková klapka pro zajištění požadovaného přetlaku v únikových 

cestách a výlez na střechu v sekci (ve stropě nad 4np), plný - systémový výrobek  

- klapka je řešena jako systémový výrobek s řešením všech návazností na konstrukce 

střešního pláště 

- Provedení – požární přetlaková klapka + výlez na střešní rovinu, při otevření pro výlez 

musí zůstat čistý průlezný otvor 700/700mm, do otvoru nesmí zasahovat žebřík ani 

zvedací motory (zvedací motory klapky budou instalovány po stranách, ne uprostřed)   

- Jmenovitá velikost výrobku: 1250/1250mm do otvoru 1270/1270mm – před zadáním do 

výroby nutno zaměřit otvor na stavbě. 

- Třída reakce na oheň  manžety i světlíku – A1, A2, včetně certifikace na parametr – hořící 

neodpadává 

- součástí dodávky světlíku je zpracování dílenské dokumentace subdodavatele a její 

odsouhlasení generálním projektantem 

- součástí dodávky světlíku je i elektromotorický pohon bez vlastního zálohování a řídící 

jednotka 

 

Světlík je ovládán přetlakovým čidlem (dodávka elektro). Světlík musí také umožnit výlez na 

střechu, tj. otevření o min.75-90stup., to je zajištěno tlačítkem umístěným v podlaží, kde je 

umístěn.  

 

Boční stěny prostupu pro světlík v žb.desce budou omítnuty. 
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7.4.2 Zakončení  instalačních jader na střechách 

 

Instalační  jádra budou vyústěna nad střechu dle typového detailu . Konstrukce je tvořena 

z keramických tvárnic překrytím ocelobetonovou deskou ( VSŽ 10 002 , h=50 , nabetonování  

min. 50 mm , kari síť 6/6 -100/100) . Krytina z lakovaného plechu s min. sklonem 12,3 %, 

přesahující vnější obrys jádra o min. 30 (40,50) mm, viz.kapitola 7.3. Ve stěnách i 

v zastřešení jádra jsou prostupy, nebo větrací mřížky pro vyústění instalací, lemování 

prostupů a návaznosti jsou součástí dodávky krytiny . 

 

• Teplená izolace EPS tl.60mm 

•••• Porotherm 14 P10 tl.140mm, M5, MC 

• Vyspravený povrch pro nalepení parozábrany 

• Parozábrana – celoplošně lepený pás z modifikovaného bitumenu 

• Kontaktní izolace z EPS F tl.60mm 

• Podkladní pás z modifikovaného bitumenu, svařený ve spojích, mechanicky 

kotvený v přesazích jednotlivých pásů, nebo samolepící na polystyren 

• Vrchní celoplošně natavený pás z modifikovaného bitumenu s ochranou 

posypovou vrstvou 

 

- vyústění VZT kuchyně vždy nahoru s přivětrávací hlavicí ( součást subdodávky VZT ) 

- vyústění VZT WC + koupelny vždy nahoru s přivětrávací hlavicí ( součást subdodávky 

VZT ) 

- vyústění odvětrání ZTI-K je vyvedeno nahoru zakončené stříškou (součást dodávky ZTI) 

 

 

Pozn.:  

- součástí je zateplení (EPS nebo minerální vlna tl.60mm dle požadavků požárního 

zabezpečení objektu) stěny jádra zvenku do výše min. 500 mm nad H.H. stropní desky 

(viz. detail) i zevnitř do výše SH stropu jádra (viz. detail) a dodávka soklových lišt, 

zalištování a dotmelení  apod. Tato řešení budou předložena ke schválení v rámci dílenské 

dokumentace subdodavatele. 

- oplechování vytažení střešního pláště na svislé konstrukce je součástí dodávky střech. 
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7.4.3 Dojezdy výtahů nad střechy  

 

Skladba konstrukce stěny směrem z interiéru 

• žb. stěna s příslušnou povrchovou úpravou 

• parozábrana do výšky 300mm nad rovinu střechy 

• kontaktní zateplovaní systém s tepelnou izolací tl. 100mm na bázi EPS nebo 

minerálních vláken (dle požadavků požárního zabezpečení objektu) a tenkovrstvou 

silikátovou omítkou probarvenou v celé tloušťce a armovanou sítí ze skelných vláken ( 

barevnost viz. výkresy fasád, vzorek nutno odsouhlasit) 

 

Skladba konstrukce střechy směrem z interiéru 

• žb. kce střechy s příslušnou povrchovou úpravou 

• tepelná izolace minerálních vláken min.tl.120mm 

• Dřevěné latě, které tvoří spádovou vrstvu min. 12,3%, chemicky ošetřené proti 

vlhkosti, dřevokaznému hmyzu,  houbám a plísním 

• Dřevěné bednění tl. 24mm, chemicky ošetřené proti vlhkosti, dřevokaznému hmyzu,  

houbám a plísním 

• Separační vrstva 

• Krytina z lakovaného plechu přesahující vnější obrys jádra o min. 30 (40,50)mm, viz. 

kapitola 7.3. Ve stropní kci je větrací komínek pro odvětrání výtahu, lemování prostupů a 

mřížek a návaznosti jsou součástí dodávky krytiny.  

 

Pozn.:  

Zateplení bude provedeno v atestovaném systémovém provedení dle dílenské dokumentace, 

kterou předloží subdodavatel ke schválení. 

součástí dodávky jsou systémová řešení soklových lišt, zalištování a dotmelení dilatačních 

spar apod. Tato řešení budou předložena ke schválení v rámci dílenské dokumentace 

subdodavatele. 

Ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení zdiva 

pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry ( tj. á 500mm ) a kotvených 

k žb kci pomocí hmoždinek. 

Konstrukce výtahové šachty je od od žb stropní desky oddilatována. Součástí dodávky stavby 

je úprava všech dilatačních spar a úprava dilatace v površích konstrukcí ( např. dilatace ve 
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střešních pláštích , dilatace v zatepl. Systému ) , úprava dilatací bude vždy pomocí 

systémových profilů dle tech. Předpisu výrobce systému. Úprava dilatační spáry musí být 

provedena tak, aby konstrukce jako celek splňovala nároky na požární odolnost a  

neprůzvučnost dle ČSN. 

 

7.4.4 Úprava soklů a vnitřních stran atik na střechách , terasách , balkonech a lodžiích : 

 

- sokl na balkonech ( lepená ker. dlažba ) -  lepený keramický sokl do výšky +300mm nad 

úroveň kóty nášlapné vrstvy balkonu 

 

- sokl na terasách  - sokl je tvořen okapnicí z lakovaného plechu zataženou do skladby stř. 

pláště .  

 

- úprava soklu atik směrem do užitné plochy - sokl je tvořen okapnicí z poplastovaného 

plechu zataženou do skladby stř. pláště .  

 

 

7. ÚPRAVY POVRCHŮ – OMÍTKY 

 

Omítky budou provedeny v souladu s : 

 

ČSN EN 13914-1 – Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 

1: Vnější omítky 

ČSN EN 13914-2 – Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 

2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 

Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií 

 

8.1 Omítky vnitřní 

 

Předpokládá se použití materiálů vhodných ve všech navrhovaných případech pro daný typ 

objektu. Tato způsobilost bude doložena atesty jednotlivých výrobců v rámci 

odsouhlasovacího procesu předkládání vzorových řešení.  
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Zhotovitel musí postupovat dle technologických postupů výrobců jednotlivých materiálů a 

řídit se technickými předpisy pro zvolené materiály a systémy (zejména kombinace stavební 

chemie, příprava a vhodnost podkladu pro předepsanou úpravu atd.).  

 

Zhotovitel musí použít jen prefabrikované směsi ze škály výrobců a prodejců certifikovaných 

v České republice. Míchání ze stavebních hmot, uložených na stavbě se nepřipouští. 

 

Závady: zhotovitel je zodpovědný za všechny praskliny, dutiny a další závady omítek, stěrek, 

obkladů, potěrů a dalších povrchových úprav konstrukcí po celou dobu záruky za provedení 

díla a je povinen zjištěné závady opravit na vlastní náklady podle pokynů zástupce zadavatele, 

pokud se prokáže nedodržení technologických postupů, nebo nevhodná volba materiálu a to 

s ohledem na jeho výsledný vzhled, funkci, nebo kvalitu podkladu. 

 

Omítání – všeobecné zpracování: Omítky musí být jak vodorovně tak i svisle provedeny 

v rozměrových tolerancích daných normovými předpisy pro povrchové úpravy bez ohledu na 

nerovnosti a rozměrové tolerance podkladních konstrukcí, technologickými předpisy dalších 

navazujících vrstev, nebo zostřenými parametry rovinnosti předepsanými dokumentací pro 

provedení stavby v případě požadavku objednatele. Pro zpracování materiálů bude použito 

pouze nářadí předepsané výrobcem v technologickém předpisu. 

 

Pro omítání budou použity malty takových pevností a objemové hmotnosti, aby bylo 

umožněno jejich hladké zpracování, dále s ohledem na kvalitu podkladu a dalších případných 

navazujících vrstev. Přechody jednotlivých materiálů podkladu budou armovány 

s dostatečným přesahem. Provedená omítka bude účinně chráněna a ošetřována před vnějšími 

vlivy, které by mohly vést k jejímu znehodnocení. Všechna vedení musí být instalována před 

prováděním omítek, řezání nebo sekání do ukončených omítek není povoleno. Není – li 

s ohledem na provedenou instalaci možné provést omítku v dostatečné kvalitě, nedojde vůbec 

k zahájení prací. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a řádné provedení bude 

vyžadováno bez úhrady. 

 

Podmínky pro omítání: Před započetím prací bude zpracován technologický postup 

zhotovitele, ve kterém budou navržena účinná opatření provádění vzhledem ke klimatickým 

podmínkám. Omítání nesmí být prováděno pokud teplota bude nižší než +5 oC, pokud není 
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provedeno takové opatření, které by udrželo požadovanou teplotu vzduchu, materiálu i 

konstrukcí po celou dobu prací na omítání až do skončení hydratace. Omítky musí být 

chráněny proti poškození mrazem, extrémním vysušením nebo zvlhnutím. 

 

Rohové a okrajové lišty: Rohy (ne kouty) budou zpevněny (vyztuženy) systémovou rohovou 

lištou z pozinkovaného ocelového plechu. Při zpracování omítek bude použito takového 

nářadí, aby nedocházelo k poškození ochranných vrstev lišt a jejich následné korozi. 

 

Materiály omítek : 

 

V bytech budou provedeny omítky VÁPENOSÁDROVÉ – VSO 

V ostatních prostorech a místnostech budou – VÁPENOCEMENTOVÉ – VCO + štuková 

lícní vrstva 

 

• Na zděných stěnách: budou provedeny VSO tl. 15 mm, nebo VCO tl. 15 mm se 

štukovou lícní vrstvou (pod obklady bude provedena omítka hladká pod obklad).  

• Na železobetonových stěnách: tenkovrstvé  omítky (stěrky)  tl. 5 mm. V případech, 

kdy žb.kce ve své délce navazuje na kci zděnou, nebo v případech, kdy je v délce 

zděné kce osazen žb. prvek – je na obou konstrukcích provedena VSO nebo VCO tl. 

15 mm s přiznanou negativní spárou a vloženou systémovou lištou v rozhraní kce. Žb. 

konstrukce mezibytových stěn je opatřena skladbou omítek dle skladby W51 

(viz.skladby konstrukcí) 

• Na železobetonových stropech: tenkovrstvé omítky tl. 5 mm. 

• Podzemní podlaží: železobetonové sloupy a stěny bez omítek, s uzavíracím nátěrem, 

bez malby, u pohledových (vnějších) stěn s probarveným nátěrem viz. architektonické 

řešení stěn (pohledy). 

• Na tvarovkách z porobetonu použitých na přizdívky bude provedena tenkovrstvá 

stěrka tl.5mm pod hydroizolační stěrku a následně obklad, v místě bez hydroizolační 

stěrky bude obklad lepen přímo na pórobetonové tvárnice za podmínek úpravy 

povrchu zdiva dle technologických předpisů pro provádění obkladu. 

• Vnitřní líc stěn sklípků v 1PP bude vyspraven, s malbou exteriéru s malbou do 

vnějšího prostředí. 
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• Návaznost omítky nebo tenkovrstvé stěrky na rám výplně otvoru je vždy přes 

přechodové APU lišty 

 

8.2 Omítky vnější 

 

8.2.1 Zateplovací systém 

 

Finální úprava  na tepelných izolacích: certifikovaný omítkový systém - probarvená silikátová 

omítka v celé tloušťce, zrnitost (zrnitosti 1,0 – 2,5mm dle architektonického řešení) musí 

umožnit aplikaci barevného odstínu viz barevné řešení fasád např. systém Baumit, Weber, 

Caparol. Celková tl. na tepelných izolacích = 5 mm.  

 

Bude použit certifikovaný zateplovací systém, např. Baumit, Weber, Caparol, STO (v případě 

použití materiálu od jiného výrobce je nutné doložit stejné vlastnosti) 

Obvodové stěny budou opatřeny systémovým kontaktním zateplovacím systémem ve složení: 

- tepelná izolace na bázi EPS – (pěnový polystyren) nebo minerálních vláken), lepený a 

kotvený 

- armovaná stěrka se sítí ze skelných vláken 

- tenkovrstvá silikátová omítka probarvená v celé tloušťce (barevnost viz výkresy fasád, 

vzorek nutno odsouhlasit investorem) 

- spodní strana balkónů bude provedena ve stejném odstínu omítky jako čelo balkónu 

- spodní strana arkýřů bude provedena ve stejném odstínu omítky jako svislé stěny arkýře 

 

Skladba zateplovacího systému bude upravena dle indexu odrazivosti finální povrchové 

úpravy dle danného technologického předpisu dodavatele fasády respektive omítkového 

systému. 

 

Připevnění ke stěně:  

      

    Lepení a kotvení tepelné izolace, řešení dilatací, osazení doplňkové armovací tkaniny, 

apod – bude provedeno dle „Technologického předpisu výrobce“.  Ve styčných spárách nesmí 

být lepidlo. Na rozích budou osazeny rohové profily. Založení tepelné izolace vždy na 

soklový profil. Způsob a systém kotvení musí odpovídat zátěži finální úpravy povrchu. 
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Styk s okny:  

            

           Vnější špaleta okna bude zateplena tep. izolací tl. 50 mm (vnější ostění) a tl. 80 mm 

(vnější nadpraží) – viz. detaily stavby. Styky s rámem budou provedeny z interiéru APU-

lištou, z exteriéru silikonem. Styky budou součástí dodávky fasády. Vnější podokeník bude 

z plechu – součást dodávky oken.  Před aplikací zateplovacího systému je nutno koordinovat 

osazení držáků podokeníků a lišt fasádního systému pro utěsnění spáry pod podokeníky. Pro 

boční zahloubení podokeníků do omítky bude v KZS fasády provedena spára 20 mm  

hluboká, ve spádu 9% - případně bude tento detail konzutlován s dodavatelem fasády a 

podokeníků pro nalezení nejvhodnějšího řešení. Omítka bude aplikována po osazení 

podokeníků. 

 

Zpevňování:  

     

            Rohy – hliníkové lišty, diagonální vyztužení rohů u oken, soklové a úhelníkové lišty. 

V soklech extrudovaný polystyren nebo polystyren do vlhkého prostředí - Perimetr. Dilatační 

spáry řešeny systémově. 

 

Styk s terénem: 

 

      Nenasákavá tep. izolace (EPS pro přímý styk s vodou, alternativně XPS) bude 

vytažena 300 mm nad úroveň terénu, vrchní úroveň skladby. Kotvení nenasákavé tep.izolace 

je možné až od výšky 200mm nad terénu. Na hydroizolaci se tep.izolace soklu lepí za studena 

kompatibilním přípravkem s druhem hydroizolačního materiálu. Spodní líc zateplovacího 

systému nad soklem, bude opatřen Z profilem, na který bude založeno zateplení vrchní fasády 

objektu. 

Součástí dodávky fasádního systému jsou všechny pomocné profily, výztuhy a 

příchytky, včetně konečného nátěru, případně obložení. 

Styk stěny s úrovní terénu – sokl, je řešen pomocí materiálu Marmolit. Rozsah viz. výkresy 

pohledů a detaily. Provedení detailu dle technologického předpisu výrobce Marmolitu.  
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POZNÁMKA:  

- K zateplení objektu a finální vnější omítky na zateplovaném povrchu, zděném 

omítaném povrchu, apod. bude použito systémové řešení. Tzn. všechny detaily a 

technologické postupy budou v souladu s obecně platnými projektovanými materiály 

zvoleného systému, včetně firemních detailů a tvarovek. Před realizací bude zvolené řešení a 

výrobní dokumentace dodavatele odsouhlasena projektantem a investorem.. 

-  V případě požadavku TDS je součástí dodavatelské dokumentace také dopracování a 

tepelně technické posouzení určených detailů. 

 

8.2.2 Omítky na žb. konstrukci 

 

Žb. konstrukce v exteriéru budou opatřeny nátěrem v barevném provedení dle požadavku  

investora a architektonického řešení.   

 

POZNÁMKA: 

- pro provádění omítek budou osazeny rohové podomítkové profily. Při realizaci omítek 

na styku různých podkladů je nutné přechod materiálů, za účelem omezení 

omítkových poruch,  bandážovat, rabicovat, nebo opatřit jinou systémovou  variantou 

přechodu dle doporučení výrobce. 

- v místech, kde to technologické postupy předepisují, např. rozhraní hmot podkladu, 

dilatační spáry, budou do omítek vkládány bandáže, rohové a jiné profily. 

k zateplení objektu a finální vnější omítky na zateplovaném povrchu, zděném 

omítaném povrchu, apod. bude použito systémové řešení. Tzn. všechny detaily a 

technologické postupy budou v souladu s obecně platnými projektovanými materiály 

zvoleného systému, včetně firemních detailů a tvarovek. Před realizací bude zvolené 

řešení a výrobní dokumentace dodavatele odsouhlasena projektantem a investorem. 

 

8. ÚPRAVY POVRCHŮ – OBKLADY  

 

Obklady budou provedeny v souladu s : 

 

ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 
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ČSN 73 3451 – Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 

Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií 

 

Obklady vnitřní 

 

• Obklady budou provedeny ve všech koupelnách, wc, úklidových místnostech a 

v předsíních, včetně soklů v místnostech s dlažbou. Způsob pokládky, úprava 

podkladu a použité materiály  budou navrženy jako celek v certifikovaném provedení 

a v kvalitě a provedení dle ČSN. Za sprchovým koutem bude do výšky obkladu min. 

2100mm provedena hydroizolační stěrka aplikovaná dle technolog.předpisu výrobce 

např. MAPEI. Za vanou bude dle požadavku investora hydroizolační stěrka pod 

obkladem na SDK stěně vytažena také do výšky obkladu min. 2100mm, na zděné 

stěně za vanou bude vytažena pouze do výšky 300mm nad horní okraj vany, cca 

600mm nad čistou podlahu. 

• Do obkladů budou osazeny revizní dvířka, jejichž podoba bude schválena TDS a 

investorem. 

• Zařizovací předměty budou na styku s obkladem silikonovány. Spáry mezi obkladem 

a  dlažbou budou silikonovány, spáry vnitřních svislých rohů obkladů budou 

silikonovány. Veškerý styk vnějších rohů bude osazen rohovým systémovým 

plastovým profilem do obkladů – kulatý roh. Typ rohových a koncových profilů je 

možné na základě klientských či investorských požadavků změnit. 

• Tolerance provedení obkladů:  ¡ 1.5 mm na dvoumetrové lati. 

• Koupelny bez toalety: výška přizdívky cca 1000 mm eventuelně 1350mm, keramické 

obklady do celkové výšky cca 2200 mm (nad zárubeň. 

• Koupelny s toaletou: výška přizdívky cca 1250, 1350 mm, keramické obklady do 

celkové výšky cca 2200 mm (nad zárubeň), typ obkladu dle klientského standardu 

viz.příloha této TZ. WC: výška přizdívky cca 1200 mm, keramické obklady do 

celkové výšky cca 1450 mm. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

45/85 
  

9. NÁTĚRY, MALBY 

 

• Nátěry: Veškeré výplně otvorů budou dodány kompletizované s konečnými 

povrchovými úpravami. Budou provedeny nátěry zámečnických výrobků (zárubně, 

zámečnické výrobky uvnitř objektu, apod.).  Nátěry budou syntetické v kvalitě dle 

ČSN. Dále bude provedeno dopravní značení, nátěr sloupů a  ochranných prvků 

(syntetické nátěry žlutočerné barvy). Všechny klempířské výrobky ze strojně 

lakovaného plechu budou v odstínu RAL 9006, příp. dle architektonického řešení, 

zámečnické výrobky z ocelových prvků použité ve venkovním prostoru (zábradlí, 

madla, atd.) budou žárově zinkované. 

 

• Malby: jiné barevné odstíny - viz. arch. část dokumentace (architektonické pohledy, 

spol.prostory) 

Nadzemní patra – Primalex Standard - bílá 

Podzemní patra – Primalex Standard – bílá 

 

Pozn.: 

 - všechny barevné povrchy budou specifikovány na vzorcích předloženy TDI k odsouhlasení. 

 - součástí dodávky nátěrů a maleb je náležitá příprava podkladu dle technologického 

předpisu výrobce (např. penetrace) 

 

Úpravy povrchů v konkrétních případech : 

 

Strop, žb. stěny a sloupy v prostoru parkingu, technol. místností, sklípků v PP (vyjma 

vstupních hal a společných prostor): bude  v kvalitě odbedněné žb konstrukce – na stěnách a 

sloupech s nátěrem v barevném odstínu dle arch.řešení. Strop bude netřen uzavíracím 

transparentním bezprašným nátěrem. Lokálně je zhlaví žb. kcí zatepleno kontaktním zatepl. 

systémem s minerální omítkou, zrnitost „2“ nebo „1,5“, – systémový certifikovaný omítkový 

systém – viz. kapitola. zateplovací systém. Pod stropem bude v rozsahu vyznačeném na 

půdorysech podhled z desek Cetris Basic bez povrchové úpravy. 
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Zděné stěny v PP v prostoru parkingu, technických místností, sklípků (vyjma vstupních 

hal a společných prostor): budou oboustranně omítnuty omítkou tl. 5mm a ošetřeny fasádním 

nátěrem / uvnitř malbou Primalex Standard.  

 

Zateplené stěny v PP z  v prostoru parkingu, technických místností, sklípků v PP (vyjma 

vstupních hal a společných prostor): budou zatepleny kontaktním zatepl. systémem 

s minerální omítkou, zrnitost 1,0-2,5mm dle architektonického řešení fasády – systémový 

certifikovaný omítkový systém – viz. kap. zateplovací systém. 

 

Stropy nadzemních podlaží, vstupní haly, vstupní chodby až po dveře do parkingu: bude 

provedeno vystěrkování konstrukce tenkovrstvou omítkou dle technologického předpisu 

výrobce a akrylátový bezprašný nestíratelný nátěr Primalex Standard. Vodorovné etáže vedení 

instalací budou v nutném rozsahu zakapotovány SDK ve standardu systémového řešení 

KNAUF s povrchovou úpravou nátěrem – Primalex Standard. Úprava prostupu požárně dělící 

kcí a úprava procházejícího potrubí VZT – součást dodávky VZT. Lokálně je spodní líc 

zateplen minerální vatou vloženou do SDK podhledu s nátěrem Primalex Standard. 

 

Zděné stěny a příčky obytných ploch, společných prostor: budou opatřeny VCO se 

štukovou lícní vrstvou nebo VSO a vždy s akrylátovým bezprašným nestíratelným nátěrem 

Primalex Standard. V koupelnách bude na omítce standardně proveden keramický obklad, 

lepený tmelem s vyšší odolností proti vlhkosti a vodě. Za vanou a za sprchovým koutem bude 

provedena hydroizolační stěrka aplikovaná dle technolog.předpisu výrobce např. MAPEI 

nebo adekvátní. Rozsah hydroizolační stěrky viz.kapitola 9. Keramický obklad bude 

zalištován plastovými lištami na vnějších rozích a okolo zárubní dveřních otvorů. Do 

spárořezu obkladu budou dle koordinačních výkresů jader osazena revizní dvířka. 

 

Žb stěny a sloupy nadzemních podlaží: úprava povrchu bude provedena v souladu s kap. 

6.1. vždy s uzavíracím nátěrem Primalex Standard. 

 

Nátěry na podlaze ve společných prostorách, na schodišti a chodbě do kotelny v 1PP: 

budou provedeny vč. soklu výšky cca 7 cm s požadovaným protiskluzem dle ČSN 73 4130, 

ČSN 74 4507  
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Nátěr na podlaze v technických místnostech v 1pp 

 

Např. Sika, viz. část Podlahy, skladba SP07 

 

Nátěr na podlaze v dojezdech výtahů  

viz. část Podlahy, skladba SP10 

 

 

 

10. HYDROIZOLACE 

 

Hydroizolace budou provedeny v souladu s : 

 

ČSN P 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

ČSN P 73 0610 – Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení 

Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií 

 

 TECHNICKÉ PARAMETRY MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSŮ (střechy) 

 

Vrchní stavba  

 

Popis pásů : skladba SS01 

 

vrchní, celoplošně natavený pás z modifikovaného bitumenu s posypem  

natavitelný elastomerový bitumenový pás o tloušťce min. 4,5 mm, tloušťka krycích 

bitumenových vrstev nad vložkou i pod vložkou pásu min. 1,5 mm, pevnost při přetržení 

podélná min. 13 kN/m,  průtažnost při přetržení min. 40 %. Pás bude modifikovaný 

stabilním typem syntetického kaučuku v celé tloušťce pásu tzn. včetně nosné vložky.  

 

podkladní pás  elastomerový bitumenový pás o tloušťce min. 2,7 mm, (kotvený nebo 

samolepící s mikroventilačním systémem),  tloušťka krycích bitumenových vrstev nad 
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vložkou i pod vložkou pásu min. 1 mm, pevnost při přetržení podélná min. 13 kN/m. Pás 

bude modifikovaný stabilním typem syntetického kaučuku v celé tloušťce pásu tzn. včetně 

nosné vložky.  

 

Technické parametry asfaltových pásů (např. Fatra, Krpa-Dehtochema, Icopal : 

Vrchní pás bez odolnosti proti prorůstání kořínků – živičné SBS modifikované pásy s 

polyesterovou vložkou tl. 4 mm a ochranným posypem 

-  tolerance tloušťky (mm)                ø min. 4 

- množství rozpustných látek                min. 2500 g/m2 

-  ohebnost na trnu ø 30 mm při –25°C               bez trhlin 

- množství plniv a posypů                 max. 35 % 

- nosná vložka - plošná hmotnost                min. 180 g/m2 

- tržné zatížení (N/50mm) 

podélné/příčné      800/600 

- tažnost  (%) 

- podélná/příčná      40/40 

- bod měknutí KK (°C)                 min. 120 

 

Spodní pás , živičné SBS modifikované pásy  s kombinovanou vložkou tl. 2,7 mm 

-  tolerance tloušťky (mm)                ø min. 2,7 

- množství rozpustných látek                min. 2300 g/m2 

-  ohebnost na trnu ø 30 mm při –25°C               bez trhlin 

- množství plniv a posypů                 max. 35 % 

- nosná vložka - plošná hmotnost                min. 165 g/m2 

- tržné zatížení (N/50mm) 

podélné/příčné      530/350 

- tažnost  (%) 

podélná/příčná      20/30 

bod měknutí KK (°C)                 min. 120 

 

Popis pásů pro terasy (dlažba na štěrku): SS02 
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vrchní pás s odolností proti prorůstání kořínků - natavitelný elastomerový bitumenový pás 

o tloušťce min.  4 mm (vrchní, s ochranným posypem)   ,  tloušťka krycích bitumenových 

vrstev nad vložkou i pod vložkou pásu min. 1,5 mm. Pás musí být výrobcem deklarován s 

odolností proti prorůstání rostlin, Nosná vložka může být z kvalitních polyesterových 

rohoží nebo z kombinovaných vložek na bázi polyesteru a skla. 

 

podkladní pás elastomerový -  bitumenový pás o tloušťce min. 3 mm  , (kotvený nebo 

samolepící s mikroventilačním systémem),  tloušťka krycích bitumenových vrstev nad 

vložkou i pod vložkou pásu min. 1 mm, pevnost při přetržení podélná min. 16 kN/m. Pás 

bude modifikovaný stabilním typem syntetického kaučuku v celé tloušťce pásu tzn. včetně 

nosné vložky.  

 

Technické parametry asfaltových pásů (např. Fatra, Krpa-Dehtochema, Icopal): 

 

Vrchní pás s odolností proti prorůstání kořínků , živičné SBS modifikované pásy 

s ochranným posypem s polyesterovou vložkou tl. 4 mm 

-  tolerance tloušťky (mm)                 min. 4 

- množství rozpustných látek                 min. 2300 g/m2 

-  ohebnost na trnu  30 mm při –250C                bez trhlin 

- množství plniv a posypů                  max. 35 % 

- nosná vložka - plošná hmotnost                 min. 200 g/m2 

- tržné zatížení (N/50mm) 

podélné/příčné       800/600 

- tažnost  (%) 

podélná/příčná       40/40 

- bod měknutí KK (0C)                  min. 100  

 

Spodní pás , živičné SBS modifikované pásy  tl. 3,5 mm ( pro mechanické kotvení ) 

-  tolerance tloušťky (mm)                                min. 3,4 

- množství rozpustných látek    min. 2200 g/m2 

-  ohebnost na trnu  30 mm při –200C            bez trhlin 

- množství plniv a posypů              max. 35 % 
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- nosná vložka - plošná hmotnost             min. 200 g/m2 

- tržné zatížení (N/50mm) 

podélné/příčné              800/800 

- tažnost  (%) 

podélná/příčná              3/3 

bod měknutí KK (0C)              min. 90 

 

Spodní pás , živičné SBS modifikované pásy  tl. 3 mm ( samolepící ) 

-  tolerance tloušťky (mm)                 min. 3 

- množství rozpustných látek                 min. 1800 g/m2 

-  ohebnost na trnu  30 mm při –200C                bez trhlin 

- množství plniv a posypů                  max. 35 % 

- nosná vložka - plošná hmotnost                 min. 200 g/m2 

- tržné zatížení (N/50mm) 

podélné/příčné      800/800 

- tažnost  (%) 

podélná/příčná      3/3 

bod měknutí KK (0C)                 min. 90 

 

Pozn.: 

V místech, kde je na skladbu střešního pláště kladen požadavek Broof(t3) je nutné provést 

úpravu hydroizolačního souvrství dle kap. 7.1. této TZ . / skladba střešního pláště B roof (t3) . 

 

 

HYDROIZOLACE V KOUPELNÁCH 

  

      V prostorách koupelen bude na podlaze provedena systémová stěrková hydroizolace, bude 

„vytažena“ 150 mm na stěnu. Za sprchovým koutem bude provedena do výšky obkladu min. 

2100mm. Aplikace hydloizolace bude v souladus  technologickým předpisem výrobce např. 

MAPEI. Za vanou bude hydroizolační stěrka pod obkladem na SDK stěně vytažena také do 

výšky obkladu min. 2100mm, na zděných a žb. stěnách do výše 300mm nad horní hranu 

vany. Na samostatných wc se hydroizolace neprovádí. 
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HYDROIZOLACE NA BALKONECH 

 

Na balkonech bude provedena hydroizolační polymerová stěrka aplikovaná dle 

technolog.předpisu výrobce např. MAPEI Mapelastic nebo adekvátní, vytažena do výše 300 

mm na stěnu, lokálně vyztužená sítí ze skelných vláken, zatřenou do stěrky, v přechodech 

z vodorovné na svislou kci (dilatace) bude použita systémová dilatační pružná páska např. 

MAPEI Mapeband, v dilatačních spárách bude použitý trvale pružný tmel dle 

technologického pokynu výrobce např. MAPEI Mapesil AC, povrchy ke kterým přiléhá tmel 

ošetřeny penetrací např. Primer FD. Stěrku je možné provádět při teplotě povrchu (ne 

vzduchu) min.8 stup.C 

Součástí dodávky je kompletní systémový produkt, včetně výztužných profilů, 

systémových doplňků a vodotěsných návazností na okolní konstrukce 

 

HYDROIZOLACE SVISLÝCH ŽB.KONSTRUKCÍ A ZÁKLADOVÝCH ROŠTŮ 

VE STYKU S TERÉNEM 

 

Ošetření železobetonových konstrukcí ve styku s terénem proti vzlínající vlhkosti a jako 

ochrana proti vysoce agresivnímu prostředí bludných proudů bude provedeno následovně. 

Podlahová deska, žb. základové patky a pasy pod sloupy a stěny jsou navrženy z betonu 

C30/37 – XA1, XF2, XC4 se zvýšeným krytím výztuže tl. 50 mm a suterénní stěny na obvodu 

domu z betonu C30/37 – XC4, XF1. ŽB sloupy jsou navrženy z betonu C30/37 – XC4, XF1. 

Horní povrch základových patek a pasů pod sloupy a stěnami budou natřeny nátěrem s bází 

Xypex, pata sloupů a stěn bude opatřena hydroizolační stěrkou s výztužnou textilií až do 

úrovně 150mm nad čistou podlahu garáží. Stěrka musí překlenout trhliny v betonu do šíře 

0,3mm. Stěrka bude v barvě šedé (odstín schválí architekt).  

 

11. TEPELNÉ IZOLACE: 

 

Tl. tepelných izolací je dána normovými požadavky na jejich minimální tloušťku . 

 

Fasádní zatepl. systém :  

Fasáda svislá :  
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• - běžné zateplení fasády : minerální vlákno s kolmými případně podélnými vlákny 

nebo EPS F, tl. 160mm na zděné kci, 180mm na žb. kci (součástí kontaktního fasádního 

zatepl. systému), deklarovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu nesmí překročit 

hodnotu 0,039 W/mK 

 - v části soklu a dále pod terénem polystyren pro přímý styk s vlhkostí (XPS, 

perimetr) tl.140mm 

 

Vodorovné části (vždy fasádní zatepl. systém):   

 - spodní líce balkonů minerální vlákno, tl. 100 mm, v 1.np 120 mm 

- spodní líc arkýřů  minerální vlákno, tl. 160 mm  

 

Aby bylo možné zanedbat vliv kotevních prvků izolace (hmoždinek) na celkový součinitel 

prostupu tepla stěnou (U) dle ČSN 73 0540-2, musí být souhrnný vliv tepelných mostů 

kotvením nižší než 5% celkové hodnoty U stěny. Při U=0,29W/m2K tomu odpovídá max. 8ks 

hmoždinek na 1m2 s hodnotou bodového činitele prostupu tepla 2,0 =לא mW/K.  

Pokud se použije více hmoždinek nebo hmoždinky s jiným bodovým činitelem prostupu 

tepla, je nutné prokázat splnění normové hodnoty U stěny výpočtem.   

 

Tepelná izolace střech: 

 

• izolace tvořící spádové vrstvy z EPS – pěnový polystyren, minerální vlákno – např. 

ORSIL S, v detailech použit XPS – viz.kniha detailů, deklarovaný součinitel tepelné 

vodivosti izolantu nesmí překročit hodnotu 0,039 W/mK 

• typ dle konkrétní skladby : 

o střechy – EPS 100 S 

o drobné střechy, např. přejezd výtahu - ORSIL S 

o terasy - EPS 150 S 

• kotvení dle tech. předpisu systému celé skladby  

o mech. kotvit z přesahů prvního pásu – skladby bez parozábrany 

o lepením dle technolog. předpisu výrobce 

• součástí je i tepelná izolace atik dle detailů stavby  

Lokální zateplení žb kcí v podzemních podlažích: 
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Zateplení stropu:  

• Strop parkingu v 1PP je v celé ploše opatřen podhledem z desek cetris s vloženou 

minerální tepelnou izolací tl.160mm vhodnou do zavěšených podhledů. Spáry mezi 

jednotlivými deskami je nutné vytmelit pružným tmelem kvůli těsnosti podhledu. 

• Strop ve vstupní hale v 1PP je v celé ploše opatřen SDK podhledem s vloženou 

minerální tepelnou izolací tl.60mm vhodnou do zavěšených podhledů 

 

Zateplení horní části žb sloupů s stěn: 

• V prostoru podhledů bude realizováno minerální tepelnou izolací tl.100mm lepenou 

k podkladu bez povrchové úpravy do dané vzdálenosti od spodního líce stropu dle 

stavebních detailů.  

• Zhlaví sloupů a stěn mimo podhledy bude zatepleno kontaktním zateplovacím systém 

s tepelnou izolací tl. 80mm na bázi minerálních vláken a tenkovrstvou silikátovou 

omítkou probarvenou v celé tloušťce a armovanou sítí ze skelných vláken.  

 

Zateplení systémových detailů stavby, např. balkonů – viz. detaily stavby 

 

Tepelné izolace v podlahách – viz. skladby konstrukcí 

 

POZNÁMKA:  

- K zateplení objektu a finální vnější omítky na zateplovaném povrchu, zděném 

omítaném povrchu, apod. bude použito systémové řešení. Tzn. všechny detaily a 

technologické postupy budou v souladu s obecně platnými projektovanými materiály 

zvoleného systému, včetně firemních detailů a tvarovek. Před realizací bude zvolené řešení a 

výrobní dokumentace dodavatele odsouhlasena projektantem a investorem. 

-  V případě požadavku TDS je součástí dodavatelské dokumentace také dopracování a 

tepelně technické posouzení určených detailů. 

 

12. AKUSTICKÉ IZOLACE 

 

- Budou provedeny v souladu se samostatnou částí PD – Akustická studie – není součástí 

DP, jakož i všech ostatních kapitol PD, jakožto i ČSN 73 0532 a hygienických požadavků 

a předpisů. 
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13. PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE A OPATŘENÍ 

 

Budou provedeny dle ČSN 73 0802 a dalších souvisejících předpisů 

 

Protipožární opatření budou dále provedeny dle požadavků : 

 

- Samostatného projektu požární ochrany a její technické zprávy – není součástí DP. 

Rozmístění hasicích přístrojů, počty a typy – viz projekt požární ochrany. 

- projektů jednotlivých profesí  

 

14. PODLAHY 

 

Podlahy budou provedeny v souladu s : 

 

ČSN 73 0202 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Základní ustanovení 

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Navrhování geometrické 

přesnosti 

ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Tolerance ve výstavbě, kontrola 

přesnosti 

ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení 

Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií 

 

PODLAHY OBECNĚ 

 

- Veškeré podlahové konstrukce nadzemních podlaží budou provedeny jako těžké 

plovoucí podlahy s kročejovou izolací na polystyrenu EPS T, s roznášecí anhydritovou 

deskou důsledně oddilatovanou od svislých konstrukcí pomocí okrajových pásků na 

bázi minerálních vláken min. tloušťky 10mm  

- rovněž budou vloženy systémové dilatační profily v místě zárubní vstupních dveří do 

bytů pro oddělení anhydritové desky chodby a bytu. 
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- veškeré podlahy budou provedeny včetně řešení dilatačních spár ve finální úpravě 

povrchu za použití systémových hliníkových profilů a krycích lišt (např. Migua, 

Schlüter, Protektor, Dinac) 

- součástí dodávky podlah je osazení všech skladbu vymezujících ocel. profilů na 

bocích a čelech podest, mezipodest a dilatací.   

- rovinnost roznášecí betonové desky musí být taková, aby umožňovala aplikaci 

nášlapné vrstvy bez další mezivrstvy 

- v případě dveří bez prahu je přechod mezi jednotlivými nášlapnými vrstvami řešen 

pomocí systémových hliníkových přechodových lišt umístěných pod dveřním křídlem 

v poloze zavřeno, v případě dveří s prahem je přechod překryt vlastním prahem 

- roznášecí desky plovoucích podlah budou obecně provedeny na kótu –15mm pod 

úroveň čisté podlahy. 

- Roznášecí deska  =  anhydritový podlahový potěr vhodný pro dané zatížení (byty, 

společné prostory) 

- Keramický sokl podlah v prostoru s keramickou dlažbou bude ukončen bez zalištování 

podobkladovou systémovou lištou 

- Podlaha parkingu v 1.PP je navržena jako nulová stěrková s požadavkem na útlum 

kročejového hluku + s rezervou na aplikaci litého asfaltu v tl. 5cm. 

 

Poznámky k realizaci keramické dlažby v koupelnách, WC, předsíních WC, úklidových 

komorách 

- nášlapná vrstva keramická dlažba, lepená tmelem se zvýšenou odolností proti 

pronikání vlhkosti a vody, tl. celkem 15mm .  

- bezespará úprava hydroizolační stěrkou (pouze v koupelnách ne na samostatném WC) 

na upravený povrch podkladní vrstvy, provedení a příprava podkladu dle 

technologického předpisu výrobce. 

 

Nášlapné vrstvy – standard : 

 

Koupelna, toaleta 

 - keramická dlažba Taurus Granit 33/33 cm pokládaná na koso, povrch 

leštěný/standard 

Komora 
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- keramická dlažba Taurus Granit 33/33 pokládaná na koso včetně soklu, povrch 

Standard sokl řezaný nebo koberec se soklem 

Předsíň, zádveří 

- keramická dlažba Taurus Granit 33/33 pokládaná na koso včetně soklu, povrch 

Standard sokl řezaný nebo koberec se soklem 

Obývací pokoj 

 - koberec vč. soklu, u kuchyňské linky v ploše 6 m2 keramická dlažba v pokládce na 

koso, Taurus Granit 33/33, bez soklu povrch Standard 

Ložnice, šatna v bytech 

- koberec vč. soklu 

 

Společné prostory – dlažba Taurus Granit, včetně úpravy pro schodišťové stupně  

Společné prostory – chodby, hl.podesty schodišť 

- keramická dlažba včetně soklu 

Společné prostory – mezipodesty schodišť, schodišťová ramena, sklepy 

-nátěr vytažení 100mm na stěnu 

Společné prostory – vstupní haly a zádveří 

-povrchová úprava viz.interiér vstupní haly, rezerva na nášlapnou vrstvu 15mm 

 

POZNÁMKA:  typ dlažby bude zvolen na základě výběru investora a architekta, je ho  možné 

změnit dle přání klienta – tzv. klientskou změnou 

 

15. MAZANINY, POTĚRY 

 

Mazaniny a potěry budou provedeny v souladu s : 

 

ČSN 74 4505– Podlahy – Společná ustanovení 

Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií 

 

V převážné většině těžkých plovoucích podlahách bude roznášecí deska provedena 

pomocí anhydritového podlahového potěru tl. 40mm vhodného pro dané zatížení (byty, 

společné prostory). 
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Betonově desky a mazaniny, na které budou s povrchovou úpravou přímo nátěry, budou 

zahlazeny ocelovým hladítkem (příp. budou zagletovány). Na balkónech budou provedeny 

betonové mazaniny ve spádu z betonu B20 a budou vyztuženy sítí oka 100 x 100 mm, ø 6 

mm. 

 

UPOZORNĚNÍ:  v bytové části bude roznášecí deska ukončena 15 mm pod kótou čisté 

podlahy.  

POZNÁMKA: Rovinnost mazanin  +/-2 mm na dvoumetrové lati.  

  

16. PODHLEDY 

 

SDK podhledy pro zakrytí rozvodů VZT v bytech 

• Pro zakrytí rozvodů vzduchotechniky v koupelnách, koupelnách s WC, ve WC a příp. 

kuchyních, budou provedeny pouze sádrokartonové „kastlíky“, tj. pouze opláštění  

vzduchotechniky nebo falešný trámek. Bude použit impregnovaný sádrokarton 

s úpravou do vlhka tl.12,5 mm (např.Knauf GKBI). V případě, že z jádra prostupují do 

bytu 2 nebo více potrubí VZT, která jsou od sebe vzdálena méně než 0,5m, potom 

musí být podhled protipožární (PO odolnost vychází ze stupně pož.úseku do kterého je 

zařazeno jádro). Při  provádění dodržovat technologické postupy a způsoby montáže 

dle standardů Knauf. Celá konstrukce bude provedena jako celek a to certifikovaným 

a systémovým řešením – např. technologie a výrobky KNAUF. Při realizaci podhledů 

musí být dodržena v místě pod podhledem min. světlá výška 2300mm do čisté 

podlahy. V koupelnách a na wc budou použity SDK desky do vlhkého prostředí. 

 

SDK podhled pro zakrytí rozvodů TZB  na spol.chodbách v np a ve spol. prostorech 

a techn. místnostech v pp bez požadavku na požární odolnost 

• Bude použita systémová konstrukce podhledu s opláštěním 1x SKD deskou tl. 12,5 

mm a s nosnými profily v jedné rovině. Např. SDK strop D 113 f.Knauf. Při  

provádění dodržovat technologické postupy a způsoby montáže dle standardů Knauf. 

Celá konstrukce bude provedena jako celek a to certifikovaným a systémovým 

řešením – např. technologie a výrobky KNAUF. V zateplených podhledech je použita 

minerální tepelná izolace vhodná do zavěšených podhledů, tl.viz. půdorys. Podhledy 
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budou vždy pověšeny těsně pod instalace, max. do úrovně popsané v půdorysech. 

Podhled v trafostanici musí být nehořlavý, desky GKF. 

 

SDK akustický podhled pro zakrytí etáže dešťové kanalizace ze střechy/terasy 

• Bude použita systémová konstrukce podhledu s opláštěním 2x SKD deskou tl. 12,5 

mm. Např. SDK strop D 113 nebo 112 f. Knauf. Na nosnou kci podhledu bude pod 

instalace vložena minerální vata vhodná do akustických podhledů tl.60mm. Při 

provádění dodržovat technologické postupy a způsoby montáže dle standardů Knauf. 

Celá konstrukce bude provedena jako celek a to certifikovaným a systémovým 

řešením – např. technologie a výrobky KNAUF. V koupelnách a na wc budou použity 

SDK desky do vlhkého prostředí. Při realizaci podhledů musí být bezpodmínečně 

dodržena v místě pod podhledem světlá výška 2300 mm do čisté podlahy.  

 

SDK podhledy zateplené v 1pp – vstupní hala - SH podhledu je uvedena v půdoryse 

1PP 

• Bude použita systémová konstrukce podhledu s opláštěním SDK deskou tl. 12,5 mm. 

Např. SDK strop D 113 f.Knauf s vloženou minerální izolací tl. 60 mm. Při  provádění 

dodržovat technologické postupy a způsoby montáže dle standardů Knauf. Celá 

konstrukce bude provedena jako celek a to certifikovaným a systémovým řešením – 

např. technologie a výrobky KNAUF. 

 

Podhled Cetris pro zakrytí rozvodů TZB  v garážích, techn. místnostech a sklípcích v 

pp  

• Bude použita konstrukce podhledu s opláštěním 1x deskou Cetris „Basic“ tl. 12mm 

bez povrchové úpravy. Nosná kce podhledu typ D 113 f.Knauf s vloženou minerální 

izolací tl. 160 mm resp. 60mm vhodnou do zavěšených podhledů, např. Orsil UNI. Tl. 

izolace je uvedena na výkresech. Při  provádění dodržovat technologické postupy a 

způsoby montáže dle standardů Knauf a cetris, zejména ohledně dilatací pro podhledy 

ve venkovním prostředí. Na tento podhled je kladen požadavek na dostatečnou 

těsnost, spáry mezi deskami budou vyplněny trvale pružným tmelem určeným do 

venkovního prostředí. Tmel musí umožnit dilatační pohyb daný výrobcem desek 

cetris. Podhledy budou vždy pověšeny těsně pod instalace, max. do úrovně popsané 

v půdorysech. 
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Pozn. Ve všech podhledech, kde je potřeba umožnit přístup k armaturám, čistícím kusům, 

odbočným krabicím elektro a případně požárním ucpávkám, budou osazena revizní dvířka 

příslušné velikosti, v zateplených podhledech budou dvířka zateplená stejnou tl.izolace, 

s příslušnou požární odolností, s obvodovým gumovým těsněním. Dvířka jsou součástí 

dodávky podhledu.  Dvířka je nutné koordinovat s požadavky profesí jejichž instalace jsou 

v podhledu vedeny. 

 

17. DILATACE 

 

Dilatace objektové: 

Nevyskytují se v objektu. 

 

Dilatace objemové : 

Způsob, velikost a úprava dilatačního řešení je dána technologickými předpisy jednotlivých 

technologických celků, musí být řešena systémovovým a certifikovaným předpisem výrobce, 

zapracovaným do výrobní dokumentace zhotovitele, který ho nechá schválit projektantem a 

TDS. 

 

Obecné poznámky pro řešení dilatací: 

 

- dilatace v žb monolitických konstrukcích :  

 

Tloušťku dilatačních spar předepisuje PD ve své statické části. Jako výplň dilatačních 

spár bude použit EPS 70 S, vkládaný vždy pouze v jedné vrstvě. V případě, že 

konstrukce je současně požárně dělící konstrukcí, bude jako výplň dilatační spáry 

použito izolace na bázi minerálních vláken, vkládané vždy pouze v jedné vrstvě. Krytí 

dilatačních spár bude provedeno dodatečně buď : 

o systémovými lištami, určenými pro daný typ pohybu dilatace a pro daný 

provoz – svislé stěny, SH stropů. Typ lišty bude určen odsouhlasením 

předloženého vzorku 

o systémovým řešením úpravy dilatačních spár v rámci subdodávky 

podlahových vrstev nebo úpravy povrchů. Toto řešení musí být kompatibilní s 
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technologickým předpisem výrobce podlahy a spárořezem navrženým 

architektem a v každém případě musí zajistit vodotěsnost dilatační spáry a 

řádné utěsnění z pohledu akustiky a požární bezpečnosti. 

 

- dilatace v žb montovaných konstrukcích :  

 

Tloušťku dilatačních spar a úpravu konstrukcí v dilataci předepisuje PD ve své 

statické části, která není součástí DP.  

Jako výplň dilatačních spár bude použit EPS 70 S, vkládaný vždy pouze v jedné vrstvě 

. V případě, že konstrukce je současně požárně dělící konstrukcí, bude jako výplň 

dilatační spáry použito izolace na bázi minerálních vláken, vkládané vždy pouze 

v jedné vrstvě. Krytí dilatačních spár bude provedeno dodatečně buď : 

o systémovými lištami, určenými pro daný typ pohybu dilatace a pro daný 

provoz. Typ lišty bude určen odsouhlasením předloženého vzorku 

o systémovým řešením úpravy dilatačních spar v rámci subdodávky 

podlahových vrstev nebo úpravy povrchů. Toto řešení musí být kompatibilní s 

technologickým předpisem výrobce podlahy a spárořezem navrženým 

architektem a v každém případě musí zajistit vodotěsnost dilatační spáry, řádné 

utěsnění z pohledu akustiky a požární bezpečnosti a splňovat estetické nároky 

architektem na ně kladené.  

 

- dilatace ve svislých zděných konstrukcích budou provedeny dle zásad 

technologických předpisů výrobců zdících materiálů vždy tak, aby průběh dilatace ve 

svislé konstrukci odpovídal průběhu dilatace ve žb vodorovných konstrukcích. 

V případě, že zděná konstrukce je současně požárně – dělící konstrukcí, bude jako 

výplň dilatační spáry použito izolace na bázi minerálních vláken, vkládané vždy pouze 

v jedné vrstvě. Krytí dilatace bude provedeno v rámci subdodávky povrchových úprav 

( omítka, obklad, speciální povrchová úprava ), ale vždy tak, aby odpovídalo 

požadavkům na ně kladených. Pro krytí bude použito zásadně systémových lišt. Pro 

výplň mezi lištami budou použity buď systémové silikonové nebo pryžové profily 

v barvě odpovídající povrchové úpravě zděné konstrukce, nebo trvale pružné 

přetíratelné tmely. Každé řešení musí být odsouhlaseno na základě předloženého 

vzorového provedení v reálné pozici zabudování na stavbě. 
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- Dilatace v sádrokartonových konstrukcích budou provedeny v systémovém řešení, 

daném technologickým předpisem výrobce ( KNAUF, RIGIPS ) a musí splňovat 

parametry z hlediska akustiky a požární bezpečnosti podle specializovaných částí PD 

pro provedení stavby. 

 

- Dilatace v hydroizolačních souvrstvích spodní stavby a střešních plášťů budou 

provedeny dle systémových, plně certifikovaných řešení, navržených v dílenské 

dokumentaci subdodavatele, odsouhlasené GP a TDS. 

 

- Dilatace v montovaných podhledech budou provedeny dle systémových, plně 

certifikovaných řešení, navržených v dílenské dokumentaci subdodavatele, 

odsouhlasené GP a TDS. 

 

- Dilatace v kontaktním zateplovacím systému fasády budou provedeny dle 

systémových, plně certifikovaných řešení, navržených v dílenské dokumentaci 

subdodavatele, odsouhlasené GP a TDS. Provedení dilatace musí zajistit její plnou 

vodotěsnost proti stékající vodě a hnanému dešti. 

 

- Dilatace klempířských konstrukcí budou provedeny dle systémových, plně 

certifikovaných řešení, navržených v dílenské dokumentaci subdodavatele, 

odsouhlasené GP a TDS. Provedení dilatace musí zajistit její plnou vodotěsnost proti 

stékající vodě a hnanému dešti. 

 

- Dilatace v podlahových konstrukcích budou  provedeny v systémovém a 

certifikovaném řešení . Typ úpravy dilatace  musí být navržen dle konkrétních nároků 

na provoz a daný typ pohybu dilatace. Typ lišty bude určen odsouhlasením 

předloženého vzorku. 

 

18. VÝPLNĚ OTVORŮ 

 

Výplně otvorů budou provedeny v souladu s : 
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ČSN EN 14351-1+A1 – Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a 

vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti 

ČSN 74 6101 – Dřevěná okna – základní ustanovení 

ČSN 74 6210 – Kovová okna – základní ustanovení 

Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií 

 

20.1 Okna a balkonové dveře 

 

         V  obvodovém plášti bytů jsou navržena plastová okna a balkónové dveře. Pro jejich 

osazení jsou zpracovány typové detaily. Na stavebních půdorysech jsou okótovány rozměry 

hrubých stavebních otvorů. Před zadáním do výroby bude provedeno subdodavatelem oken 

zaměření těchto otvorů, bude zpracována dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena GP 

a TDS. Pozice jednotlivých okenních sestav jsou označeny ve stavebních půdorysech a ve 

výkresech fasád, způsoby otevírání oken jsou ve výkresech fasád a v tabulce oken, počty kusů 

a podrobné specifikace vlastností jsou uvedeny ve schématech a tabulkách oken. 

 

Dle normy ČSN 73 0540-2 (11/2002) součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spár výplní 

otvorů ILV musí být roven nebo nižší, jak požadované hodnoty součinitele spárové 

průvzdušnosti ILVN. 

 

Provedení: 5-ti komorový plastový profil bílé barvy s výztužnými rámy, funkční spára musí 

mít dvoustupňové těsnění, středové těsnění s dekompresní dutinou. Okna jsou spojena do 

celých sestav, skládajících se z jednotlivých oken a balkónových dveří. Rozšiřovací a 

podkladové profily jsou součástí dodávky – tabulka oken. 

 

Povrch:  stálobarevný tvrzený plast,  

barva bílá – strana do interiéru, barevná folie do exteriéru: aluminium, světle šedá – 

požadavek na barvu imitace hliníku. Výběr odstínu bude potvrzen po výběru konkrétního 

výrobce oken. 

Vzorky nutno odsouhlasit investorem a architektem. 

 

Osazení: okna budou osazována od vnějšího líce cihelné vyzdívky 20 mm, od vnějšího líce 

žb. kce 0mm.. Stabilizována budou pomocí kotev. Připojovací spára bude přelepena speciální 
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folií zevnitř (parozábrana) i zvenku (difúzní neoprénový pásek) a bude vypěněna 

polyuretanovou pěnou. 

Osazení (kotvení) oken a balkonových dveří ve fasádě musí být dimenzováno na zatížení 

způsobené sáním a tlakem větru v souladu s ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-4. Zvláště je 

nutné se zaměřit na rozdělení základního tlaku větru s přihlédnutím k výšce objektu. 

 

 

Kování:  

 

- konstrukční, celoobvodové, čtyřpolohové (mikroventilace), bezpečnostní umožňující 

kombinaci otevírání se sklápěním nebo uplatnění jen jedné z těchto funkcí-viz tabulka 

sestav. Kliky budou bílé barvy. Otevírání a další požadavky: viz „Tabulka oken“. 

- U oken vyklápěcích bude kování uzpůsobeno pro vyklopení okna s omezovačem, pro 

mytí musí být okno možno vyklopit zcela. Okna ve vyšších polohách (tj. standardní 

ovládání je ve výšce nad 2 m), budou osazena pákovým kováním, ovládání bude 

staženo do výšky 1,5m nad čistou podlahou. 

 

Zasklení:  

 

- izolačním dvojsklem, skladba skel dle požadovaných zvukových neprůzvučností. 

Zasklívací jednotky musí mít „teplý“ nekovový distanční rámeček. 

 

Izolační vlastnosti:  

 

- požadovaná hodnota min. Uokna ≤ 1,2 W/(m2.K), Uskla ≤ 1,1 W/(m2.K) 

- povrchové teploty na neprůhledných kcích navazujících na připojovací spáru jsou 

spočítány na konkrétní typ okna od f. Brex. Pokud bude použito jiné okno je nutné, 

aby dodavatel oken detaily znovu posoudil. Splnění povrchové teploty v zasklívací 

spáře musí dodavatel oken doložit vždy.  

 

Příslušenství bytových balkonových dveří: 
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Pro omezení běhu balkonového křídla, které se otevírat k parapetu, bude použit prvek 

kování omezovač otevírání na 90°, který se umístí do horní části dveří. Přesná specifikace 

tohoto výrobku dle zvoleného dodavatele oken. Nutno předložit vzorek k odsouhlasení GP 

a TDS. 

 

Pozn.: 

K návrhu fasádních prvků lze ještě připočítat korekci dle plochy prosklených částí 

jednotlivých fasád.  

Jestliže plocha oken zaujímá větší plochu než 50% celkové plochy obvodové konstrukce 

v místnosti, je minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna R‘w stanoven v tabulce 

v akustické studii. Jestliže plocha oken představuje 35% až 50% celkové plochy obvodové 

konstrukce v místnosti, je minimální požadavek na váženou neprůzvučnost okna R‘w o 3 dB 

nižší, než hodnota uvedená, pro okna zaujímající menší plochu než 35% celkové plochy 

obvodové konstrukce v místnosti je požadavek na neprůzvučnost o 5 dB nižší, než hodnota 

uvedená. 

Výše uvedená pravidla pro stanovení požadavků na neprůzvučnost oken vyplývající z výše 

uvedených podílů plochy okna na celé ploše obvodové konstrukce v místnosti se uplatňují jen 

tehdy, jestliže hodnota jednočíselné veličiny neprůzvučnosti obvodového pláště je nejméně o 

10 dB vyšší, než hodnota vážené neprůzvučnosti okna. (Hodnoty vzduchových 

neprůzvučností fasádních plášťů jsou podrobně spočteny v akustické studii, která je součástí 

této PD). 

 

Vnitřní parapety:budou plastové, systémové k oknům. Přesah 30 mm přes vnitřní líc 

obvodové zdi.  Barva bílá. Tvar s dvakrát zaoblenou a zesílenou přední hranou, s upravenými 

bočními hranami. Součástí dodávky oken a balkónových dveří jsou vnitřní parapety, vnitřní 

nášlapný práh  balkónových dveří. V případech, kdy balkónové dveře a francouzská okna 

mají vnitřní (zděný) stupeň je nášlap ze systémového dřevotřískového laminovaného parapetu 

se zesílenou přední hranou, s upravenými bočními hranami – barva - bílá.  

 

Vnější podokeníky: budou ze strojně lakovaného plechu, barva RAL 9006, přesah 30 mm za 

líc obvodové stěny (za líc kont. zatepl. systému). Podokeníky jsou součástí dodávky oken. 

Podokeníky budou na bocích zakončeny zahloubením do omítky resp. zateplovacího systému 

– systémové provedení včetně systémových přechodových lišt – ve standardu např. STO, 
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Caparol, Baumit. V detailech jsou podokeníky označeny jako K006, nejsou však vykázány 

v tabulce klempířských výrobků, jejich množství odpovídá délce oken - viz.tabulka oken. 

Před objednáním je nutné sladit barevně fólii oken a barvu parapetů – barevnost odsouhlasí 

TDS a GP na předloženém vzorku. 

 

Infiltrace - Okenní sestavy musí umožňovat trvalou infiltraci o velikosti 0,5násobku objemu 

vzduchu v obytných místnostech. Infiltrace tohoto objemu bude zajišťována všemi okny 

v příslušné místnosti dohromady. 

Intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti (dle ČSN 73 0540-2), průvzdušnost funkčních 

spár výplní otvorů (dle ČSN 73 0540-2). 

 

Řešení zakrytí připojovací spáry – je součástí dodávky oken. Je nutné splnit tepelně technické 

a akustické vlastnosti okna jako celku, tedy vč. připojovací spáry. 

př. řešení:  

Návaznost na stěrku pomocí těsnící lišty, návaznost na omítku pomocí APU lišty. Napojení 

venkovní zateplené fasády silikonem. Použití neoprénových pásků pro zakrytí spáry 

z exteriéru, parozábrany z interiéru.  

 

Obecné poznámky ke dveřím v objektu 

 

- Dveře ve společných prostorech musí splnovat  požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

zabezpečení užívání objektů a areálu osobami s omezenou schopností orientace a pohybu . 

- Dveře v prostoru chráněné únikové cesty musí být certifikované na třídu reakce na oheň 

minimálně D. Dodavatel musí certifikát předložit GP a TDS. 

- Pro omezení běhu vnitřních dveří, které se otevírají ke stěně a mají ostění blíže než 150mm 

od této stěny bude použita gumová dveřní zarážka, připevněná k podlaze. Nutno předložit 

vzorek k odsouhlasení GP a TDS. 

- klíče – princip - majitel bytu (ve dvou vyhotoveních): klíč umožňující vstup do bytu, od 

sklepní kóje a společných prostor (kočárkárny)  

 

Obecné poznámky ke vstupním dveřím do objektu a dveřím mezi halou a zádveřím  
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Provedení: 

Při výrobě konstrukcí a při zhotovení prací je třeba dbát na skutečné rozměry stavby. 

Tolerance hrubé stavby se řídí podle příslušných norem. Před zahájením prací musejí být 

sladěny skutečné rozměry hrubé stavby s projektem předpokládaným rastrem vybavení. 

Veškeré dopady skutečného provedení do původního návrhu architekta musejí být 

dokumentovány v realizační dokumentaci zhotovitele. Veškeré navržené úpravy podléhají  

schválení ze  strany TDS a GP.  

Povrchová úprava ocelových konstrukcí  bude provedena syntetickou barvou v provedení a 

kvalitě dle ČSN , v odstínu RAL. 

 

Dilatace : 

Dodavatel nabídnuté konstrukce musí splnit technické požadavky na fasádní konstrukce z 

hlediska zajištění dilatování fasádních konstrukcí ať už vlivem statických a dynamických 

zatížení nebo rozdílnou tepelnou roztažností jednotlivých prvků tak, aby nedocházelo k 

deformacím, které by mohly porušit vlastní fasádní konstrukci, její ukotvení, napojení a 

utěsnění na hrubou stavbu nebo její funkčnost. Díly, které se při délkových změnách 

posouvají po sobě, budou odděleny mezi sebou podložkami z umělé hmoty (ložiska).  

 

Pozn.: 

Schémata, popisy a detaily osazení slouží jako podklad ke zpracování dílenské dokumentace 

zhotovitele. 

Všechny popsané položky zahrnují výrobu, dodávku a montáž ocelových konstrukcí včetně 

veškerého spojovacího a upevňovacího materiálu. 

Průkazy a dílenské a montážní spoje se předkládají zadavateli. Subdodavatel je povinen do 

doby převzetí díla zajistit jeho ochranu zakrytím foliemi apod. Před převzetím díla budou 

hotové konstrukce omyty, zbaveny prachu a stavebních nečistot.  

 

Bezpečnostní požadavky na prosklené dveře ve spol. prostorách: 

Na prosklené konstrukce jsou kladeny bezpečnostní požadavky ze dvou důvodů: 

- bezpečnostní konstrukcí a jejich zasklení proti ručně vedenému útoku,  

- bezpečnost při užívání. 

 



 

 

 
 

67/85 
  

Bezpečnost proti ručně vedenému útoku, tedy skla odolná proti vandalismu, násilnému 

vniknutí, apod. nejsou požadována. 

Z hlediska bezpečnosti při užívání - zabránění poranění při kontaktu se skleněnou výplní 

(zabránění pořezání skleněnými střepy) – možno použít vrstvené nebo tvrzené sklo. 

Skla dobíhající k terénu v exteriéru (kde nehrozí možnost vypadnutí do volného prostoru) 

jsou vždy v bezpečnostním provedení - minimálně tvrzená (ESG) nebo vrstvená (VSG) a jsou 

dimenzována na zatížení od provozu. V prosklených dveřích musí být použita bezpečnostní 

skla v obou tabulích izolačního dvojskla. 

Vstupní části fasádních konstrukcí budou splňovat požadavky uvedené ve vyhlášce č. 

398/2009 Sb. - O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. požadavky na vstupy do objektů (dveře), na 

celoskleněné stěny a požadavky na označení těchto stěn a dveří.  

 

19. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

 

Zpracování klempířských konstrukcí bude provedeno dle ČSN a technologického 

předpisu dodavatele, s ohledem na detaily, specifikace a pokyny výrobce, a to v systémovém 

provedení, tzn. včetně všech konstrukčních doplňků popsaných v technologickém předpisu 

výrobce, za současného splnění normových požadavků v jejich aktuálním znění. 

 

Klempířské výrobky jsou provedeny z následujících materiálů : 

 

 klempířské výrobky budou provedeny ze strojně lakovaného plechu tl. 0,6mm z konkrétní 

typové řady určené výrobcem pro daný výrobek (jiný řada pro střešní krytinu, jiná pro 

parapety atp.). Pro tloušťky plechu platí hrubé rozdělení - plechové střešní krytiny 

z plechu tl.0,6mm, dešťové svody a žlaby a prvky odvodnění z plechu tl.0,6mm, ostatní 

klempířské výrobky z plechu tl. 0,5mm 

 jednotlivé prvky budou vyráběny dle technologických pokynů výrobce 

 vnější parapety oken jsou ze strojně lakovaného plechu tl.0,6mm, jsou provedeny jako 

systémové a budou součástí dodávky oken (nejsou vykázány v tabulce klempířských 

výrobků).  

 

Obecné podmínky pro realizaci klempířských výrobků ze strojně lakovaného plechu  
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Subdodávka bude  zahrnovat veškeré švy, skládané spoje, veškeré potřebné pájení a 

lemování, přeplátování, posuvné nebo pevné příponky, zatahovací pásky, dilatace, atd., 

zhotovitel musí zohlednit prořez plechů a desek. 

 

Subdodávka bude zahrnovat i materiály pro separace plechu od podkladů s přísadou cementu 

(strukturní podkladní vrstva pro střechy apod.) 

 

V rámci subdodávky střešní krytiny je i případné podložení těsnící páskou z mikropryže 

(ILLMOD) a podtmelení obecně vždy pro spády 12,3%, nebo pokud si to vyžádá zpracování 

detailu dle konkrétní dispozice.  

 

Spojení jednotlivých stavebních dílů musí být vodotěsné proti stékající vodě a hnanému dešti 

a sněhutěsné (i u pohyblivých dílů). 

 

Plechy budou mít přímé rovné hrany. Ohýbání plechů musí být prováděno pomocí strojních 

zařízení. Křivé a nerovnoměrné rozestupy a hrany jednotlivých prvků jsou nepřípustné a 

budou na náklady zhotovitele rozebrány a nahrazeny novými odpovídajícími kvalitě 

požadovaného díla. 

 

Spodní konstrukce pro pokládku střešní krytiny bude stabilní, dřevěné bednění ošetřené proti 

vlhkosti, dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, tloušťky nejméně 24 mm, prkna budou 

pokládána diagonálně nebo ve směru všech spojů a budou stykována přeplátováním. 

Alternativně může být použito desek z  OSB. 

 

Přesah okapové hrany plechu přes chráněnou fasádu bude 30-40mm do výšky 20m nad úrovní 

terénu a 40-50mm pro výšky nad 20m  nad úrovní terénu.  

 

Pozn.: 

- v detailech návaznosti na minerální pojiva, musí být plech od miner. pojiva separován 

vhodnou separační vložkou. 

- materiál nesmí přijít do kontaktu s plamenem při natavování hydroizolačních pásů 
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Barevnostní řešení : 

 

Všechny klempířské výrobky ze strojně lakovaného plechu. Barevné řešení bude upraveno dle 

výběru oken a vzorek bude předložen k odsouhlasení GP a TDS. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Veškeré rozměry (rozvinuté šířky oplechování, apod.) nutno ověřit na stavbě. Pokud 

není speciálně popsáno nebo kótováno v dokumentaci jinak, jsou výrobky a práce provedeny 

podle ČSN 73 3610 „Klempířské práce stavební“. Všude tam, kde klempířské práce navazují 

na izolatérské práce, musí být plech podložen pásem izolace. Dále musí dodavatel provést 

systémové napojení oplechování na systémový venkovní parapet oken bez vzniku 

elektrolytického článku. 

Vždy musí být vyloučen stav, kdy by mohlo dojít k cementové či elektrolytické 

korozi. 

 

20. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

 

Tyto konstrukce budou zhotoveny na základě schválené dílenské dokumentace zhotovitele, 

která je v tomto případě předepsána. Podkladem pro zpracování této dokumentace je PD.  

 

Obecně 

Schémata, popisy a detaily osazení  slouží jako podklad ke zpracování dílenské dokumentace 

zhotovitele. 

Všechny popsané položky zahrnují výrobu, dodávku a montáž ocelových konstrukcí včetně 

veškerého spojovacího a upevňovacího materiálu. 

Průkazy a dílenské a montážní spoje se předkládají zadavateli. Subdodavatel je povinen do 

doby převzetí díla zajistit jeho ochranu zakrytím foliemi apod. Před převzetím díla budou 

hotové konstrukce omyty, zbaveny prachu a stavebních nečistot. Poškozená místa budou 

opravena. 

  

Dodavatel musí ve svých projektech a zakázkách výrobcům zohlednit obecné normy 

vztahující se ke stavebním pracím. Realizace je podmíněna schválením dodané dílenské 

dokumentace, vzorového provedení a zaměření skutečných rozměrů hrubé stavby.  
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Dodavatel přebírá odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty, za nárysy, za 

rozměry a za následky z nich plynoucí. 

 

Součástí díla je dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné provedení 

s vyznačením odchylek oproti projektu 

 

Vzorky / vzorová provedení 

Ke stanovení standardu vybavení musejí být v zásadě ovzorkovány všechny materiály, 

plánované k zabudování. 

Teprve po souhlasu zadavatele s těmito vzorky resp. vzorovými provedeními dojde ke 

konečnému schválení prováděcích výkresů. 

Pro zábradlí musí být TDS předložen vzorek o délce cca 1,0 m.  

 

Provedení 

Při výrobě konstrukcí a při zhotovení prací je třeba dbát na skutečné rozměry stavby. 

Tolerance hrubé stavby se řídí podle příslušných norem. Před zahájením prací musejí být 

sladěny skutečné rozměry hrubé stavby s projektem zámečnických konstrukcí. 

Veškeré dopady skutečného provedení do původního návrhu architekta musejí být 

dokumentovány v realizační dokumentaci zhotovitele. Veškeré navržené úpravy podléhají  

schválení ze  strany TDS a GP.  

 

Zámečnické výrobky jsou specifikovány v tabulce zámečnických výrobků , nebo jsou součástí 

projektu a výkazů profesí. 

Obecně všechny kovové součásti zámečnických výrobků v exteriéru jsou žárově zinkovány 

(zinkovány budou případně i prvky v interiéru dle tabulky zámečnických výrobků). Vybrané 

výrobky v exteriéru a interiéru budou opatřeny syntetickým nátěrem v provedení a kvalitě dle 

ČSN , v odstínu RAL dle tabulky zámečnických výrobků. 

   

Zárubně: 

• Ocelové zárubně budou provedeny hranaté ocelové pro přímé zazdívání a 

dovybetonování.  zárubně např. Stavební elementy.  
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• Zárubně do kterých budou osazeny protipožární dveře musí mít stejnou požární 

odolnost jako křídlo (je nutno posuzovat jako celek).  Musí být doloženo atestem. Typ 

zárubně musí být posouzen na dané zatížení dveřním křídlem. 

Zábradlí -  rozměry, výroba, osazení – vše dle ČSN. Výšky zábradlí jsou vztaženy 

k nejvyššímu bodu pochozí plochy, tj. HH dlažby terasy resp. HH dlažby balkónu u 

balkónových dveří, eventuelně atiky terasy, pokud je zábradlí na fasádě za atikou. 

V objektu jsou zábradlí výšky 900, 1000mm a 1100mm. Veškeré typy zábradlí jsou 

zpracovány v tabulce zámečnických výrobků a v detailech číselné řady 700. Výplně 

zábradlí tvoří převážně skleněná výplň z bezpečnostního skla, dále výplň z ocelových 

pásků.  

 

Větrací mřížky a průvětrníky: viz. zámečnické výrobky , popř. specifikace a výkaz profese 

 

Ochranné prvky v garážích:. Tyto prvky slouží k ochraně kanalizačních stoupaček, 

protipožárních uzávěrů, VZT potrubí apod. proti poškození parkujícími vozidly. Prvky 

budou opatřeny syntetickými nátěry žlutočerné barvy, dále viz. zámečnické výrobky 

 

Ocelové překlady: 

V případě, že dveřní otvor z jedné strany přiléhá k žb konstrukci nebo jsou dva dveřní 

otvory příliš blízko u sebe a délka uložení pro standardní překlad by byla příliš malá, jsou 

překlady tvořeny dvojicí oc. úhelníků pod označením Z14 v příčkách viz. tabulka 

překladů, uložení ve zdivu min. 120 mm, na straně žb. kce profily společně navařeny na 

ocelový válcovaný profil L 60/60/6, dl.dle tl.příčky, mechanicky kotvený do boku žb kce 

nebo zdiva Vapis pomocí hmoždinek. Překlady nad rozvaděči jsou tvořeny jedním 

oc.úhelníkem pod označením Z015 80/40/6 viz.tabulka zámečnických výrobků, min. 

délka uložení ve zdivu a kotvení k žb. je stejné jako u stěn. Všechny ocelové překlady 

budou natřeny základním nátěrem 

 

Ostatní:  dále se jedná o drobné typové výrobky jako např. poklopy apod., dále viz. 

zámečnické výrobky. 
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POZNÁMKA:  u zámečnických výrobků investor požaduje ke schválení předložení 

funkčního vzorku.  

UPOZORNĚNÍ:  veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.  

Osazení (kotvení) zámečnických prvků na fasádě musí být dimenzováno na působení 

užitným zatížením a zatížením způsobeným sáním a tlakem větru v souladu s  ČSN EN 1991-

1 Zatížení konstrukcí. Zvláště je nutné se zaměřit na rozdělení základního tlaku větru 

s přihlédnutím k výšce objektu. 

 

21. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

 

Veškeré truhlářské výrobky do exteriéru budou tlakově impregnovány přípravkem 

proti dřevokaznému hmyzu a houbám + další úprava povrchu mořením  - impregnace a 

moření dle ČSN .  

Veškeré truhlářské výrobky do interiéru budou opatřeny ochranným matným 

transparentním lakem v kvalitě dle ČSN. 

 

• U oken a balkónových dveří budou provedeny vnitřní parapety - tyto parapety budou 

součástí  dodávky oken a balkónových dveří. Vnitřní parapet: bílý plast dutinový , vstupy 

na terasy a parapety francouzských oken se zděným stupněm -  nášlap ze systémového 

dřevotřískového laminovaného parapetu se zesílenou přední hranou, s upravenými 

bočními hranami – barva - bílá   

• U vstupních dveří do bytů a dalších dveří budou provedeny prahy z tvrdého bukového 

dřeva, které budou lakované a budou mít  š. 100 mm. V případě, že podlahová krytina 

před a za dveřmi bude mít výrazně rozdílnou výšku např. dlažba ve spol.prostorech oproti 

koberci v chodbě bytů, bude dřevěný práh upraven. 

 

UPOZORNĚNÍ:  veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě 

 

 

22. OSTATNÍ 

 

Informační systém 



 

 

 
 

73/85 
  

V objektu bude proveden informační systém značení. Jedná se např. o číslování - označení 

bytů číslem (na zvonkovém tlačítku), dále se jedná číslování garážových stání a značení 

mezinárodním symbolem přístupnosti dle s.z. 398/2009, bude provedeno na podlahu a na 

stěnu nebo na sloup, číslování komor, ostatních místností, apod. Dále se jedná o další 

označení jako např. úniková cesta, garáže, zákaz vstupu s otevřeným ohněm, apod. Celý 

informační systém zpracuje dodavatel a předloží k odsouhlasení investorovi. 

 

Pro omezení hluku přenášeného vibracemi je nutné realizovat následující akustická 

opatření: 

 

a) veškeré potrubní rozvody i ventilátor nekotvit do stropní konstrukce nad 1.PP, volit 

pružné ukotvení do stěn nebo podlahy (např. systém MÜPRO), 

b) prostupy potrubních rozvodů musejí být řešeny pružnými průchodkami, tzn. 

prostupující otvor musí být o cca 30 mm na každé straně větší než průměr potrubí; mezera 

musí být vyplněna minerální vatou a oboustranně zakryta (např. plechem). Zákryt se nesmí 

pevně dotýkat potrubí – vhodné je např. pryžové těsnění. 

 

23. OPLOCENÍ  

 

Oplocení objektu 

V 1PP  je provedeno oplocení ze svařovaného pletiva s povrchem pozinkovaným a 

poplastovaným - výšky 180 cm. Konstrukci pro vypnutí tvoří v PP ocelové sloupky přes celou 

výšku podlaží. 

 

24. INSTALAČNÍ ŠACHTY (bytová jádra),  ŠACHTY VZT 

 

Pro vertikální rozvod instalací jsou navrženy obezděné instalační šachty (bytová jádra). Po 

osazení technických rozvodů budou instalační šachty v úrovni stropů přebetonovány . Výstup 

jader nad stř. rovinu a poloha a provedení vyústění instalací nad střešní rovinu je dána detaily, 

koordinací jader a koordinací střech. 
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25. SCHODIŠTĚ 

 

Schodiště budou provedeny v souladu s : 

 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 74 4507 – Odolnost proti skluznosti povrchu podlah – Stanovení součinitele 

smykového tření 

Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií 

 

• Hlavní schodiště jsou navržena jako prefabrikovaná ramena uložená na monolitické 

podesty a mezipodesty. Ramena budou z akustických důvodů uložena přes pryžový 

tlumící pás BELAR N-08 tl. 10 mm. Podesty jsou součástí stropní desky, mezipodesty 

budou prováděny dodatečně pomocí lišt vylamovaním výztuže ve schodišťových stěnách. 

Provedení viz. PD – část statika a TZ – čl. akustické izolace a dilatace. Povrchová úprava 

stupňů i mezipodest je tvořena dlažbou do lepidla tl.12mm, včetně soklu lepeného na 

obvodovou stěnu. Dlažba musí splňovat požadovaný protiskluz dle ČSN 73 4130, ČSN 74 

4507 a s indexem šíření plamene is = 0 mm.min-1; třídy rekce na oheň A1fl, max. A2fl. 

Stupnice nástupního a výstupního schodu (jalový stupeň) je v celé ploše barevně odlišena 

od ostatních stupnic schodiště. U schodišť bude vyznačení obchozu pro osoby na vozíku. 

Konstrukce podlah podest a mezipodest je tvořena buď těžkou plovoucí podlahou (po 

obvodě bude bet.roznášecí deska oddilatována od svislých konstrukcí pomocí okrajových 

pásků na bázi minerálních vláken min. tloušťky 10mm, povrchová úprava spáry bude 

realizována protipožárním trvale pružným tmelem. Součástí dodávky podlah je osazení 

všech vymezujících ocel. profilů na bocích a čelech podest, mezipodest a dilatací.  

Zábradlí jsou ocelová s ocelovým madlem a jsou kotvena z boku ramene, podesty a do 

obvodové stěny schodiště. Zábradlí na schodišti v mezonetovém bytě bude opatřeno 

dřevěným madlem. 

 

• Schodiště v bytech jsou navržena jako prefabrikovaná. Ramena budou z akustických 

důvodů uložena přes pryžový tlumící pás BELAR N-08 tl. 10 mm. Povrchová úprava je 

rovněž z dlažby do lepidla.  
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Obecná poznámka : 

Součinitele smykového tření povrchu musí být dle ČSN 73 4130, ČSN 74 4507: 

- stupnice při okraji schodišťového stupně nejméně 0,6, u ostatních ploch stupnice 

nejméně 0,3 a protiskluzové úpravy nesmí vystupovat nad povrch stupnice více než 3 

mm 

- podest vnitřních schodišť nejméně 0,6 

- podest vnějších schodišť nejméně 0,6 + tg α, kde α je úhel sklonu podesty 

- celé stupnice žebříkového schodiště nejméně 0,6 

- šikmých ramp nejméně 0,6 + tg α, kde α je úhel sklonu rampy 

 

26. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU  

 

Objekt byl navržen v souladu s vyhláškou 398 ze dne 5.listopadu 2009 a dle publikace 

„Bezbariérové řešení staveb“ druhé, upravené vydání z r.2005. 

 

Vstup do objektu 

Hlavní vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. Vstupní dveře do objektu jsou 

dvoukřídlé s otvíravým křídlem šířky 900mm, vybaveny samozavíračem. Před vstupem do 

objektu je vodorovná plocha (do sklonu 2%). velikosti min. 1500x1500 mm. Dveře jsou 

zaskleny bezpečnostním sklem a ve výšce 850mm opatřeny vodorovným madlem na straně 

opačné než jsou závěsy. Ve výšce 800 až 1000mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600mm bude 

nalepený výrazný pruh š.50mm nebo pruh ze značek o průměru 50mm vzdálených od sebe 

150mm, jasně viditelný oproti pozadí. Výškový rozdíl ve vstupu činí max.20mm. Horní hrana 

zvonkového tabla je ve výšce 1200mm od podlahy. 

 

Hlavní domovní schodiště  

(slouží pro přístup do nadzemních prostor objektu) 

Schodiště je opatřeno oboustranným madlem ve výši 900mm. Madlo podél zdi 

přesahuje o 150mm první a poslední schodišťový stupeň. Madlo podél zrcadla schodiště je 

průběžné, na celou výšku schodiště. Stupnice nástupního a výstupního schodu (jalový stupeň) 

je v celé ploše barevně odlišena od ostatních stupnic schodiště.  

 

Výtah 
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Velikost vnitřního prostoru kabiny výtahu je min 1100x1400mm. Volná plocha před 

výtahem je min 1500x1500mm. Dveře výtahu jsou samočinné, vodorovně posuvné šíře min. 

900mm. 

Ovládací tabla výtahu budou osazena do výšky horní hrany tabla 1200mm. 

Ve výtahové kleci musí být instalováno sklopné sedátko v dosahu ovladačů. Ovladače 

v kleci výtahu a na nástupních místech do výtahu musí vyčnívat nad povrch okolní plochy 

nejméně o 1mm. Reliéfní značky nesmí být ryté a vpravo od ovladače musí být příslušný 

Braillův znak s parametry standardní sazby. Pouze na klávesnicové ovladačové kombinaci se 

Braillův znak nemusí provádět. Musí být splněny požadavky na akustickou a hlasovou 

signalizaci v kleci výtahu i ve stanicích. Tam, kde před vstupem do klece výtahu řídící systém 

signalizuje směr budoucí jízdy výtahu, musí být zajištěna informace také pro osoby se 

zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze. Obousměrné dorozumívací zařízení 

v kleci výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí 

být označeno symbolem podle bodu 3. přílohy č.4 k vyhlášce 398/2009. 

 

Společné prostory domů 

Všechny společné prostory (chodby) jsou bezbariérově přístupné pro osoby zdravotně 

postižené. Šířka dveří do společných prostor činí 900mm. Podlahy jsou navrženy s povrchem-

součinitel tření 0,6. 

 

Parkovací stání 

V garážích objektu jsou navržena stání, která odpovídají svými parametry podmínkám 

dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Všechna parkovací stání pro vozidla zdravotně postižených osob budou označena 

mezinárodním symbolem přístupnosti. 

 

27. VÝTAHY 

 

Výtahy budou provedeny v souladu s : 

 

ČSN ISO 4190/6 – Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy ISO 4190/6 pro bytové 

domy – Navrhování a výběr 
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ČSN EN 81-1+A3 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 1: 

Elektrické výtahy 

Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií 

 

Bytový dům bude vybaven výtahem od jednoho z těchto výrobců : 

 

OTIS, SCHINDLER, KONE, THYSSEN 

 

Osobní výtah a požární řešení: 

Osobní výtah v případě, že nebude vybaven vlastním náhradním zdrojem el. proudu, bude 

navržen tak, aby umožňoval opuštění kabiny i v případě výpadku el. proudu. Způsob 

vyproštění a evakuace osob z výtahu při výpadku nebo vypnutí el. proudu bude uvedena v 

"požárně bezpečnostních směrnicích" objektu a uvíznutí osob ve výtahu bude signalizováno 

(zvonkem, telefonem) do místa s trvalou službou, která toto vyproštění zajistí. 

 

Dle výběru konkrétního dodavatele a konkrétního typu výtahu musí být v rámci dalšího 

stupně dokumentace stavby modifikovány a upřesněny tyto parametry:  

- stavební rozměry dveří do šachet – poloha a rozměry dveří do šachet  

- musí být ověřen parametr stavební šířky šachty / požadovaná šířka šachty dodavatelem – 

případný rozdíl musí být řešen buď rektifikací šířky zařízení výtahu, popř. úpravou tl. žb. 

stěny a to pouze na hodnotu vyšší tl.   

- musí být ověřen parametr stavební hloubky šachty / požadovaná hloubka šachty 

dodavatelem – tento parametr je zásadní zejména pro průchozí výtahy ve vazbě na polohy 

výtahových a šachetních dveří  – případný rozdíl musí být řešen buď rektifikací šířky 

zařízení výtahu, popř.  úpravou tl. žb. stěny a to pouze na hodnotu vyšší tl.   

- nároky na el. silno a slabo – vždy konzultovat s GP a následně zapracovat do výrobních 

dokumentací profesí  

- dále bude muset dodavatel výtahu ve své výrobní dokumentaci zpracovat projekt 

eventuelního trubkování ŽB kce a kompletní dokumentaci vystrojení výtahové šachty, 

včetně části elektro 
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28. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ  

 

Příprava staveniště, zásobování energiemi je dána dokumentací ZOV – Zásady organizace 

výstavby 

. 

29. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat: 

 

zákon č. 309/2006 Sb – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 

BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je 

bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní  předpisy a související normy, související 

směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají 

charakteru prováděných prací dle tohoto projektu. 

Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: 

a) U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; všichni 

pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto 

pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. 

b) Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je 

kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti 

plynovodních zařízení s médiem. 
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33. KOORDINACE PROFESÍ 

 

Obsahem této zprávy je vztah mezi instalacemi jednotlivých profesí a stavebními 

konstrukcemi a vzájemná koordinace  instalací. – není součástí DP 

 

ODVĚTRÁNÍ ÚNIKOVÝCH CEST PŘI POŽÁRU 

 

- Řešení součástí samostatného projektu PBŘ – není součástí DP 

 

VZDUCHOTECHNIKA 

 

-řešení součástí samostatné části PD - VZT – není součástí DP 

 

TOPENÍ 

 

- řešení v samostatné části PD - vytápění – není součástí DP 

 

- Vedení instalací v ytongové přizdívce v koupelně: 

 

GP vydávaný výkres „Pohled na přizdívky v koupelnách“ je třeba chápat pouze jako určitý 

návod pro některé problematické vedení instalací. Výškové a polohové uspořádání 

jednotlivých rozvodů rozhodně není možné aplikovat na všechny typy koupelen. I sestavy 

uvedené na výkrese je potřeba nejprve celé zkompletovat a funkčnost řešení vyzkoušet na 

jednom příkladě (vč.obezdění ytongem, osazení revizních dvířek 150/300, 300/600mm resp. 

300/300mm a osazení zařizovacích předmětů). 

 

- Pokyny pro umístění umyvadla a osazení armatur v revizních otvorech zakrytých dvířky 

300/300mm: 

 

Dvířka vždy na osu umyvadla, vzdálená od sebe min.260mm (tolerance půdorysného 

umístění revizních dvířek vůči ose kotvení umyvadla max. ±1cm.). Poloha dvířek musí 

umožnit jejich otevíraní bez nutnosti demontáže standartní polonohy. 

Mezi dvířky a hranou vany by měla být dodržena vzdálenost min.3cm. 
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- Veškeré rozvody potrubí UT a vody budou k nosné kci kotveny pomocí pružných uložení. 

 

- Plombování bytových kalorimetrů bude součástí dodávky stavby. 

 

Výšky osazení žebříků v koupelnách:  

a) žebříky na stěně bez přizdívky osadit vždy tak, aby jejich horní hrana byla zalícována 

s horní hranou zárubně dveří.          

b) žebříky na stěně bez přizdívky nad pračkou,  které jsou vyšší než 780mm budou mít SH 

1050 nad podlahou  

c) žebříky nad přizdívkou, které jsou vyšší než 780mm budou mít SH 100mm nad HH 

přizdívky (výška přizdívky je uvedená ve stavebních výkresech 

 

- Otopná tělesa umísťovat vždy na osu okna, pokud není v dokumentaci koncových elementů 

uvedena jiná zpřesňující kóta. 

 

ZTI 

 

- řešení součástí samostatné části PD – ZTI – není součástí DP 

 

- Vedení instalací v ytongové přizdívce v koupelně: 

 

Vedení a způzob uspořádání rozvodů bude schváleno na základě realizace vzorového bytu a 

schválení TDS a projektanta. Výškové a polohové uspořádání jednotlivých rozvodů  však 

rozhodně není možné aplikovat na všechny typy koupelen. Týká se i sestav, které je třeba 

nejprve celé zkompletovat a funkčnost řešení vyzkoušet ve vzorové realizaci (vč.obezdění 

instalačních přizdívek ytong, osazení revizních dvířek a osazení zařizovacích předmětů). 

 

- Pokyny pro umístění umyvadla a osazení armatur v revizních otvorech zakrytých dvířky 

300/300mm 

Dvířka vždy na osu umyvadla, vzdálená od sebe min. 260mm (tolerance půdorysného 

umístění revizních dvířek vůči ose kotvení umyvadla max. ±1cm.) Poloha dvířek musí 

umožnit jejich otevíraní bez nutnosti demontáže standartní polonohy. 
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Mezi dvířky a hranou vany by měla být dodržena vzdálenost min.3cm. 

 

- Veškeré rozvody potrubí UT a vody budou k nosné kci kotveny pomocí pružných uložení. 

 

- Vývody studené a teplé vody resp. kanalizace za kuchyňskou linkou by měly být dle 

standartu stavby 450 mm resp. 250mm nad čistou podlahou. Tuto polohu je možné upravit 

v příslušných bytech dle koordinace jader (výšku kanalizace je možno upravit dle spádu 

potrubí a logického napojení na stoupačku (max. 350mm nad č.p.), s.v. a t.v. mohou být nad 

sebou místo vedle sebe atp.) 

 

- Plombování bytových vodoměrů bude součástí dodávky stavby. 

- Součástí dodávky bude barevné označení rozvodů a stoupaček v suterénu a popis. 

- Studená voda k umyvadlu resp. k vaně je vedena vždy vpravo, teplá vždy vlevo 

- Svislé vedení potrubí v prostoru garáží bude opatřeno ochranným prvkem proti poškození 

z ocelové pásoviny – viz. tabulky zámečnických prvků  

 - Vyústění odvětrání stoupačky splaškové kanalizace nad střechu jádra je vyvedeno nad 

střechu jádra s osazenou plechovou stříškou a síťkou proti hmyzu (viz.tabulka zámečnických 

výrobků)  

 

ELEKTRO SILNO, SLABO 

 

- řešení součástí samostatné části PD – Elektro – není součástí DP 

 

 -Niky pro patrový rozvaděč slaboproudu a patrový rozvaděč silnoproudu budou provedeny 

dle popisů ve stavebních půdorysech. Před vyzděním nik je potřeba vždy ověřit skutečný 

rozměr osazované skříně rozvaděče. 

Před započetím zdění se v patě niky v úrovni podlahy nejprve osadí potřebný počet 

plastových chrániček s protahovacím drátem (cca 1xprům.25mm na byt), které se ukončí v 

jádře za nikou ve výšce rozvaděče. Chráničky budou v patě niky z požárních důvodů 

přebetonovány. Teprve potom je možné vyzdít celou niku a umístit skříně. 

 

-Po osazení patrových rozvaděčů slabo do připravených nik, je nutné případný volný prostor 

vedle a nad rozvaděči dozdít a osadit protipožární dvířka (viz.tabulka zámečnických výrobků) 
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- Po osazení patrových rozvaděčů elektro silno do připravených nik, je nutné případný volný 

prostor vedle a nad rozvaděči dozdít. Rozvaděče jsou provedeny v protipožárním provdení. 

 

- Před začátkem betonáže podkladních betonů a žb.kcí je nutno do těchto konstrukcí vložit síť 

zemnících pásků 

 

Součástí realizace díla je i zajištění rezervace příkonu, revize a přihlášek všech 

elektroměrů a dodání elektroměrů do společných částí 

 

POZNÁMKY KE KOORDINACI ROZVODŮ V SUTERÉNECH 

 

Minimální světlá výška v jízdním koridoru a parkovacích stáních je 2250mm nad úroveň 

horní hrany podlahy. Světlá výška nad parkovacím stáním v místě otevírání zavazadlového 

prostoru vozidla je 2450 mm. Instalace vedené v podhledu musí být výškově osazeny tak, aby 

vč. kce podhledu (cca 170mm) byla dodržena výška 2250mm resp. 2450 mm nad úroveň 

podlahy.Výšky spodní hrany podhledů jsou popsány ve stavebních půdorysech. 

- Při prostupu požárně dělící konstrukcí, musí být prostup nebo prostupující instalace ošetřena 

v souladu z tech.zprávou PBŘ. Úpravu provádí vždy dodavatel dané profese. 

- Výšky potrubí jednotlivých profesí v suterénech a systém napojení odboček z páteřních 

rozvodů ke stoupačkám (UT a ZTI-V) provést dle poznámek na koordinačních výkresech. 

- Kanalizace s navrženou spodní hranou níže než 2250mm nad žb. podlahou je vedena vždy 

co nejtěsněji podél stěn. 

- Veškeré instalace budou do vodorovných i svislých kcí v suterénu kotveny pomocí pružného 

uložení 

 

Pořadí montáže instalací jednotlivých profesí: 

- vzduchotechnika 

- rozvody vody 

- vytápění 

- elektroinstalace 

- kanalizace 
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Značení těsnění v chráničkách: 

HSI 150 - těsnění kabelů  

HSD 150, HSD300 - těsnění potrubí 

 

- Přípojky topení a vody od hl. větve do jader cca SH do 200mm pod stropem, nebo dle 

koordinace s ostatními instalacemi 

- Svítidla je nutno koordinovat s ostatními instalacemi, zejména s polohou revizních klapek 

pro přístup k armaturám a pož. ucpávkám. 

 

PROSTUPY V ŽB. 

 

Prostupy pro instalační šachty(IŠ) – kótově zapozicovány a provedeny při betonáži, prostupy 

mimo IŠ budou provedeny po provedení ž.b. konstrukcí odvrtáním hotové konstrukce dle 

vytyčení tras instalací. 

Prostupy do velikosti 125/125mm, které nejsou zakresleny ve výkresech tvaru budou 

provedeny po zhotovení žb.konstrukcí odvrtáním hotové konstrukce dle vytyčení tras 

instalací.  

Při vrtání otvoru do žb.desky do vzdálenosti 1,0m od podpory, je nutná konzultace se 

statikem. 

 

34. ZÁVĚR 

-   V nutných případech bude dodavatelem stavby zpracována dodavatelská (výrobní, 

dílenská) dokumentace. Tato dokumentace bude odsouhlasena projektantem a investorem. 

-    Při provádění dodavatel potvrdí průkazným měřením (je součástí dodávky stavby): 

• parametry materiálů 

• akustické parametry 

• funkční zkoušku  

• regulování topení a topnou zkoušku 

• regulování VZT 

• měření bludných proudů dle požadavků návrhu opatření z DPS 

• geometrické zaměření skutečného stavu 

• průběžné měření skeletu, vč. dotvarování 
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• investor požaduje zátopovou zkoušku střechy 

• budou předloženy vzorky jednotlivých prvků (zábradlí, zárubně, dlažby, obklady, 

okna, dveřní křídla, zámečnické výrobky, apod.) 

- navržené materiály (např. hydroizolace, tepelné izolace, obklady, dlažby, apod.) jsou 

pouze doporučené a pro určení materiálu je závazný standard investora. Jiné než 

doporučené materiály musí splnit minimálně standard doporučeného (referenčního) 

výrobku a musí být schváleny investorem. 

- obecně platí, že stavební část je nadřazena profesím (tento obecný princip vychází 

z toho, že nejdříve je realizována stavební část objektu a následně profese). 

 

TOLERANCE: 

- Omítky a betonové mazaniny: 2 mm/2 m 

- Pohledové betony a nulová podlaha 3mm/2 m 

- Železobeton, zděné stěny a železobetonové prefabrikáty: dáno normovými požadavky 

 

Další požadavky:   ČSN  73 0202 „Geometrická přesnost ve výstavbě“ 

                              ČSN 73 0205 „Navrhování geometrické přesnosti“ 

                              ČSN 73 0210 „Geometrická přesnost ve výstavbě – podmínky provádění“ 

                              ČSN 73 0212 „Geometrická přesnost ve výstavbě - Tolerance ve výstavbě, 

kontrola přesnosti apod. 

 

Barevná řešení (omítky, nátěry atd.) : 

 

- Barevnost je dána dokumentací architektonicko-stavební částí - není součástí DP, 

pokud nejsou v dokumentaci uvedeny odstíny RAL, rozhodne o nich architekt ve 

spolupráci s TDS, barevnost maleb – viz. Nátěry a malby 

- Všechny barevné povrchy budou specifikovány a předvedeny na vzorcích a investor 

rozhodne o jejich použití před realizací. 

 

Platnost norem: 
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 Stavba bude provedena v souladu s platnými technickými normami včetně všech 

uvedených příloh. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

 

Trasy sítí, které zpracovává jiný (nezávislý) projektant je v úrovni pracovních 

podkladů  zapracována do koordinační situace. Prováděcí firma musí tyto sítě položit podle 

prováděcích projektů dotčených částí a provést veškeré koordinace všech prací se správci 

jednotlivých sítí. 
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SP01 – konstrukce podlahy nad přirozeně větraným suterénem 

 

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• nášlapná vrstva podlahy tl. 15 mm, viz.standard 

• roznášecí deska min. tl. 40 mm 

o anhydritový podlahový potěr vhodný pro dané zatížení (byty, společné 

prostory) 

• separace – PE fólie tl.0,2mm 

• kročejová izolace polystyren EPS T 3500 tl. 20 mm 

• deska z EPS 100 Z tl. 40 mm 

• žb. stropní deska 

• vzduchová mezera 

• minerální tepelná izolace do zavěšených podhledů tl.160mm 

• nosný rošt podhledu KNAUF typ D113 

• 1xdeska Cetris „Basic“ tl.12mm bez povrchové úpravy 

 

pozn.  

- v místech pokládky instalací bude prostor mezi polystyrenem a instalacemi zasypán 

polystyrénovou drtí  (např.EKOSTYREN) 

- výška spodní hrany podhledu je popsána ve stavebním půdoryse 1pp 

- součástí dodávky podhledu jsou revizní dvířka pro přístup k armaturám vody, topení,  

k čistícím kusům na kanalizaci a zařízením elektro  

 

SP02 – konstrukce podlahy nad přirozeně větraným suterénem – koupelna, WC 

 

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• nášlapná vrstva podlahy včetně hydroizolační stěrky tl. 15 mm (na samostatném WC 

bez hydroizolační stěrky), viz.standard 

• roznášecí deska min. tl. 40 mm 
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o anhydritový podlahový potěr vhodný pro dané zatížení (byty, společné 

prostory) 

• separace – PE fólie tl.0,2mm 

• kročejová izolace polystyren EPS T 3500 tl. 20 mm 

• deska z EPS 100 Z tl. 40 mm 

• žb. stropní deska 

• vzduchová mezera 

• minerální tepelná izolace do zavěšených podhledů tl.160mm 

• nosný rošt podhledu KNAUF typ D113 

• 1xdeska Cetris „Basic“ tl.12mm bez povrchové úpravy 

 

pozn.  

- v místech pokládky instalací bude prostor mezi polystyrenem a instalacemi zasypán 

polystyrénovou drtí  (např.EKOSTYREN) 

- výška spodní hrany podhledu je popsána ve stavebním půdoryse 1pp 

- součástí dodávky podhledu jsou revizní dvířka pro přístup k armaturám vody, topení,  

k čistícím kusům na kanalizaci a zařízením elektro  

 

SP03 – konstrukce podlahy běžného podlaží v bytech 

 

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• nášlapná vrstva podlahy tl. 15 mm, viz.standard 

• roznášecí deska min. tl. 40 mm 

o anhydritový podlahový potěr vhodný pro dané zatížení (byty, společné 

prostory) 

• separace – PE fólie tl.0,2mm 

• kročejová izolace polystyren EPS T 3500 tl. 20 mm 

• deska z EPS 100 Z tl. 40 mm  

• žb. stropní deska 

• povrchová úprava žb. kce stěrkou  
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pozn. V místech pokládky instalací bude prostor mezi polystyrenem a instalacemi zasypán 

polystyrénovou drtí  (např.EKOSTYREN). 

 

 

SP04 – konstrukce podlahy běžného podlaží v bytech – koupelna, WC 

 

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• nášlapná vrstva podlahy včetně hydroizolační stěrky tl. 15 mm (na samostatném WC 

bez hydroizolační stěrky), viz.standard 

• roznášecí deska min. tl. 40 mm 

o anhydritový podlahový potěr vhodný pro dané zatížení (byty, společné 

prostory) 

• separace – PE fólie tl.0,2mm 

• kročejová izolace polystyren EPS T 3500 tl. 20 mm 

• deska z EPS 100 Z tl. 40 mm  

• žb. stropní deska 

• povrchová úprava žb. kce stěrkou  

 

pozn. V místech pokládky instalací bude prostor mezi polystyrenem a instalacemi zasypán 

polystyrénovou drtí  (např.EKOSTYREN). 

 

 

 

SP05 – konstrukce podlahy ve společných prostorech – hlavní podesty, chodby 

 

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• nášlapná vrstva podlahy tl. 15 mm, keramická dlažba lepená vč.soklu, viz.standard 

• roznášecí deska min. tl. 40 mm 

o anhydritový podlahový potěr vhodný pro dané zatížení (byty, společné 

prostory) 

• separace – PE fólie tl.0,2mm 
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• kročejová izolace polystyren EPS T 3500 tl. 20 mm 

• deska z EPS 100 Z tl. 40 mm 

• žb. stropní deska 

• povrchová úprava žb. kce stěrkou  

 

pozn. V místech pokládky instalací bude prostor mezi polystyrenem a instalacemi zasypán 

polystyrénovou drtí  (např.EKOSTYREN). 

 

 

SP06 – konstrukce podlahy ve společných prostorech nad přirozeně větraným suterénem – 

chodby 

 

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• nášlapná vrstva podlahy tl. 15 mm, keramická dlažba lepená, viz.standard 

• roznášecí deska min. tl. 40 mm 

o anhydritový podlahový potěr vhodný pro dané zatížení (byty, společné 

prostory) 

• separace – PE fólie tl.0,2mm 

• kročejová izolace polystyren EPS T 3500 tl. 20 mm 

• deska z EPS 100 Z tl. 40 mm 

• žb. stropní deska 

• vzduchová mezera 

• minerální tepelná izolace do zavěšených podhledů tl.160mm 

• nosný rošt podhledu KNAUF typ D113 

• 1xdeska Cetris „Basic“ tl.12mm bez povrchové úpravy 

 

pozn.  

- v místech pokládky instalací bude prostor mezi polystyrenem a instalacemi zasypán 

polystyrénovou drtí  (např.EKOSTYREN) 

- výška spodní hrany podhledu je popsána ve stavebním půdoryse 1pp 
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- součástí dodávky podhledu jsou revizní dvířka pro přístup k armaturám vody, topení,  

k čistícím kusům na kanalizaci, zařízením elektro 

 

 

 

 

SP07 – podlaha ve sklepech, technických místnostech 1PP 

  

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• nátěr 

• žb podlahová deska tl. 300mm 

• podkladní betonová mazanina tl. min. 100mm 

• ochranná geotextilie min. 300 g/m2 

• nehutněné štěrkové lože tl. 100mm 

• původní zemina, základní hutnění 

 

pozn.  

- bude proveden nátěr soklu stejný jako nášlapná vrstva do výšky 70 mm nad hranu 

podlahy 

- nátěr v jednotlivých místnostech je třeba přizpůsobit technickému využití místnosti 

 

 

SP08 – podlaha ve společných prostorech 1PP (hala, chodba, kočárkárna, wc) 

  

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• nášlapná vrstva podlahy tl. 15 mm, keramická dlažba lepená 

• cementový potěr tl. 35 mm  

• žb podlahová deska tl. 300mm 

• podkladní betonová mazanina tl. min. 100mm 

• ochranná geotextilie min. 300 g/m2 
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• nehutněné štěrkové lože tl. 100mm 

• původní zemina, základní hutnění 

 

pozn.  

- bude proveden řezaný sokl z dlažby stejné jako nášlapná vrstva do výšky 70 mm nad 

hranu podlahy 

 

 

 

SP09 – podlaha v parkingu 1PP 

  

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• bet.dlažba ve spádu 1,0% tl. 80mm, viz.dokumentace DOP (barevně odlišit dlažbu 

stání od dlažby v komunikaci)  

• kladecí vrstva a vrstva štěrkodrtě, viz. dokumentace DOP 

• původní zemina zhutněná na 45Mpa, (v násypech zemina z výkopu bez příměsí 

stavební suti, případně z deponie) – kvalitu posoudí přizvaný geolog 

 

pozn.  

- spádování bude provedeno tak, aby horní úroveň dlažby u vstupů do uzavřených 

místností v 1pp byla o min. 2cm níže než je podlaha v místnostech  

- žb.paty sloupů v suterénech budou obsypány štěrkem fr. 0-4mm v šíři cca 5cm  

- oplechování soklů stěn v 1pp nesmí být v přímém styku s betonovou dlažbou, spára 

mezi soklem a dlažbou bude vysypaná štěrkem fr 0-4 

 

 

SP10 – dojezdy výtahů  

 

• Penetrační a uzavírací bezprašný syntetický nátěr s odolností proti vodě, vlhkosti, 

olejům a ropným látkám, barva šedá. 

 

Referenční skladba: 
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- penetrační a uzavírací bezprašný syntetický nátěr s odolností proti vlhkosti, vodě, 

olejů a ropným látkám, aplikovaný dle technologického předpisu výrobce 

- úprava trhlin a jejich vytmelení dle technologického předpisu výrobce 

- úprava betonového podkladu a očištění HH žb podlahové desky dle 

technologického předpisu výrobce 

 

Poznámka: 

- součástí dodávky je vytažení povrchové úpravy podlahy na svislé kce do výšky 

150mm včetně ošetření přechodu z vodorovného do svislého směru pomocí 

systémového řešení dle technologického předpisu výrobce 

 

• žb.kce výtahové šachty 

• pryžová podložka např. BELAR Be 1,0 tl.20mm 

• žb podlahová deska tl. 300mm 

• podkladní betonová mazanina tl. min. 100mm 

• ochranná geotextilie min. 300 g/m2 

• nehutněné štěrkové lože tl. 100mm 

• původní zemina, základní hutnění 

 

 

SP11 – konstrukce podlahy mezipodesty schodišť 

 

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• nátěr, viz TZ 

• roznášecí deska tl. 50 mm  - anhydritový podlahový potěr  

• separace – PE fólie tl.0,2mm 

• kročejová izolace polystyren EPS T 3500 tl. 20 mm  

• žb. deska 

• povrchová úprava žb. kce stěrkou  
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Po obvodě bude bet.roznášecí deska oddilatována od svislých konstrukcí pomocí okrajových 

pásků na bázi minerálních vláken min. tloušťky 10mm, povrchová úprava spáry bude 

realizována protipožárním trvale pružným tmelem. 

Podél obvodové stěny mezipodesty schodiště bude proveden nátěr soklu stejný jako nášlapná 

vrstva do výšky 70 mm nad hrany stupňů. Boky schodišťového ramene, hlavních podest a 

mezipodest v prostoru zrcadla budou očištěny, vyspraveny, vystěrkovány a opatřeny malbou 

dle barevného řešení chodeb. 

 

 

SP12 – schodišťové stupně 

 

Skladba konstrukce směrem z vrchu dolů : 

 

• nátěr, viz TZ 

• žb. prefabrikované rameno schodiště 

 

Po obvodě bude bet.roznášecí deska oddilatována od svislých konstrukcí pomocí okrajových 

pásků na bázi minerálních vláken min. tloušťky 10mm, povrchová úprava spáry bude 

realizována protipožárním trvale pružným tmelem. 

Podél obvodové stěny schodiště bude proveden nátěr soklu stejný jako nášlapná vrstva do 

výšky 70 mm nad hrany stupňů. Boky schodišťového ramene, hlavních podest a mezipodest 

v prostoru zrcadla budou očištěny, vyspraveny, vystěrkovány a opatřeny malbou dle 

barevného řešení chodeb. 
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SS01 – nepochozí střecha nad vytápěným prostorem 

Jednoplášťová střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev, střecha nad vytápěným 

prostorem 



 

 

 

3 
 

 

Skladba konstrukce směrem z exteriéru : 

• vrchní, celoplošně natavený pás z modifikovaného bitumenu s posypem 

• podkladní pás z modifikovaného bitumenu, svařený ve spojích, mechanicky kotvený 

v přesazích jednotlivých pásů, nebo samolepící na polystyren (např. technologie KRPA-

DEHTOCHEMA, VEDAG, SIPLAST, ICOPAL)  

• tepelná izolace tvořící spádovou vrstvu  – stabilizovaný expandovaný polystyren EPS 100 

S tl. min. 160mm, spád 1,75% bez ohledu na kvalitu podkladu a výrobní tolerance 

• parozábrana – celoplošně lepený pás z modifikovaného bitumenu (např. technologie 

KRPA-DEHTOCHEMA, VEDAG, SIPLAST, ICOPAL)  

• asfaltový penetrační nátěr Siplast Primer případně ALP-M 

• žb. stropní konstrukce  

• povrchová úprava žb. kce stěrkou  

 

SS02 – pochozí terasa nad vytápěným prostorem 

Jednoplášťová střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev, střecha nad vytápěným 

prostorem, pochozí terasová skladba. 

 

Skladba konstrukce směrem z exteriéru : 

• betonová dlažba 

• kladecí vrstva -  lože z drceného kameniva , tl. min. 50 mm , 50-80 mm frakce 8-16 , 80 

mm a více fr. 16-32 

• ochranná vrstva – geotextílie min. 500 g/m2 

• vrchní, celoplošně natavený pás z modifikovaného bitumenu s odolností proti prorůstání 

kořínků 

• podkladní pás z modifikovaného bitumenu, svařený ve spojích, mechanicky kotvený 

v přesazích jednotlivých pásů, nebo samolepící na polystyren (např. technologie KRPA-

DEHTOCHEMA, VEDAG, SIPLAST, ICOPAL)  

• tepelná izolace tvořící spádovou vrstvu  – stabilizovaný expandovaný polystyren EPS 150 

S 

tl. min.  190mm, spád 1,75% bez ohledu na kvalitu podkladu a výrobní tolerance 
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• parozábrana – celoplošně lepený pás z modifikovaného bitumenu (např. technologie 

KRPA-DEHTOCHEMA, VEDAG, SIPLAST, ICOPAL)  

• asfaltový penetrační nátěr Siplast Primer případně ALP-M 

• žb. stropní konstrukce  

• povrchová úprava žb. kce stěrkou  

 

pozn. 

Mimo plochu s betonovou dlažbou (rozsah je zakreslen ve stavebních půdorysech) je na 

ochranné vrstvě – geotextili nasypán kačírek fr.16-32 v tl. cca 50mm. Mezi dlažbou a 

kačírkem je betonová dělící stěna (bet. obrubník) položená na geotextilii přes nopovou fólii.  

Výšku skladby terasy u balkonových dveří je nutné zkontrolovat před jejich objednáním ! 

 

SS03 – skladba podlahy balkónu 

 

Skladba konstrukce směrem z exteriéru : 

• keramická dlažba,mrazuvzdorná, lepená tmelem např. MAPEI Kerabond + Isolatic – tl. 

celkem 20mm, po obvodě balkonu proveden keramický sokl do výšky +300mm nad úroveň 

čisté podlahy daného podlaží 

• hydroizolační polymerová stěrka aplikovaná dle technolog.předpisu výrobce např. MAPEI 

Mapelastic nebo adekvátní, lokálně vyztužená sítí ze skelných vláken (v koutech sokl – 

balkon, na rozhraní zateplené a nezateplené části balkonu, nad okrajovým oplechováním), 

zatřenou do stěrky, v přechodech z vodorovné na svislou kci (dilatace) bude použita 

systémová dilatační pružná páska např. MAPEI Mapeband, v dilatačních spárách bude 

použitý trvale pružný tmel dle technologického pokynu výrobce např. MAPEI Mapesil AC, 

povrchy ke kterým přiléhá tmel ošetřeny penetrací např. Primer FD. Stěrku je možné provádět 

při teplotě povrchu (ne vzduchu) min.8 stup.C 

• Mazanina ve spádu min. 1% tl.cca  80 – 50mm, rovinnost povrchu 2mm/2m, stáří min. 28 

dní před aplikací stěrky, zbytková vlhkost 4% , C20/25, celoplošné vyztužení kari sítí 

100/100/4 uprostřed tl. desky a dilatovat po max. 2x2m s šířkou spáry min.3mm. Pokud se 

jedná o úzké nebo dlouhé balkóny, měl by být poměr stran od 1 : 1,5 do 1 : 2 s tím, že 

maximální délka strany je 3 m. Dilatační spáry budou provedeny i při změně tloušťky a druhu 

podkladu (tepelná izolace) či náhlé změně půdorysu. 

• separační fólie 
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• tepelná izolace  extrudovaný polystyren tl. 50 mm,  lepený za studena (ve skladbě je 

umístěn lokálně – vždy do vzdálenosti 900mm od líce fasády)  

• upravený podklad žb desky balkonu, příp. provedení adhezního polymerového můstku, na 

základě posouzení kvality žb povrchu  

• žb. stropní deska 

• kontaktní zateplovaní systém s tepelnou izolací z minerální vlny ORSIL TF tl. 100 

v běžném patře resp. 120 mm nad suterénem a omítkou  do vzdálenosti od líce fasády dle 

detailů stavby 

 

Pozn. :  

Výšku skladby balkonu u balkonových dveří je nutné zkontrolovat před jejich objednáním ! 

 

SS04 – střecha s plechovou krytinou nad nevytápěným prostorem / dojezd výtahu 

   

Skladba konstrukce směrem z exteriéru : 

• Krytina z poplastovaného plechu tl. Min. 0,6mm na dvojitou drážku s těsnícími pásky, 

min. spád 9%, odstín RAL 7011 (dle vzorníku Lindab), např. Lindab 

• Strukturní podkladní vrstva, např.DORKEN, KLOBER 

• Dřevěné bednění tl. 24mm, chemicky ošetřeno proti vlhkosti, dřevokazným houbám a 

hmyzu 

• Dřevěné krokve ve spádu min. 9% 

• Provětrávaná dutina min. tl. 40mm 

• Tepelná izolace Orsil UNI tl. 120mm 

• Parozábrana 

• žb. stropní konstrukce  
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W01a – obvodová stěna porotherm – zateplená, celk. tl. 370 mm  

Skladba konstrukce směrem z interiéru 

 

• VCO tl. 15 mm se štukovou lícní vrstvou 

• Porotherm 19 AKU, 980 kg/m3, M10, P15, MVC 

• kontaktní zateplovací systém např. Caparol Capatect Basic line s tepelnou izolací tl. 

160mm na bázi EPS nebo systém např. Capatect Minera line na bázi minerálních vláken 

(dle požadavků požárního zabezpečení objektu) a tenkovrstvou silikátovou omítkou 

probarvenou v celé tloušťce a armovanou sítí ze skelných vláken (barevnost viz. výkresy 

fasád, vzorek nutno odsouhlasit) 

 

Pozn.:  

- zateplení bude provedeno v atestovaném systémovém provedení dle dílenské 

dokumentace, kterou předloží subdodavatel ke schválení 

- pro povrchy s indexem odrazivosti HBW nižším než 25 – 30 (dle velikosti plochy) 

je nutné použití výztužné stěrky, např. CarbonSpachtel, která svými vlastnostmi 

umožňuje realizovat povrchy s HBW 15 a v případě menších ploch HBW 12.  

- součástí dodávky jsou systémová řešení soklových lišt, zalištování a dotmelení 

dilatačních spar, lemování oken a dveří APU lištami, apod. Tato řešení budou 

předložena ke schválení v rámci dílenské dokumentace subdodavatele. 

- Ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek. 

- Pokud žb. stěna navazuje na zděnou kci , je povrch obou konstrukcí opatřen VSO 

tl. 15 mm, nebo VCO tl. 15mm se štukovou lícní vrstvou, včetně vložení 

systémových přechodových lišt (negativní spára) 

- Pro vnější parapety prosklených částí obvodového pláště platí, že jsou součástí 

dodávky oken. Oplechování vytažení střešního pláště na svislé konstrukce je 

součástí dodávky střech, resp. hydroizolací. 
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W01b – obvodová stěna ŽB tl.220mm – tepelná izolace tl. 180 mm 

Skladba konstrukce směrem z interiéru 

 

• VSO tl. 12,5 mm se štukovou lícní vrstvou na adhezním můstku z cementového štuku 

2,5mm, nebo stěrková omítka  

• žb. stěna tl. 220mm 

• kontaktní zateplovací systém např. Caparol Capatect Basic line s tepelnou izolací tl. 

180mm na bázi EPS nebo systém např. Capatect Minera line na bázi minerálních vláken 

(dle požadavků požárního zabezpečení objektu) a tenkovrstvou silikátovou omítkou 

probarvenou v celé tloušťce a armovanou sítí ze skelných vláken (barevnost viz. výkresy 

fasád, část ARA, vzorek nutno odsouhlasit) 

 

Pozn.:  

- pokud není  žb. stěna ve své délce a výšce  napojena na zděnou kci bude finální 

povrch upraven stěrkovou omítkou s malbou. Pokud žb. stěna navazuje na zděnou 

kci , je povrch obou konstrukcí opatřen VSO tl. 15 mm, nebo VCO tl. 15mm se 

štukovou lícní vrstvou , včetně vložení systémových přechodových lišt (negativní 

spára) 

- zateplení bude provedeno v atestovaném systémovém provedení dle dílenské 

dokumentace, kterou předloží subdodavatel ke schválení 

- pro povrchy s indexem odrazivosti HBW nižším než 25 – 30 (dle velikosti plochy) 

je nutné použití výztužné stěrky, např. CarbonSpachtel, která svými vlastnostmi 

umožňuje realizovat povrchy s HBW 15 a v případě menších ploch HBW 12.  

- součástí dodávky jsou systémová řešení soklových lišt, zalištování a dotmelení 

dilatačních spar, lemování oken a dveří APU lištami, apod. Tato řešení budou 

předložena ke schválení v rámci dílenské dokumentace subdodavatele. 

- Ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek. 

- Pokud žb. stěna navazuje na zděnou kci , je povrch obou konstrukcí opatřen VSO 

tl. 15 mm, nebo VCO tl. 15mm se štukovou lícní vrstvou, včetně vložení 

systémových přechodových lišt (negativní spára) 
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- Pro vnější parapety prosklených částí obvodového pláště platí, že jsou součástí 

dodávky oken. Oplechování vytažení střešního pláště na svislé konstrukce je 

součástí dodávky střech, resp. hydroizolací. 

-  

W01c – obvodová stěna ŽB tl.200mm – tepelná izolace tl. 180 mm 

Skladba konstrukce směrem z interiéru 

 

• Stěrková omítka 5mm s malbou, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

• žb. stěna tl. 200mm 

• kontaktní zateplovací systém např. Caparol Capatect Basic line s tepelnou izolací tl. 

180mm na bázi EPS nebo systém např. Capatect Minera line na bázi minerálních vláken 

(dle požadavků požárního zabezpečení objektu) a tenkovrstvou silikátovou omítkou 

probarvenou v celé tloušťce a armovanou sítí ze skelných vláken (barevnost viz. výkresy 

fasád, část ARA, vzorek nutno odsouhlasit) 

 

Pozn.:  

- pokud není  žb. stěna ve své délce a výšce  napojena na zděnou kci bude finální 

povrch upraven stěrkovou omítkou s malbou. Pokud žb. stěna navazuje na zděnou 

kci , je povrch obou konstrukcí opatřen VSO tl. 15 mm, nebo VCO tl. 15mm se 

štukovou lícní vrstvou , včetně vložení systémových přechodových lišt (negativní 

spára) 

- zateplení bude provedeno v atestovaném systémovém provedení dle dílenské 

dokumentace, kterou předloží subdodavatel ke schválení 

- pro povrchy s indexem odrazivosti HBW nižším než 25 – 30 (dle velikosti plochy) 

je nutné použití výztužné stěrky, např. CarbonSpachtel, která svými vlastnostmi 

umožňuje realizovat povrchy s HBW 15 a v případě menších ploch HBW 12.  

- součástí dodávky jsou systémová řešení soklových lišt, zalištování a dotmelení 

dilatačních spar, lemování oken a dveří APU lištami, apod. Tato řešení budou 

předložena ke schválení v rámci dílenské dokumentace subdodavatele. 

- Ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek. 
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- Pokud žb. stěna navazuje na zděnou kci , je povrch obou konstrukcí opatřen VSO 

tl. 15 mm, nebo VCO tl. 15mm se štukovou lícní vrstvou, včetně vložení 

systémových přechodových lišt (negativní spára) 

- Pro vnější parapety prosklených částí obvodového pláště platí, že jsou součástí 

dodávky oken. Oplechování vytažení střešního pláště na svislé konstrukce je 

součástí dodávky střech, resp. hydroizolací. 

 

 

W02a – atika na střeše ŽB – zateplená 

Skladba konstrukce směrem ze střechy 

 

• Vrchní celoplošně natavený pás z modifikovaného bitumenu s ochranou posypovou 

vrstvou 

• Podkladní pás z modifikovaného bitumenu, svařený ve spojích, mechanicky kotvený 

v přesazích jednotlivých pásů, nebo samolepící na polystyren 

• Kontaktní izolace EPS F tl.60mm 

• Parozábrana – celoplošně lepený pás z modifikovaného bitumenu 

• žb. atika tl. 220mm 

• kontaktní zateplovací systém např. Capatect Minera line na bázi minerálních vláken 

(dle požadavků požárního zabezpečení objektu) tl.180mm a tenkovrstvou silikátovou 

omítkou probarvenou v celé tloušťce a armovanou sítí ze skelných vláken (barevnost viz. 

výkresy fasád, vzorek nutno odsouhlasit) 

 

Pozn.:  

- Skladbu zateplení je nutné upravit dle finálního barevného řešení omítky. Úpravu 

skladby s ohledem na index odrazivost finální vrstvy předloží dodavatel fasády dle 

TP zvoleného výrobce. 

 

 

W02b – atika na terase ŽB – nezateplená 

Skladba konstrukce směrem z terasy 

 

• Malba 
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• žb. atika tl. 150mm 

• kontaktní zateplovací systém např. Capatect Minera line na bázi minerálních vláken 

(dle požadavků požárního zabezpečení objektu) tl.180mm a tenkovrstvou silikátovou 

omítkou probarvenou v celé tloušťce a armovanou sítí ze skelných vláken (barevnost viz. 

výkresy fasád, vzorek nutno odsouhlasit) 

 

Pozn.:  

- Skladbu zateplení je nutné upravit dle finálního barevného řešení omítky. Úpravu 

skladby s ohledem na index odrazivost finální vrstvy předloží dodavatel fasády dle 

TP zvoleného výrobce. 

 

 

W02c – atika na terase ŽB – zateplená 

Skladba konstrukce směrem z terasy 

 

• Oplechování soklu terasy strojně lakovaným plechem 

• Tepelná izolace v pásu min.500mm od HH žb desky z polystyrenu do vlhkého 

prostředí (EPS Perimetr) 

• Vrchní celoplošně natavený pás z modifikovaného bitumenu s odolností proti 

prorůstání kořínků 

• Podkladní pás z modifikovaného bitumenu, svařený ve spojích, mechanicky kotvený 

v přesazích jednotlivých pásů, nebo samolepící na polystyren 

• Parozábrana – celoplošně lepený pás z modifikovaného bitumenu 

• Asfaltový penetrační nátěr 

• žb. atika tl. 150mm 

• kontaktní zateplovací systém např. Capatect Minera line na bázi minerálních vláken 

(dle požadavků požárního zabezpečení objektu) tl.180mm a tenkovrstvou silikátovou 

omítkou probarvenou v celé tloušťce a armovanou sítí ze skelných vláken (barevnost viz. 

výkresy fasád, vzorek nutno odsouhlasit) 

 

Pozn.:  
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- Skladbu zateplení je nutné upravit dle finálního barevného řešení omítky. Úpravu 

skladby s ohledem na index odrazivost finální vrstvy předloží dodavatel fasády dle 

TP zvoleného výrobce. 

 

 

W03 – obvodová stěna ŽB, suterén pod úrovní terénu 

Skladba konstrukce směrem z interiéru 

 

• žb. stěna, vodostavebný beton 

• drenážní a ochranná vrstva z nopové fólie tl. 20 mm  

• filtrační vrstva – geotextílie 300 g/m2 

• soklový plech v části nad terénem  

• v části pod terénem hutněný zásyp  

 

 

 

W04 – mezibytová stěna (stěna byt / byt, stěna byt / chodba)  porotherm  24, 240 mm, celk. tl. 

270 mm 

 

• VSO tl. 15 mm popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

• Porotherm 24, 980 kg/m3, M10, P15, MVC 

• VSO tl. 15 mm popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

 

Pozn.: 

- pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 500mm) a 

kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

- vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést 

úpravu kotvení zdiva na horním okraji. Je nutno provést takové kotvení, které 

umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické konstrukce a u 

akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce jako celku.  

- při přechodu zděné kce na žb. kci v ploše, bude přechod v úpravě povrchu 

proveden vložením systémových přechodových lišt (negativní spára) 
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- příčka bude vyzděna od HH žb desky, čistá podlaha je od této stěny pružně 

oddilatována (plovoucí podlaha) 

 

 

 

 

W05 – mezibytová stěna (stěna byt / byt, stěna byt / chodba)  porotherm, celk. tl. 280 mm 

 

• VSO tl. 15 mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC) 

• Porotherm 250 AKU, 980 kg/m3, M10, P15, MVC 

• VSO tl. 15 mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC) 

  

 

Pozn.: 

- pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 500mm) a 

kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

- vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést 

úpravu kotvení zdiva na horním okraji. Je nutno provést takové kotvení, které 

umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické konstrukce a u 

akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce jako celku.  

- při přechodu zděné kce na žb. kci v ploše, bude přechod v úpravě povrchu 

proveden vložením systémových přechodových lišt (negativní spára) 

- příčka bude vyzděna od HH žb desky, čistá podlaha je od této stěny pružně 

oddilatována (plovoucí podlaha) 

 

 

W06 – mezibytová stěna (stěna byt / chodba)  porothem 19 AKU, 190 mm, celk. tl. 230 mm 

 

• VSO tl. 15 mm popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

• Porotherm 19 AKU, 980 kg/m3, M10, P15, MVC 

• VSO tl. 15 mm popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

 

Pozn.: 
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- pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 500mm) a 

kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

- vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést 

úpravu kotvení zdiva na horním okraji. Je nutno provést takové kotvení, které 

umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické konstrukce a u 

akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce jako celku.  

- při přechodu zděné kce na žb. kci v ploše, bude přechod v úpravě povrchu 

proveden vložením systémových přechodových lišt (negativní spára) 

- příčka bude vyzděna od HH žb desky, čistá podlaha je od této stěny pružně 

oddilatována (plovoucí podlaha) 

 

 

W07 – mezibytová stěna železobetonová, celk. tl. 210 mm 

 

• Stěrková omítka 5mm s malbou, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

• žb. stěna tl. 200 mm, min.2400kg/m3 

• Stěrková omítka 5mm s malbou, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

 

Pozn.: 

- Ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek (viz. detail) 

- Při přechodu zděné kce na žb. kci v ploše , bude přechod v úpravě povrchu 

proveden vložením systémových přechodových lišt (negativní spára) 

- pokud je žb. stěna ve své délce a výšce  napojena na zděnou kci bude finální 

povrch VSO tl. 12,5 mm, nebo VCO  tl. 12,5mm se štukovou lícní vrstvou na 

adhezním můstku z cementového štuku 2,5mm, včetně vložení systémových 

přechodových lišt (negativní spára) 

 

 

W08 – bytová nosná stěna Porotherm 17,5 P+D celkové tl.205mm (mezi dvěma obytnými 

místnostmi bytu) 
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• VSO tl. 15 mm 

• zdivo z keramických zdících bloků POROTHERM 17,5 P+D, P15, M10, MVC 

• VSO tl. 15 mm 

 

Pozn.: 

- ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

 

 

W09 – jádro / pokoj bytu (chráněná místnost) 

Skladba konstrukce směrem z bytu  

 

• VSO tl. 15 mm  

• zdi zdivo z keramických zdících bloků POROTHERM 17,5 P+D, P15, M10, MVC 

 

Pozn.: 

- ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

- Vyzdívání příček bude prováděno zásadně shora dolů tak, aby docházelo 

postupným zatěžováním hrubé stavby k jejímu dotvarování a byly tak 

minimalizovány poruchy vyplývající z těchto deformací 

- čelní stěny instalačních jader budou vyzděny až po provedení instalací 

- vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést 

úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji. Je nutno provést 

takové kotvení, které umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické 

konstrukce a u akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce 

jako celku. Jestliže tyto příčky, nebo stěny  jsou požárně dělící, musí toto kotvení 

splnit požadavky Technické zprávy požární ochrany – konstrukce jako celku. 

- příčka bude vyzděna od HH žb desky, čistá podlaha je od této stěny pružně 

oddilatována (plovoucí podlaha) 
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W10 – jádro / ostatní prostory bytu (nechráněná místnost) 

Skladba konstrukce směrem z bytu  

 

• VSO tl. 15 mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

• zdivo z keramických zdících bloků POROTHERM 14 P+D, P15, M10, MVC 

 

Pozn.: 

- ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

- vyzdívání příček bude prováděno zásadně shora dolů tak, aby docházelo 

postupným zatěžováním hrubé stavby k jejímu dotvarování a byly tak 

minimalizovány poruchy vyplývající z těchto deformací 

- čelní stěny instalačních jader budou vyzděny až po provedení instalací 

- vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést 

úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji. Je nutno provést 

takové kotvení, které umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické 

konstrukce a u akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce 

jako celku. Jestliže tyto příčky, nebo stěny  jsou požárně dělící, musí toto kotvení 

splnit požadavky Technické zprávy požární ochrany – konstrukce jako celku. 

- příčka bude vyzděna od HH žb desky, čistá podlaha je od této stěny pružně 

oddilatována (plovoucí podlaha) 

 

 

W11 – žb.stěny a sloupy v 1pp v parkingu 

 

Povrchová úprava - uzavírací nátěr 

Strop, žb. stěny a sloupy (ze strany interiéru) v prostoru parkingu, technol. místností, (vyjma 

vstupních hal a společných prostor): bude  v kvalitě odbedněné žb konstrukce – bez malby. 

Zhlaví žb. kcí je zatepleno v místech mimo podhled  kontaktním zatepl. systémem s minerální 

omítkou , zrnitost „2“ nebo „1,5“ – systémový certifikovaný omítkový systém – viz. kap. 
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zateplovací systém. Pod stropem bude v rozsahu vyznačeném na půdorysech podhled z desek 

Cetris Basic bez povrchové úpravy. 

 

Pozn.: 

- ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek (viz. detail)  

- hydroizolace vytažena vždy 150mm nad úroveň čisté podlahy 

 

 

W12 - výtahová šachta / chráněná místnost bytu 

Skladba konstrukce směrem od výtahu 

 

• bezprašný nátěr stěn šachty 

• žb stěna tl.180mm 

• separační PE folie s přesahy 150mm a přelepenými spárami 

• pěnový polystyren EPS T-5000 tl.20mm, lepený k podkladu – žb.kci 

• žb. stěna tl.200mm 

• VSO tl. 15 mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

 

 

W13 - výtahová šachta / společná chodba 

Skladba konstrukce směrem od výtahu 

 

• bezprašný nátěr stěn šachty 

• žb stěna tl.180 mm 

• Stěrková omítka 5mm s malbou  

 

W14 – příčka Porotherm 11,5 P+D 

 

• VSO tl. 15 mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC) 

• zdivo z keramických zdících bloků POROTHERM 11,5 P+D,P10, M2,5, MVC  
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• VSO tl. 15 mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC) 

 

Pozn.: 

- ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

- vyzdívání příček bude prováděno zásadně shora dolů tak, aby docházelo 

postupným zatěžováním hrubé stavby k jejímu dotvarování a byly tak 

minimalizovány poruchy vyplývající z těchto deformací 

- vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést 

úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji. Je nutno provést 

takové kotvení, které umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické 

konstrukce a u akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce 

jako celku. Jestliže tyto příčky, nebo stěny  jsou požárně dělící, musí toto kotvení 

splnit požadavky Technické zprávy požární ochrany – konstrukce jako celku. 

- příčka bude vyzděna od HH žb desky, čistá podlaha je od této stěny pružně 

oddilatována (plovoucí podlaha) 

 

 

W15 –  příčka z keramických tvárnic Porotherm 8 P+D 

 

• VSO tl. 15 mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC) 

• zdivo z keramických zdících bloků POROTHERM 8 P+D,P15, M2,5, MVC 

• VSO tl. 15 mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

  

Pozn.: 

- ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

- vyzdívání příček bude prováděno zásadně shora dolů tak, aby docházelo 

postupným zatěžováním hrubé stavby k jejímu dotvarování a byly tak 

minimalizovány poruchy vyplývající z těchto deformací 



16 
 

- vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést 

úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji. Je nutno provést 

takové kotvení, které umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické 

konstrukce a u akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce 

jako celku. Jestliže tyto příčky, nebo stěny  jsou požárně dělící, musí toto kotvení 

splnit požadavky Technické zprávy požární ochrany – konstrukce jako celku. 

- příčka bude vyzděna od HH žb desky, čistá podlaha je od této stěny pružně 

oddilatována (plovoucí podlaha) 

 

 

W16 – zdivo z keramických zdících bloků POROTHERM 14 P+D, P15, M10, MVC 

 

• VCO tl.15mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC) 

• zdivo z keramických zdících bloků POROTHERM 14 P+D, P15, M10, MVC 

• VCO tl.15mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC) 

 

Pozn.: 

- ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

- vyzdívání příček bude prováděno zásadně shora dolů tak, aby docházelo 

postupným zatěžováním hrubé stavby k jejímu dotvarování a byly tak 

minimalizovány poruchy vyplývající z těchto deformací 

- vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést 

úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji. Je nutno provést 

takové kotvení, které umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické 

konstrukce a u akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce 

jako celku. Jestliže tyto příčky, nebo stěny  jsou požárně dělící, musí toto kotvení 

splnit požadavky Technické zprávy požární ochrany – konstrukce jako celku. 

- příčka bude vyzděna od HH žb desky, čistá podlaha je od této stěny pružně 

oddilatována (plovoucí podlaha) 
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W17 – bytová příčka Porotherm 11,5 celkové tl.125mm (mezi dvěma obytnými místnostmi 

bytu) 

 

• VSO tl.15mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC) 

• zdivo z keramických zdících bloků POROTHERM 11,5 P+D, P15, M10, MVC 

• VSO tl.15mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC) 

 

Pozn.: 

- ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

- vyzdívání příček bude prováděno zásadně shora dolů tak, aby docházelo 

postupným zatěžováním hrubé stavby k jejímu dotvarování a byly tak 

minimalizovány poruchy vyplývající z těchto deformací 

- vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést 

úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji. Je nutno provést 

takové kotvení, které umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické 

konstrukce a u akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce 

jako celku. Jestliže tyto příčky, nebo stěny  jsou požárně dělící, musí toto kotvení 

splnit požadavky Technické zprávy požární ochrany – konstrukce jako celku. 

- příčka bude vyzděna od HH žb desky, čistá podlaha je od této stěny pružně 

oddilatována (plovoucí podlaha) 

 

 

W18 – přizdívka pro vedení instalací, tl.100 resp. 150mm 

 

• VSO tl. 15 mm, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

• zdivo z bloků YTONG,  tl. 100/150 mm 

• vnitřní líc příčky , žb. kce 

 

Výšky přizdívek v koupelnách a na wc dle značení ve výkresech:  

PZ1 – 1000 mm 

PZ2 – 1250 mm 
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Pozn.:  

- Pokud budou provedeny v patřičné rovinnosti, je možno obklad lepit rovnou na ně 

bez dalších mezivrstev. 

- Přizdívky přilehlé k vaně, do výše vany jsou na výkresech bez označení 

 

 

 

W19 – zazdívka prostoru mezi skříněmi rozvaděčů, tl. 105mm 

 

• prostor jádra rozvaděče 

• zdivo z bloků YTONG tl. 100 mm 

• přearmování povrchu příčky  - perlinka 130g/m2 do armovacího tmelu  

• tenkovrstvá omítka pro pórobeton tl.5mm, v případě napojení na stěnu porotherm 

nebo liapor VSO tl. 15mm se štukovou lícní vrstvou 

 

 

W20 – stěna dojezdu výtahu 

Skladba konstrukce směrem od výtahu 

 

• bezprašný nátěr stěn šachty 

• žb stěna tl.180 mm 

• separační PE folie s přesahy 150mm a přelepenými spárami 

• pěnový polystyren EPS T-5000 tl.20mm, lepený k podkladu – žb.kci 

• žb. stěna, vodostavebný beton 

• drenážní a ochranná vrstva z nopové fólie tl. 20 mm  

• geotextílie 300 g/m2 

• hutněný zásyp 

 

 

W21 – stěna v PP – sklípky, kočárkárna, vstupní hala 
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• VCO tl. 15 mm  

• zdivo z keramických zdících bloků POROTHERM 8 P+D,P15, M2,5, MVC 

• VCO tl. 15 mm  

 

Pozn.: 

- ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek 

- vyzdívání příček bude prováděno zásadně shora dolů tak, aby docházelo 

postupným zatěžováním hrubé stavby k jejímu dotvarování a byly tak 

minimalizovány poruchy vyplývající z těchto deformací 

- vzhledem k dotvarování železobetonové monolitické konstrukce je nutno provést 

úpravu kotvení obvodového zdiva a příček na horním okraji. Je nutno provést 

takové kotvení, které umožní přenést dotvarování železobetonové monolitické 

konstrukce a u akustických příček musí splnit akustické požadavky konstrukce 

jako celku. Jestliže tyto příčky, nebo stěny  jsou požárně dělící, musí toto kotvení 

splnit požadavky Technické zprávy požární ochrany – konstrukce jako celku. 

- příčka bude vyzděna od HH žb desky 

 

 

W22 – obvodová stěna ŽB tl.200mm – tepelná izolace tl. 60 mm (schodiště v PP) 

Skladba konstrukce směrem z interiéru 

 

• Stěrková omítka 5mm s malbou, popřípadě s keramickým obkladem (koupelny, WC)  

• žb. stěna tl. 200mm 

• kontaktní zateplovací systém např. Caparol Capatect Basic line s tepelnou izolací tl. 

60mm na bázi EPS nebo systém např. Capatect Minera line na bázi minerálních vláken 

(dle požadavků požárního zabezpečení objektu) a tenkovrstvou silikátovou omítkou 

probarvenou v celé tloušťce a armovanou sítí ze skelných vláken (barevnost viz. výkresy 

fasád, vzorek nutno odsouhlasit) 

 

Pozn.: 
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- pokud není  žb. stěna ve své délce a výšce  napojena na zděnou kci bude finální 

povrch upraven stěrkovou omítkou s malbou. Pokud žb. stěna navazuje na zděnou 

kci , je povrch obou konstrukcí opatřen VSO tl. 15 mm, nebo VCO tl. 15mm se 

štukovou lícní vrstvou , včetně vložení systémových přechodových lišt (negativní 

spára) 

- zateplení bude provedeno v atestovaném systémovém provedení dle dílenské 

dokumentace, kterou předloží subdodavatel ke schválení 

- pro povrchy s indexem odrazivosti HBW nižším než 25 – 30 (dle velikosti plochy) 

je nutné použití výztužné stěrky, např. CarbonSpachtel, která svými vlastnostmi 

umožňuje realizovat povrchy s HBW 15 a v případě menších ploch HBW 12.  

- součástí dodávky jsou systémová řešení soklových lišt, zalištování a dotmelení 

dilatačních spar, lemování oken a dveří APU lištami, apod. Tato řešení budou 

předložena ke schválení v rámci dílenské dokumentace subdodavatele. 

- Ve svislých sparách na rozhraní zdivo x žb kce  bude provedeno pružné přikotvení 

zdiva pomocí spon L 150/50, vkládaných do každé druhé ložné spáry (tj. á 

500mm) a kotvených k žb kci pomocí hmoždinek. 

- Pokud žb. stěna navazuje na zděnou kci , je povrch obou konstrukcí opatřen VSO 

tl. 15 mm, nebo VCO tl. 15mm se štukovou lícní vrstvou, včetně vložení 

systémových přechodových lišt (negativní spára) 

- Pro vnější parapety prosklených částí obvodového pláště platí, že jsou součástí 

dodávky oken. Oplechování vytažení střešního pláště na svislé konstrukce je 

součástí dodávky střech, resp. hydroizolací. 

 





rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 1200

2NP 1 1 1200

3NP 1 1 1200

4NP

3 3 3600

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 940

2NP 1 1 940

3NP 1 1 940

4NP

3 3 2820

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 940

2NP 1 1 940

3NP 1 1 940

4NP

3 3 2820

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 1000

2NP 1 1 1000

3NP 1 1 1000

4NP

3 3 3000

04/I Balkonová sestava

parapet

1000/2320
dveřní parapet 

dl.1000 mm

CELKEM

03/I okenní sestava

parapet

940/1255
okenní parapet 

dl.940 mm

CELKEM

02/I okenní sestava

parapet

940/1255
okenní parapet 

dl.940 mm

CELKEM

01/I okenní sestava

parapet

1200/1570
okenní parapet 

dl.1200 mm

CELKEM



rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1 1 1800

1 1 1800

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1 1 1200

1 1 1200

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP 1 1 2000

4NP

1 1 2000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 3 3 4710

2NP 3 3 4710

3NP 3 3 4710

4NP 5 5 7850

14 14 21980

08/I okenní sestava

parapet

1500/1570
okenní parapet 

dl.1570 mm

CELKEM

07/I okenní sestava

parapet

2000/1570
okenní parapet 

dl.2000 mm

CELKEM

06/I okenní sestava

parapet

1200/1570
okenní parapet 

dl.1200 mm   

CELKEM

05/I okenní sestava

parapet

1800/1570
okenní parapet 

dl.1800 mm   

CELKEM



rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 1800+1000

2NP 1 1 1800+1000

3NP

4NP

2 2 3600+2000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1 1 4590+1000

1 1 4590+1000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 2 2 3600+2000

2NP 2 2 3600+2000

3NP 2 2 3600+2000

4NP

6 6 10800+6000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 2000

2NP 1 1 2000

3NP

4NP

2 2 4000

12/I okenní sestava

parapet

2000/1570
okenní parapet 

dl.2000 mm   

CELKEM

11/I balkonová sestava

parapet

1800/1570  

1000/2320

okenní parapet 

dl.1800 mm       

dveřní parapet 

dl.1000 mm

CELKEM

10/I balkonová sestava

parapet

2915+1675/1570   

1000/2405

okenní parapet 

dl.4590 mm      dveřní 

parapet dl.1000 mm

CELKEM

09/I balkonová sestava

parapet

1800/1570  

1000/2320

okenní parapet 

dl.1800 mm       

dveřní parapet 

dl.1000 mm

CELKEM



rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 2 2 4000

2NP 2 2 4000

3NP 2 2 4000

4NP

6 6 12000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 900+1000

2NP 1 1 900+1000

3NP 1 1 900+1000

4NP

3 3 2700+3000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 1500

2NP

3NP 1 1 1500

4NP

2 2 3000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 1800

2NP

3NP 2 2 3600

4NP

3 3 5400

16/I okenní sestava

parapet

1800/1570
okenní parapet 

dl.1800 mm

CELKEM

15/I okenní sestava

parapet

1500/1945
okenní parapet 

dl.1500 mm

CELKEM

14/I balkonová sestava

parapet

900/1945      

1000/2320

okenní parapet 

dl.900 mm         

dveřní parapet 

dl.1000 mm

CELKEM

13/I okenní sestava

parapet

2000/1570
okenní parapet 

dl.2000 mm

CELKEM



rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 3 3 4500

2NP 3 3 4500

3NP 3 3 4500

4NP 5 5 7500

14 14 21000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 2890+1000

2NP 1 1 2890+1000

3NP 1 1 2890+1000

4NP

3 3 8670+3000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1 1 3330+1000

1 1 3330+1000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1 1 500+1000

1 1 500+1000

20/I balkonová sestava

parapet

500/1945   

1000/2405

okenní parapet 

dl.500 mm         

dveřní parapet dl. 

1000 mm

CELKEM

19/I balkonová sestava

parapet

2505+825/1570   

1000/2405

okenní parapet 

dl.3330 mm       

dveřní parapet 

dl.1000 mm

CELKEM

18/I balkonová sestava

parapet

1035+855/1570 

1000/1945  

1000/2320

okenní parapet 

dl.2890 mm      dveřní 

parapet dl. 1000 mm

CELKEM

17/I okenní sestava

parapet

1500/1570
okenní parapet 

dl.1500 mm

CELKEM



rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1 1 4710

1 1 4710

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1 1 3660+1000

1 1 3660+1000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1 1 3480+1000

1 1 3480+1000

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP 1 1 2600

1NP 1 1 2600

2NP 1 1 2600

3NP 1 1 2600

4NP 1 1 2600

5 5 13000

24/I okenní sestava

parapet

2600/600
okenní parapet 

dl.2600 mm

CELKEM

23/I balkonová sestava

parapet

2645+835/1945  

1000/2405

okenní parapet 

dl.3480 mm       

dveřní parapet 

dl.1000 mm

CELKEM

22/I balkonová sestava

parapet

1805+1855/1570  

1000/2405

okenní parapet 

dl.3660 mm       

dveřní parapet 

dl.1000 mm

CELKEM

21/I okenní sestava

parapet

1805+1855/1570
okenní parapet 

dl.4710 mm

CELKEM



rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 1700

2NP 1 1 1700

3NP 1 1 1700

4NP

3 3 5100

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP 1 1 3910

2NP 1 1 3910

3NP 1 1 3910

4NP

3 3 11730

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1 1 3330+1000

1 1 3330+1000

27/I balkonová sestava

parapet

2505+825/1570   

1000/2405

okenní parapet 

dl.3330 mm       

dveřní parapet 

dl.1000 mm

CELKEM

26/I okenní sestava

parapet

2855+1055/1570
okenní parapet dl. 

3910 mm       

CELKEM

25/I okenní sestava

parapet

1700*1570
okenní parapet 

dl.1700 mm   

CELKEM



rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP 1 1 1200

1NP

2NP

3NP

4NP

1 1 1200

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP 1 1

1NP

2NP

3NP

4NP

1

prosklená hliníková sestava, otočné, dvoukřídlé, šířka křídel 1000+800mm, výška 2100

Connex zasklení 

zámková vložka

elektromagnetický zámek 

samozavírač

kování koule, klika

rozměr podlaží počet parapet délka parapetů [bm]

1PP 1

1NP

2NP

3NP

4NP

1

prosklená hliníková sestava, otočné, dvoukřídlé, šířka křídel 1000+800mm, výška 2100

Connex zasklení 

zámková vložka

elektromagnetický zámek 

samozavírač

kování koule, klika

CELKEM

specifikace

Dveře splňují požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. o zabezpečení užívání objektů a areálu osobami s omezenou schopností 

orientace a pohybu. Čistý průchod dveří 950mm, vodorovné madlo ve výšce 800-900mm (na opačné straně než panty), 

okopový plech 400mm od spodní hrany dveří, klika ve výšce 1100mm od podlahy. Prosklená plocha bude kontrastně 

označena oproti pozadí podle čl. 1.2 výše uvedené vyhlášky.

specifikace

Dveře splňují požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. o zabezpečení užívání objektů a areálu osobami s omezenou schopností 

orientace a pohybu. Čistý průchod dveří 950mm, vodorovné madlo ve výšce 800-900mm (na opačné straně než panty), 

okopový plech 400mm od spodní hrany dveří, klika ve výšce 1100mm od podlahy. Prosklená plocha bude kontrastně 

označena oproti pozadí podle čl. 1.2 výše uvedené vyhlášky.

30/I dveře mezi vstupní halou a schodištěm

parapet

1800/2660      

29/I vchodové dveře

parapet

1800/2720      

CELKEM

28/I okenní sestava

parapet

1200/600
okenní parapet dl. 

1200

CELKEM





rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP

1NP 9 6 NE

2NP 9 6 NE

3NP 8 6 NE

4NP 5 4 NE

31 22

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP

1NP 6 NE

2NP 6 NE

3NP 2 7 NE

4NP 4 5 NE

6 24

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP

1NP 2 3 NE

2NP 2 3 NE

3NP 2 NE

4NP

4 8

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP

1NP 1 NE

2NP 1 NE

3NP

4NP

2 0

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP

1NP

2NP

3NP 2 NE

4NP

2 0

03 BYTOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ - OBÝVACÍ POKOJ, POKOJ - TYP D2

tloušťka zdiva

800/1970 250

CELKEM

03 BYTOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ - OBÝVACÍ POKOJ, POKOJ - TYP D2

tloušťka zdiva

800/1970 200

CELKEM

03 BYTOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ - OBÝVACÍ POKOJ, POKOJ - TYP D2

tloušťka zdiva

800/1970 140

CELKEM

02 BYTOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ - LOŽNICE, POKOJ - TYP D4

tloušťka zdiva

800/1970 140

CELKEM

01 BYTOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KOUPELNA, WC, KOMORA - TYP D4

tloušťka zdiva

700/1970 80

CELKEM



rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP

1NP

2NP

3NP 1 NE

4NP 2 2

3 2

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP

1NP 4 2

2NP 4 2

3NP 1 NE

4NP

9 4

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP

1NP

2NP

3NP 4 1 EI 30 DP3

4NP 3 EI 30 DP3

4 4

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP

1NP 1 EI 15 DP3 + Sm+ C3

2NP 1 EI 15 DP3 + Sm+ C3

3NP 1 EI 15 DP3 + Sm+ C3

4NP 1 EI 15 DP3 + Sm+ C3

0 4

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP 1 EI 30 DP3 + Sm+ C3

1NP

2NP

3NP

4NP

0 1

07 VENKOVNÍ DVEŘE - SPOLEČNÉ PROSTORY, SCHODIŠTĚ - TYP D6

tloušťka zdiva

900/1970 80

CELKEM

06 VNITŘNÍ DVEŘE - SPOLEČNÉ PROSTORY, SCHODIŠTĚ - TYP D5

tloušťka zdiva

900/1970 140

CELKEM

05 BYTOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ - TYP D1

tloušťka zdiva

900/1970 250

CELKEM

05 BYTOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ - TYP D1

tloušťka zdiva

900/1970 240

CELKEM

04 BYTOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ - OBÝVACÍ POKOJ, POKOJ - TYP D3

tloušťka zdiva

1250/1970 140

CELKEM



rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP 1 EI 15 DP3 + Sm+ C3

1NP

2NP

3NP

4NP

1 0

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP 1 EI 15 DP3 + Sm+ C3

1NP

2NP

3NP

4NP

1 0

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP 1 EI 15 DP3 + Sm+ C3

1NP

2NP

3NP

4NP

0 1

rozměr podlaží varianta L varianta P PO

1PP 4 EI 30 DP3 + Sm+ C3

1NP

2NP

3NP

4NP

4 0

11 VENKOVNÍ DVEŘE - DVEŘE DO SKLEPA - TYP D7

tloušťka zdiva

700/1970 80

CELKEM

10 VNITŘNÍ DVEŘE -  TECHNICKÁ MÍSTNOST (1PP-S06)  - TYP D9

tloušťka zdiva

1000/1970 80

CELKEM

09 VNITŘNÍ DVEŘE - SPOLEČNÉ PROSTORY, KOČÁRKÁRNA - TYP D9

tloušťka zdiva

800/1970 80

CELKEM

08 VNITŘNÍ DVEŘE - SPOLEČNÉ PROSTORY, SCHODIŠTĚ, WC - TYP D8

tloušťka zdiva

700/1970 80

CELKEM
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Dveře typ D1 

• Vnitřní vstupní dveře do bytu 

- bezpečnostní dveře plné, hladké, otočné, jednokřídlové 

- protipožární odolnost výrobku jako celku ( křídlo + zárubeň) 

- povrchová úprava dveřního křídla - lamino - motiv OŘECH 

- včetně ocelové zárubně pro zazdění do celé tl. zdi včetně omítek (v případě 

beton. stěn je tl. zdi v tabulce dveří uvedena bez omítky) 

- povrchová úprava zárubně - vnitřní nátěrový systém - barva tmavě šedá 

RAL7016 

- včetně těsnění 

- včetně dubového prahu tl. 20 mm , šířka 100 mm 

- zámek vložkový rozteč 90mm 

- bezpečnostní kování Rostex 802 klika-koule Cr 

- dveřní panoramatické kukátko Cr, zámková vložka 

- neprůzvučnost dle normových požadavků certifikát (32 dB – celý dveřní otvor) 

 

Dveře typ D2 

• Vnitřní interiérové dveře do obývacího pokoje 

- dveře plné, otočné, jednokřídlové 

- dveřní křídlo typ SAPELI STANDART (= model 10) 

- povrchová úprava křídla – fólie (výběr z motivů nabízeného firmou SAPELI) 

- včetně obložkové zárubně do zdi určené tl. včetně omítek (v případě beton. 

stěn je tl. zdi v tabulce dveří uvedena bez omítky) 

- povrchová úprava zárubně – fólie (výběr z motivů nabízeného firmou SAPELI) 

- bez prahu 

- včetně těsnění 

- zámek tvarový 

- kování rozetové – Cobra, typ Orion 

- v případě jiného dodavatele dveří, než firmy SAPELI, bude muset být rozměr 

montážního otvoru ve zdi upraven 

 

Dveře typ D3 

• Vnitřní interiérové dveře do obývacího pokoje 

- dveře  částečně prosklené, otočné, dvoukřídlé (dveřní křídla š. 800+450 mm) 
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- dveřní křídlo typ SAPELI STANDART (= model 40) 

- povrchová úprava křídla - fólie (výběr z motivů nabízeného firmou SAPELI) 

- prosklení ze 3/4 (výběr z druhů skel nabízeného firmou SAPELI) 

- včetně obložkové zárubně do zdi určené tl. včetně omítek (v případě beton. 

stěn je tl. zdi v tabulce dveří uvedena bez omítky) 

- povrchová úprava zárubně – fólie (výběr z motivů nabízeného firmou SAPELI) 

- bez prahu 

- včetně těsnění 

- zámek tvarový 

- kování rozetové – Cobra, typ Orion 

- v případě jiného dodavatele dveří, než firmy SAPELI, bude muset být rozměr 

montážního otvoru ve zdi upraven 

 

Dveře typ D4 

• Vnitřní interiérové dveře v bytě (vyjma obývacího pokoje) 

- dveře plné, otočné, jednokřídlové 

- dveřní křídlo typ SAPELI STANDART (= model 10) 

- povrchová úprava křídla - fólie (výběr z motivů nabízeného firmou SAPELI) 

- včetně obložkové zárubně do zdi určené tl. včetně omítek (v případě beton. 

stěn je tl. zdi v tabulce dveří uvedena bez omítky) 

- povrchová úprava zárubně – fólie (výběr z motivů nabízeného firmou SAPELI) 

- bez prahu 

- včetně těsnění 

- zámek tvarový 

- kování rozetové – Cobra, typ Orion; v případě WC a koupelny zámek 

s motýlkem (z druhé strany musí být možnost odemknout dveře) 

- pod dveřmi do koupelny a WC musí zůstat mezera 10mm 

- nutno zohlednit klima třídu dveří, dle prostředí do kterého jsou osazeny 

- v případě jiného dodavatele dveří, než firmy SAPELI, bude muset být rozměr 

montážního otvoru ve zdi upraven 

 

 

Dveře typ D5 

• Vnitřní dveře na chodbách v NP – dřevěné protipožární DP3 
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- dřevěné, plné, hladké, otočné, jednokřídlové 

- protipožární odolnost výrobku jako celku ( křídlo + zárubeň) 

- povrchová úprava dveřního křídla – nátěrový systém, odstín RAL 9010     

- včetně ocelové zárubně pro zazdění do celé tl. zdi včetně omítek (v případě 

beton. stěn je tl. zdi v tabulce dveří uvedena bez omítky) 

- povrchová úprava zárubně - nátěrový systém, odstín RAL 9010 

- včetně těsnění 

- zámek vložkový rozteč 90mm 

- stavební kování Rostex 804 klika-klika Cr 

- místo zámkové vložky záslepka 

- bez kódové karty 

- nutno zohlednit klima třídu dveří, dle prostředí do kterého jsou osazeny 

 

 

Dveře typ D6 

• Venkovní dveře mezi garáží a částečně vytápěnými prostorami domu – dřevěné 

protipožární DP3 

- dřevěné, plné, hladké, otočné, jednokřídlové 

- protipožární odolnost výrobku jako celku ( křídlo + zárubeň) 

- povrchová úprava dveřního křídla – nátěrový systém, odstín RAL 8014 

- včetně ocelové zárubně pro zazdění do celé tl. zdi včetně omítek (v případě 

beton. stěn je tl. zdi v tabulce dveří uvedena bez omítky) 

- povrchová úprava zárubně - nátěrový systém, odstín RAL 7016 

- včetně těsnění 

- Un rámu a křídla nejvýše 3,5 W/m2K 

- zámek vložkový rozteč 90mm 

- stavební kování Rostex 804 klika-klika Cr  

- místo zámkové vložky záslepka 

- bez kódové karty 

- nutno zohlednit klima třídu dveří, dle prostředí do kterého jsou osazeny 

 

 

Dveře typ D7 

• Venkovní dveře do sklepů v PP – dřevěné protipožární DP3 
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- dřevěné, plné, hladké, otočné, jednokřídlové 

- protipožární odolnost výrobku jako celku ( křídlo + zárubeň) 

- povrchová úprava dveřního křídla - nátěrový systém, odstín RAL 7047 

- včetně ocelové zárubně pro zazdění do celé tl. zdi včetně omítek (v případě 

beton. stěn je tl. zdi v tabulce dveří uvedena bez omítky) 

- povrchová úprava zárubně - nátěrový systém, odstín RAL 7047 

- včetně těsnění 

- zámek vložkový rozteč 90mm 

- kování hliníkové klika - klika 

- zámková vložka 

- nutno zohlednit klima třídu dveří, dle prostředí do kterého jsou osazeny 

 

Dveře typ D8 

• Vnitřní dveře do místností WC v PP – dřevěné protipožární DP3 

- dřevěné, plné, hladké, otočné, jednokřídlové 

- protipožární odolnost výrobku jako celku ( křídlo + zárubeň) 

- povrchová úprava dveřního křídla – nátěrový systém, odstín RAL 8014 

- včetně ocelové zárubně pro zazdění do celé tl. zdi včetně omítek (v případě 

beton. stěn je tl. zdi v tabulce dveří uvedena bez omítky) 

- povrchová úprava zárubně - nátěrový systém, odstín RAL 7016 

- včetně těsnění 

- zámek vložkový rozteč 90mm 

- stavební kování Rostex 804 klika-klika Cr 

- zámková vložka 

- pod dveřmi do místnosti WC musí zůstat mezera 10mm 

- nutno zohlednit klima třídu dveří, dle prostředí do kterého jsou osazeny 

 

Dveře typ D9 

• Vnitřní dveře do technických místností ve vstupní hale – dřevěné protipožární DP3 

- dřevěné, plné, hladké, otočné, jednokřídlové 

- protipožární odolnost výrobku jako celku ( křídlo + zárubeň) 

- povrchová úprava dveřního křídla – nátěrový systém, odstín RAL 8014 

- včetně ocelové zárubně pro zazdění do celé tl. zdi včetně omítek (v případě 

beton. stěn je tl. zdi v tabulce dveří uvedena bez omítky) 
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- povrchová úprava zárubně - nátěrový systém, odstín RAL 7016 

- včetně těsnění 

- zámek vložkový rozteč 90mm 

- stavební kování Rostex 804 klika-klika Cr 

- zámková vložka 

- nutno zohlednit klima třídu dveří, dle prostředí do kterého jsou osazeny 
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Pozn. :  

Dveře, které jsou v tabulce označené hvězdičkou musí splňovat požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o zabezpečení užívání objektů a areálu osobami s omezenou schopností 

orientace a pohybu . 

 

Dveře, v prostoru chráněné únikové cesty musí být certifikované na třídu reakce na oheň 

minimálně D. Dodavatel musí certifikát předložit GP a TDS. 

 





rozměr podlaží počet délka délka celkem [bm]

1PP

1NP 5

2NP 5

3NP 4

4NP 3

17

rozměr podlaží počet délka délka celkem [bm]

1PP

1NP 2

2NP 2

3NP 2

4NP

6

rozměr podlaží počet délka délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 4

4

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 4

4

Z004 BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD 

poznámka

trubka 50x50x4
límec pro dotažení 

hydroizolace

CELKEM

Z003 GULA S BOČNÍM VÝSTUPEM - odvodnění terasy

poznámka

živičný límec/těsnící 

manžeta; vtok z 

nerezi

CELKEM

Z002 REVIZNÍ KOUPELNOVÁ DVÍŘKA do Ytong 150mm

poznámka

300/300

pro přístup k 

rozvodům vody a 

topení; plechová vč. 

rámu; bílé

CELKEM

Z001 REVIZNÍ KOUPELNOVÁ DVÍŘKA do Ytong 150mm

poznámka

300/600

pro přístup k 

rozvodům vody a 

topení; plechová vč. 

rámu; bílé

CELKEM



rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 2

2

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 4 21485 21,485

4

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP 6 41520 41,52

2NP 6 41520 41,52

3NP 5 35670 35,67

4NP

17 118,71

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1

1

Z008 KONSTRKCE PRO KOTVENÍ ANTÉNNÍHO STOŽÁRU

poznámka

střecha; provedení 

pozink; dodávka 

slaboproud

CELKEM

Z007 ZÁBRADLÍ OCELOVÉ - výška 1000mm

poznámka

na balkónech; 

ocelová kce žárově 

zinkovaná

CELKEM

Z006 ZÁBRADLÍ SKLENĚNÉ - výška 1100mm

poznámka

na terase; ocelová 

kce žárově zinkovaná

CELKEM

Z005 GULA SE SPODNÍM VÝVODEM

poznámka

Dvoustupňová gula, 

límec/manžeta, 

CELKEM



rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 2

2

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 1 5900 5,9

1NP 1 5900 5,9

2NP 1 5900 5,9

3NP 1 5900 5,9

4NP 1 4525 4,525

2 22,225

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 2 2700 5,4

1NP 2 2700 5,4

2NP 2 2700 5,4

3NP 2 2700 5,4

4NP 1 2700 2,7

9 13500 24,3

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1 4400 4,4

1 4400 4,4

Z012 ŽEBŘÍK PRO VSTUP NA STŘECHU

poznámka

hliníkový dvoustupňový; 

zavěšen v 4NP na stěně

CELKEM

Z011 ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI - vnitřní

poznámka

kotveno ke stěně 

plnostěnné ocelové 

profily; nátěr syntetický; 

kvalita dle ČSN, RAL 9007

CELKEM

Z010 ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI - vnitřní

poznámka

kotveno k rameni a 

podestě; plnostěnné 

ocelové profily; nátěr 

syntetický; kvalita dle ČSN, 

RAL 9007

CELKEM

Z009 PROSTUP STŘECHOU PRO ANTÉNNÍ KABELÁŽ

poznámka

střecha; trubka TR 

76x2,9; dodávka 

slaboproud

CELKEM



rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 1 32185 32,185

1NP

2NP

3NP

4NP

1 32185 32,185

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 1 1040 1,04

1NP 1 1140 1,14

2NP 1 1140 1,14

3NP 4 4060 4,06

4NP 4 3960 3,96

11 11340 11,34

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 11

1NP

2NP

3NP

4NP

11

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 1

1

Z016 VÝLEZ NA STŘECHU + POŽÁRNĚ PŘETLAKOVÁ KLAPKA

poznámka

 
výlez na 

střechu+přetlaková klapka

CELKEM

Z015 NOSNÁ KONSTRUKCE PRO PRO PLETIVO PP 

poznámka

ocelová kce pro ukotvení 

pletiva - viz. Statická část - 

není sooučástí DP

CELKEM

Z014 Překlad - ocelový válcovaný profil

poznámka

2 x L50/50/5

CELKEM

Z013 PLETIVO V PP

poznámka

výška pletiva 1,8m; žárově 

zinkováno; poplastovaná 

povrchová úprava

CELKEM



rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 8

1NP

2NP

3NP

4NP

8

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 1

1NP

2NP

3NP

4NP

1

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 0

1NP 1 2650 2,65

2NP 1 2650 2,65

3NP 1 2650 2,65

4NP 2 2650 2,65

5 10,6

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 1 2090 2,09

1NP 1 2040 2,04

2NP 1 2040 2,04

3NP 1 2040 2,04

4NP 1 2040 2,04

5 10,25

Z020 KRYCÍ SYSTÉMOVÝ DILATAČNÍ PROFIL STROPNÍ ROHOVÝ

poznámka

u výtahu 

CELKEM

Z019 KRYCÍ SYSTÉMOVÝ DILATAČNÍ PROFIL SVISLÝ

poznámka

u výtahu 

CELKEM

Z018 DVEŘE 

poznámka

600/1500
ocelové dveře pod 

podestou schodiště

CELKEM

Z017 VĚTRACÍ MŘÍŽKY VE FASÁDĚ PP

poznámka

300/100
provedení plast; 

oboustranné 

CELKEM



rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 2 6040 6,04

1NP 1 2650 2,65

2NP 1 2650 2,65

3NP 1 2650 2,65

4NP 1 2650 2,65

6 16,64

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 2 1900 1,9

1NP 2 1040 1,04

2NP 2 1040 1,04

3NP 2 1040 1,04

4NP 2 1040 1,04

10 6,06

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP 5 29849 29,849

2NP

3NP

4NP

5 29,849

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP 1 16856 16,856

2NP

3NP

4NP

1 16,856

Z024 MARKÝZA 2,925 M

poznámka

Ocelová kcedélka vyložení 

2,925m - samostatná 

dokumentace - není 

součástí DP

CELKEM

Z023 MARKÝZA 1 M

poznámka

Ocelová kce délka vyložení 

1m - samostatná 

dokumentace - není 

součástí DP

CELKEM

Z022 KRYCÍ SYSTÉMOVÝ DILATAČNÍ PROFIL PODLAHOVÝ ROHOVÝ

poznámka

u výtahu 

CELKEM

Z021 KRYCÍ SYSTÉMOVÝ DILATAČNÍ PROFIL SVISLÝ ROHOVÝ

poznámka

u výtahu 

CELKEM



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

 

Tyto konstrukce budou zhotoveny na základě schválené dílenské dokumentace zhotovitele, 

která je v tomto případě předepsána. Podkladem pro zpracování této dokumentace je PD.  

 

Obecně 

Schémata, popisy a detaily osazení  slouží jako podklad ke zpracování dílenské dokumentace 

zhotovitele. 

Všechny popsané položky zahrnují výrobu, dodávku a montáž ocelových konstrukcí včetně 

veškerého spojovacího a upevňovacího materiálu. 

Průkazy a dílenské a montážní spoje se předkládají zadavateli. Subdodavatel je povinen do 

doby převzetí díla zajistit jeho ochranu zakrytím foliemi apod. Před převzetím díla budou 

hotové konstrukce omyty, zbaveny prachu a stavebních nečistot. Poškozená místa budou 

opravena. 

  

Dodavatel musí ve svých projektech a zakázkách výrobcům zohlednit obecné normy vztahující 

se ke stavebním pracím. Realizace je podmíněna schválením dodané dílenské dokumentace, 

vzorového provedení a zaměření skutečných rozměrů hrubé stavby.  

 

Dodavatel přebírá odpovědnost za svou technickou koncepci, za své výpočty, za nárysy, za 

rozměry a za následky z nich plynoucí. 

 

Součástí díla je dokumentace skutečného provedení, která bude obsahovat skutečné provedení 

s vyznačením odchylek oproti projektu 

 

Vzorky / vzorová provedení 

Ke stanovení standardu vybavení musejí být v zásadě ovzorkovány všechny materiály, 

plánované k zabudování. 

Teprve po souhlasu zadavatele s těmito vzorky resp. vzorovými provedeními dojde ke 

konečnému schválení prováděcích výkresů. 

Pro zábradlí musí být TDI předložen vzorek o délce cca 1,0 m.  

 

Provedení 



Při výrobě konstrukcí a při zhotovení prací je třeba dbát na skutečné rozměry stavby. 

Tolerance hrubé stavby se řídí podle příslušných norem. Před zahájením prací musejí být 

sladěny skutečné rozměry hrubé stavby s projektem předpokládaným rastrem vybavení. 

Veškeré dopady skutečného provedení do původního návrhu architekta musejí být 

dokumentovány v realizační dokumentaci zhotovitele. Veškeré navržené úpravy podléhají  

schválení ze  strany TDS a GP.  

 

Zámečnické výrobky jsou specifikovány v tabulce zámečnických výrobků, nebo jsou součástí 

projektu a výkazů profesí. 

Obecně všechny kovové součásti zámečnických výrobků v exteriéru jsou žárově zinkovány 

(zinkovány budou případně i prvky v interiéru dle tabulky zámečnických výrobků). Vybrané 

výrobky v exteriéru a interiéru budou opatřeny syntetickým nátěrem v provedení a kvalitě dle 

ČSN, v odstínu RAL dle tabulky zámečnických výrobků. 

   

Zárubně: 

• Ocelové zárubně budou provedeny hranaté ocelové pro přímé zazdívání a dovybetonování.  

zárubně např. Stavební elementy.  

• Zárubně do kterých budou osazeny protipožární dveře musí mít stejnou požární odolnost jako 

křídlo (je nutno posuzovat jako celek).  Musí být doloženo atestem. Typ zárubně musí být 

posouzen na dané zatížení dveřním křídlem. 

Zábradlí -  rozměry, výroba, osazení – vše dle ČSN. Výšky zábradlí jsou vztaženy 

k nejvyššímu bodu pochozí plochy, tj. HH dlažby terasy resp. HH dlažby balkónu u 

balkónových dveří, eventuelně atiky terasy, pokud je zábradlí na fasádě za atikou. V objektu 

jsou zábradlí výšky 1000mm a 1100mm. Veškeré typy zábradlí jsou zpracovány v tabulce 

zámečnických výrobků a v detailech číselné řady 700. 

Větrací mřížky a průvětrníky: viz. zámečnické výrobky , popř. specifikace a výkaz profese 

 

Ochranné prvky v garážích:. Tyto prvky slouží k ochraně kanalizačních stoupaček, 

protipožárních uzávěrů, VZT potrubí apod. proti poškození parkujícími vozidly. Prvky budou 

opatřeny syntetickými nátěry žlutočerné barvy, dále viz. zámečnické výrobky 

 

Ocelové překlady: 



V případě, že dveřní otvor z jedné strany přiléhá k žb konstrukci nebo jsou dva dveřní otvory 

příliš blízko u sebe a délka uložení pro standardní překlad by byla příliš malá, jsou překlady 

tvořeny dvojicí oc. úhelníků pod označením Z014 v příčkách 40/40/5 viz tabulka 

zámečnických výrobků, uložení ve zdivu min. 120 mm, na straně žb. kce profily společně 

navařeny na ocelový válcovaný profil L 60/60/6, dl.dle tl.příčky, mechanicky kotvený do boku 

žb kce nebo zdiva Vapis pomocí hmoždinek. Překlady nad rozvaděči jsou tvořeny jedním 

oc.úhelníkem pod označením Z015 70/45/5 viz tabulka zámečnických výrobků, min. délka 

uložení ve zdivu a kotvení k žb. je stejné jako v předchozím případě. Všechny ocelové 

překlady budou natřeny základním nátěrem 

 

Markýza v 1PP Z034, Z035: 

Nosná konstrukce pergoly (ve stavebních výkresech pod označením Z023 a Z024,  je 

zakreslena vč. detailů a vykázána ve statické části. 

 

 

POZNÁMKA:  u zámečnických výrobků investor požaduje ke schválení předložení funkčního 

vzorku.  

UPOZORNĚNÍ:  veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.  

Osazení (kotvení) zámečnických prvků na fasádě musí být dimenzováno na působení 

užitným zatížením a zatížením způsobeným sáním a tlakem větru v souladu s  ČSN EN 1991-1 

Zatížení konstrukcí. Zvláště je nutné se zaměřit na rozdělení základního tlaku větru 

s přihlédnutím k výšce objektu. 

 





rozměr podlaží počet délka délka celkem [bm]

4 44900 44,9

4 44,9

rozměr podlaží počet délka délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 4

4

rozměr podlaží počet délka délka celkem [bm]

1PP

1NP 54560 54,56

2NP

3NP

4NP

0 54,56

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 100315 100,315

100,315

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 22790 22,79

22,79

K005 OPLECHOVÁNÍ ATIKY š.335MM

poznámka

r.š.: 650 mm

oplechování teras; 

materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM

K004 OPLECHOVÁNÍ ATIKY š.420MM

poznámka

r.š.: 810 mm

oplechování střechy; 

materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM

K003 OKAPOVÝ ŽLAB

poznámka

R.Š.: 200 mm
materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM

K002 ZAATIKOVÝ KOTLÍK

poznámka

300/300
materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM

K001 SVOD DEŠŤOVÝ

poznámka

DN80
materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM



rozměr podlaží počet délka[mm] plocha celkem [m2]

1 5,4

1 5,4

rozměr podlaží počet délka[mm] plocha celkem [m2]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 4 12,7

4 12,7

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 4 22790 22,79

4 22,79

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP 4 19330 19,33

4 19,33

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 1

2 0

K010 PLECHOVÝ KASTLÍK 

poznámka

s manžetou a objímkou ; 

přechod plech/plast; 

strojně lakovaný plech

CELKEM

K009 KRYCÍ LIŠTA SOKLU

poznámka

R.Š.: 410 mm

oplechování atik 

teras; materiál: 

strojně lakovaný 

plech

CELKEM

K008 OKAPNICE 

poznámka

R.Š. 250 mm

oplechování atik 

teras; materiál: 

strojně lakovaný 

plech

CELKEM

K007 OPLECHOVÁNÍ INSTALAČNÍCH JADER

poznámka

materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM

K006 OPLECHOVÁNÍ DOJEZDU VÝTAHU

poznámka

materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM



rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

střecha 1 9750 9,75

1 9750 9,75

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP 6 41520 41,52

2NP 6 41520 41,52

3NP 5 35670 35,67

4NP

17 118710 118,71

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP viz. Tabulka oken 

2NP parapety součástí dodávky

3NP oken 

4NP

0 0 0

rozměr podlaží počet délka[mm] plocha celkem [m2]

4NP 1 12840 12,84

1 12,84

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP 1

1NP

2NP

3NP

4NP

1

K015 PODKLADNÍ PLECH S OKAPNICÍ

poznámka

350/350
materiál: strojně lakovaný 

plech

CELKEM

K014 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY

poznámka

R.Š.: 640 mm

oplechování 

odskočení obvodu 

budovy; materiál: 

strojně lakovaný 

plech

CELKEM

K013 OKENNÍ PARAPETY 

poznámka

hl. ostění: 185mm
 materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM

K012 ZAKONČENÍ OKRAJE BALKONU

poznámka

R.Š.: 220 mm
 materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM

K011 OKAPNICE 

poznámka

R.Š.: 320mm

oplechování 

výtahové šachty 

teras; materiál: 

strojně lakovaný 

plech

CELKEM



rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP 1 6280 6,28

2NP

3NP

4NP

1 6,28

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP viz. Tabulka oken 

2NP parapety součástí dodávky

3NP oken 

4NP

0

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

střecha 1

1

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP viz. Tabulka oken 

2NP parapety součástí dodávky

3NP oken 

4NP

0 0 0

K019 OKENNÍ PARAPET 

poznámka

hl. ostění: 65mm

 materiál: strojně 

lakovaný plech; okno 

28/I

CELKEM

K018 OBJÍMKA CHRÁNIČKY KABELOVÉHO PROSTUPU

poznámka

 materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM

K017 DVEŘNÍ PARAPET 

poznámka

hl. ostění: 185mm
 materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM

K016 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY

poznámka

R.Š.: 890 mm
 materiál: strojně 

lakovaný plech

CELKEM



rozměr podlaží počet délka[mm] plocha celkem [m2]

1PP

1NP 5 29,849 36,714

2NP

3NP

4NP

5 36,714

rozměr podlaží počet délka[mm] délka celkem [bm]

1PP

1NP 1 16856 16,856

2NP

3NP

4NP

1 16,856

POZNÁMKA:  1) Dodáva klempířských výrobků je včetně spojovacího materiálu, kotevních plechů a začištění 

příslušným tmelem

 2) Výměry bez přesahů a prořezu

K021 OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY

poznámka

 materiál: strojně lakovaný 

plech

CELKEM

K020 OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY

poznámka

R.Š. :1230mm
 materiál: strojně lakovaný 

plech

CELKEM


































































