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VŠEOBECNÉ INFORMACE A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ  
 

Projektová dokumentace pro realizaci stavby je platná jako celek, tedy musí být k řešení zakázky 
použitá technická zpráva spolu s výkresovými a ostatními přílohami výpisů, a také výkazy výměr. 
Projekt stavby tvoří společně projekty všech profesí a všechny částí projektu. Není možné k práci 
na zakázce používat pouze některé přílohy projektu, nebo projekt jedniné profese bez souviskostí 
k jiným profesím.  

V případě zjištění rozporu nebo nesrovnalostí v popisu, rozměru nebo množství mezi jednotlivými 
přílohami projektu musí zhotovitel stavby poslat dotaz a žádost o vysvětlení generálnímu 
projektantovi a investorovi. 

Dodávka stavby je zadána jako celek, a to i v případě, že zhotovitel zjistí v projektu neúplný popis 
některé položky (výrobek  a jeho příslušenství, postup práce, množství). Na tuto chybu v popisu 
upozorní GP a investora, ale pro ocenění a zhotovení stavby musí brát práce a dodávky materiálu 
kompletně pro úplné dokončení díla. 

Ve výkazu výměr jsou některé, ne zcela jasné položky uvedeny popisem jako „komplet“, aby nebylo 
pochyb o dodávce stavebně-montážních prací a materálů jako celku. 

Profese ZTI, příp. VZT a UT, uvádí požadavek na vysekání drážek a zapravení otvorů a drážek ve 
stěnách, podlahách, aby nebylo pochyb o kompletnosti prací dané profese. Pracoviště profese 
opouští až po dokončení prací včetně zapravení povrchů a prostupů. Pokud zapravení povrchů 
subdodavatel příslušné profese neprovede, musí tyto práce provést generální dodavatel stavbyi. 

Otvory ve všech stěnách a stropních konstrukcích pro průchod instalací jsou součástí dodávky celé 
stavby. Prostupy a otvory jsou v projektu statiky a stavební části zapracováni. Pokud však jakýkoliv 
otvor není v projektu uvedený, je přesto povinnost zhotovitele stavby tento otvor ve stavbě provést, 
a po provedení instalací zapravit.  

V prostupech instalací požárními předěly ve všech stěnách a stropech musí být provedená 
certifikovaná protipožární ucpávka, o příslušné požární odolnosti, včetně revize a kompletního 
předávacího protokolu. Pokud zhotovitel profese není schopen požární ucpávky zajistit, musí 
v rámci svojí dodávky zkoordinovat, objednat a zaplatit práci oprávněného odborného zhotovitele 
požárních ucpávek.  

V prostupech instalací podzemními stěnami musí zhotovitel stavby použít vhodné provedení 
průchodu, aby byla zajištěna hydroizolační a mechanická odolnost celého prostupu, a přitom aby 
řešení a provedení prostupu umožňovalo předpokládaný pohyb stavby a přilehlého terénu. 
 
 
 
OBJEKT SO 02 - VŠEOBECNÝ POPIS 
Novostavba bytového domu Meandr bude půdorysně i výškově členitý objekt o jednom až dvou 
podzemních a se třemi až pěti nadzemními podlažími. Nosná konstrukce je navržena z 
monolitického železobetonu jako obvodový stěnový systém s vnitřním skeletem tvořeným sloupy a 
stropními deskami, které budou v místě větších otvorů nebo koncetrovaných zatížení doplněny 
železobetonovými trámy, průvlaky, ztužidly nebo stěnami. Z monolitického železobetonu budou 
provedeny také suterénní obvodové stěny zachycující zemní tlak. Tyto stěny ve spojení se 
základovou deskou budou u suterénních prostor vytvářet železobetonovou vanu v případném 
spojení s izolací odolnou proti pronikání zemní vlhkosti do objektu. Dále jsou z monolitického 
železobetonu navrženy najížděcí rampy do parkovacích suterénních prostor, schodišťové podesty 
a výtahové šachty. Ramena schodišť budou prefabrikovaná. Prostorová tuhost jednotlivých částí i 
objektu jako celku bude zajištěna uvedeným systémem železobetonových stěn a stěnami 
komunikačních jader. Příčky a ostatní vnitřní stěny jsou z keramických tvarovek. Z pórobetonu 
případně jsou pouze instalační přizdívky. 
Objekt je rozdělený dilatačními spárami na čtyři dilatační celky z důvodů omezení teplotních a 
geologických vlivů na přetvoření nosných konstrukcí. 
Založení nosných stěn a pilířů je vzhledem ke konstrukčnímu systému, velikosti a členitosti objektu 
a s ohledem na předpokládanou geologickou stavbu území, uvažováno na železobetonových 
pasech a patkách. Návrh typu a rozměrů základů je součástí projektové části statika. 
Hloubení stavební jámy pro projektovaná podzemní podlaží je navrženo pod ochranou pažící 
konstrukce resp. s předepsaným svahování výkopu. Předběžný návrh zabezpečení stavební jámy 
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je součástí projektové části statika, konkrétní řešení navrhne a zdokumentuje vybraný dodavatel 
spodní stavby. 
Fasády objektu budou provedeny jako sendvičové, s nosnou betonovou nebo zděnou stěnou, se 
zateplením  tl.150mm kontaktním zateplovacím systémem, s izolantem EPS Isover GreyWall 
tl.140mm. 
Střechy budou provedeny jako jednoplášťové, s dřevěnými terasami v ploše vegetační střechy s 
extenzívní výsadbou, a částí střechy budou štěrkové s vrstvou kačírku. Tepelná izolace bude v tl. 
min. 
 

1  ZEMNÍ PRÁCE 

Geologické pom ěry 
Zájmové území se nachází v severní části brněnského masívu, který tvoří proterozoický podklad 
širšího okolí a který jako postorogení těleso po ukončení mladoassyntské tektogeneze tvoří 
významný fenomén tohoto území. Vlastní lokalita se nachází v prostoru okraje výskytu probíhající 
metabazitové zóny, budované metamorfovanými bazickými horninami, rozdělující brněnský masiv 
na západní a východní granitoidní část prezentovaných metabazity, z nichž nejvíce je zastoupen 
zeleně zbarvený diabas. Dalšími vyvřelými horninami jsou granodiorit a diorit bez ostrých přechodů. 
Mocnost a způsob uložení kvartérních sedimentů je značně kolísavá a podléhá místním vlivům. V 
horních svahových partiích je vyvinut zvětralinový plášť podložních hornin brněnského masívu, 
jehož mocnost je odvislá tektonické porušenosti hornin, chemizmu a průniku povrchových vod do 
zvětrávací zóny. Většinou jsou zde vytvořena úlomkovitá eluvia. Diabasy mají 0,5-1,5 mocnou vrtvu 
zvětralin ve formě zahliněné ostrohranné drti. Z hlediska litologického se jedná o velmi nesourodý 
horninový materiál ve spektru od jílovitých hlín až po hrubý štěrk. Povrch skalního podloží velmi 
příkře spadá v souhlasném směru se sklonem svahu. Přímo na skalním podkladu jsou uloženy 
neogenní sedimenty tvz. Karptatské předhlubně prezentované vápnitými jíly. Kvartérní sedimenty 
jsou zastoupeny sprašemi a jejich odvápněnými polohami sprašovými hlínami. Nejhojněji se 
vyskytují deluviální sedimenty-svahové hlíny s proměnlivým obsahem diabasového detritu a 
ostrohranných úlomků.Vlastní zájmové území ve svažitém terénu upadajícím jihozápadním 
směrem na plochách bývalého průmyslového areálu a přilehlých pozemcích. Na části lokality se 
nachází stávající budovy určené k demolici. Lokalita je významné poznamenaná antropogenní 
činností, reliéf a konfigurace terénu je ovlivněna předchozí činností - zářezy násypy na lokalitě. 
V podloží svrchního horizontu humózních hlín o ověřené mocnosti cca 0,2 m, případně navážek a 
zpevněných ploch (max. ověřená mocnost 0,7 m ), se nacházejí v prostoru realizace sond S1 až 
S3 (prostor dilatačního celku D a částečně C) eolické sedimenty v různém genetickém vývoji 
zastoupené sprašemi a sprašovými hlínami charakteru jílovitých hlín místy prachovitě-písčitých (dle 
ČSN 73 1001 třídy F6 CL-CI ) o pevné konzistenci, kdy v profilu se vyskytují polohy bílého vlákna 
CaCOS až vápnitých konkrecí. Místy se v profilu vyskytují polohy pohřbených půdních horizontů. 
Povrchová vrstva ornice je proměnlivá, pro účely zpětného ohumusování bude použitá skrývka 
ornice, kterou se podaří z pozemku vytěžit. Podle místních poměrů a ploše skrývky je předpoklad 
vytěžení cca 550m3 ornice. Uložení na meziskládku bude v prostoru stavby obtížné, a je 
uvažováno v horní části pozemku, případně musí dodavatel zajistit dočasný pronájem volné plochy 
pro uložení na blízkém pozemku.  
Mocnost sprašových zemin se v dané části území pohybuje v rozmezí od cca 5,0 - 8,0 m. V jejich 
podloží se vyskytuje horizont písků a štěrkopísků s opracovanými valouny o velikosti do 5 cm, kdy 
se jedná relikt staré říční terasy řeky Svratky přecházející v hloubkovém horizontu cca 7,5 až 9,5 m 
pod terénem přímo na skalní podklad podložních metabazitových hornin v různém stupni porušení, 
které jsou na dané lokalitě zastoupeny zelené zbarvenými dibasy. 
V prostoru realizace sond S4 a S5 (prostor dilatačního celku A, B) se v návaznosti na předchozí 
terénní úpravy, přímo pod svrchním horizontem navážek přecházející v neostrém přechodu v 
štěrkopísčitý horizont, vyskytuje v hloubkové úrovni cca 1 - 1,5 m pod terénem skalní podklad 
podložních metabazitů v různém stupni porušení. Diabas je značně rozpukaný a rozsýpavý v 
ostrohranné úlomky. 
 
Hydrogeologie 
Spodní voda se nevyskytuje. Vzhledem k morfologii oblasti je však třeba provést vyspádování 
skalního podloží (0,5%) a vzniklý klín se vyplní zhutněným štěrkopískovým podsypem (modul 
přetvárnosti Edef,2 > 60 MPa). Toto opatření zajistí spolu s obvodovou drenáží zabránění 
soustředění infiltrované vody na vodonepropustné skále a její odvedení mimo podloží pláně. 
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Zemní práce 
Zeminy na staveništi, v nichž budou prováděny zemní práce, jsou zařazeny dle požadavků ČSN 
733050 převážné do 3.třídy těžitelnosti v části lokality, pak v závislosti na místních úložních 
poměrech cca 1,5 až 2,0 m pod terénem pak do 5. až 6. třídy těžitelnosti. V případě jílovitých hlín s 
vyšší plasticitou se jedná ve smyslu ČSN 73 3050 o zeminy lepivé. V horních vrstvách se nacházejí 
antropogenní nánosy různých mocností a jsou různorodého charakteru s obsahem přesunutých 
zemin, stavebního odpadu, průmyslového odpadu apod. Z části se zde mohou vyskytovat i původní 
základové konstrukce. 
Objektivní zatřídění procentuelního zastoupení jednotlivých tříd těžitelnosti bude vzhledem k 
anizotropii zvétralinového pláště podložních hornin možné docílit pouze při kontinuální přejímce 
obnažené základové spáry za přítomnosti zástupců dodavatele a investora. Zemina dna výkopů 
kopaných v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy (v tloušťce 
závislé na dlouhodobé prognózy vývoje počasí) na pozdější dokopávku anebo krytím ochrannými 
materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu anebo 
před položením potrubí. Vzhledem k charakteru zemin a výskytu násypů na lokalitě, je nutno 
provádět pažení vždy u základových jam a rýh hlubších jak 1,3m, případně při výskytu 
nesoudržných zemin a v blízkosti vozovky od hloubky 0,7 metru. Vždy je nutné dodržet platné 
obecné bezpečnostní předpisy, a všechny speciální předpisy platné pro práce ve stavebnictví. 
V průběhu výkopových prací je nutno dbát především na skutečnosti, že sprašové hlíny, v kterých 
budou v části lokality prováděny výkopové práce jsou náchylné v případě vyšší vlhkosti k rozbřídání 
a prosedání. Pažit je nutné v bezprostřední návaznosti na výkopové práce, nezatěžovat břehy 
výkopu při zemních pracích a zásyp výkopu provádět zhutněným doporučeným materiálem. 
Vytěžený materiál výkopku bude naložený a odvezený na skládku. V prostoru staveniště není 
dostatek místa pro zřízení meziskládky (pokud si dodavatel stavby nezajistí sám prostor pro 
uložení zeminy pro zpětné zásypy). Vykopaný materiál bude pro zpětné zásypy nutné na skládce 
naložit a dovézt zpět na stavbu.  
Poněvadž jsou sprašové zeminy náchylné k rozbřídání, je nutno niveletu v těchto zeminách chránit 
nejen proti atmosférickým vlivů, ale i proti potencionálním únikům vody z potrubí. Trvalým 
podmáčením těchto zemin v podzákladí okolních budov by mohlo dojít ke ztrátě jejich pevnosti a 
dodatečnému přetvoření základové půdy. 
 
Použije se pažení příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. V případě 
výskytu nesoudržných zemin je nutno použít pažení plné. 
Strojně vyhloubené krátkodobé rýhy, zářezy a jámy se strmými svahy, do kterých nebudou 
pracovníci vstupovat, se mohou nechat nezapažené. Kanalizaci a kanalizační objekty nutno 
provést vodotěsně. Okraje nepažených výkopů je nutné nezatěžovat výkopkem, stavebními stroji, 
automobily atd., jinak je třeba také pažit. Zához rýh lze mimo komunikace provést zeminou 
vytěženou při hloubení rýh (mimo obsyp vedení IS pískem, apod.) . Bude se zasypávat po vrstvách 
0,3m a na tuto výšku je nutné provádět řádné hutnění. Sklony stěn dočasných svahů je možno volit 
v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1 : 0,5. Sklony trvalých svahů do 
hloubky cca 2 m je možno navrhovat v poměru 1 : 2. 
Je nutno provést uzemnění dle projektu elektro před zahájením pokládání podkladních betonů. 
 
Zajišt ění stavební jámy 
Přesnější provedení zajištění stavební jámy bude řešit zhotovitel dodávky zemních prací a celé 
spodní stavby. Z návrhu vyplývá, že bude vhodné provést lavičky pouze po max. dvou metrech 
výšky, a v šířce 0,75m. Sklon svahů v zeminách jílovitých a sprašových hlín se pohybuje od 
maximálního 4:1 až po menší sklony. Ve skále je sklon 90°, kde za čišténá stěna skály tvoří zároveň 
plochu bednění pasů. 
Je nutno provést opatření k odvedení přívalových vod příčným rigolem na vrcholu svahu mimo 
plochu stavební jámy nad dilatačním celkem D, a to jak po dobu realizace, tak i po celou dobu 
životnosti stavby a provést systém stálé obvodové drenáže kolem paty stavební jámy stažený vždy 
k příslušné čerpací šachtičce s provizorním čerpadlem, tak že v nejnižším bodě podloží každého 
dilatačního celku bude šachtička 60x60 cm do hloubky 1,0m pro provizorní odčerpání náporové 
srážkové vody, jež zateče ze svahu, případné infiltruje. K ní je třeba vyspádovat podloží v 0,5% 
sklonu s položeným zhutněným štěrkopískovým polštářem, jímž se stáhne veškerá infiltrovaná 
voda. Po dokončení stavby budou dále šachty sloužit k propojení soustavy drenáží, jež bude v 
nejnižší části dilatačního celku B odvedena mimo stavební jámu a podzákladí.  
Po obvodu celé spodní stavby, a v místech změn jejích výškových úrovní, budou položeny drenáže 
a potrubí bude zaústěno do šachet dešťové kanalizace. Drenážní potrubí profilu 150mm bude 
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položeno pod spodní úrovní základové desky bílé vany, a vyspádováno bude směrem k napojením 
na odvodňovací systém. Drenážní potrubí bude položeno na podkladní beton a pás geotextilie 
200g/m2, a bude obsypáno tříděným stěrkem frakce 4/16. Stěrkový obsyp bude geotextilií obalený, 
aby další zásyp hlínou nezanesl štěrkovou drenážní vrstvu, a funkce drenáže byla trvale spolehlivá.  
Ze dna anglických dvorků bude provedeno odvedení srážkové vody vždy dvěma drenážemi profilu 
50mm, svedenými od úrovně dna dvorku až k úrovni obvodové drenáže v patě spodní stavby. 
Potrubí DN50 bude pouze přiloženo ke štěrku obvodové drenáže, aby případná voda z anglického 
dvoru prosákla do obvodové drenáže. Na dně anglického dvoru budou otvory drenáže ochráněny 
ocelovými mřížkami 90x90mm, svařené ze čtvercové oceli 10x10mm, s merezami 10mm vše 
pozinkované žárovým zinkováním.  
 

27   ZÁKLADY 

Podle podkladů zasahuje úroveň podlahy nejnižší částí dilatačních celků B a C do vrstvy únosné 
vrstvy skalního podloží a u dilatačních celků A a D do vrstev deluviálních sedimentů. Podle tohoto 
je v jednotlivých dílech PD přizpůsoben návrh základů, ale obecně je možné použít plošné 
založení. K odkrytí spáry je třeba přizvat v rámci AD statika a geologa pro potvrzení kvality těchto 
geotechnických vrstev. Založení bude na železobetonových monolitických pasech roštového 
charakteru a patkách. Suterénní podlahová deska bude provedena jako monolitická, 
železobetonová. Pod pasy bude proveden podkladní beton ti. 100 mm. Součástí pasů budou po 
obvodě (v některé části působí i jako opěrná zeď) i v místě středních stěn, železobetonové 
monolitické stěny. Beton základů bude třídy C 25/30-XC2. 
 

3   SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

34   STĚNY A PŘÍČKY 

Obvodové stěny je navrženy z monolitického železobetonu 250 mm, se zateplením kontaktním 
systémem tl.150mm. Mezibytové stěny, výtahové šachty a schodišťové jádro jsou z monolitického 
železobetonu ti. 200 mm, nebo zděné z materiálu Porotherm AKU tl.190 nebo 240mm. Stěna 
výtahové šachty je zdvojena s vloženou izolací z minerální vlny v mezeře. V celém objektu jsou 
vnitřní stěny a příčky vyzděny z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D Příčky z POROTHERM 6,5 
P+D nemají požadovaný akustický útlum a jsou použitelné pouze mezi vnitřními prostory, které 
nejsou akusticky chráněné. Zdivo bude provedeno na zdící maltu POROTHERM , při zdění je třeba 
postupovat dle technologických pravidel firmy Wienerberger. 
V suterénech jsou příčky mezi garážemi nebo chodbami a sklepními kójemi provedeny na nízký 
betonový soklík v.100mm, opatřený hydroizolační stěrkou proti vzlínání vlhkosti z podlahy. Na sokl 
bude příčka provedená z betonových tvárnic tl.100mm, lepených stavebním lepidlem, bez omítek, 
se zapravenými spárami. Vnitřní dutiny betonových tvárnic budou prolité betonem do výšky 1m nad 
podlahu, a zbývající výška bude z tvárnic lepených v ložných plochách a svislých spárách. Do 
příček jsou zazděny plechové zárubně dveří. Nad zárubně budou  
Pro navázání zdiva na svislé železobetonové konstrukce jsou navrženy kotevní prvky, např. podle 
technologických předpisů výrobce zdiva Porotherm. Vnitřní instalační příčky předstěny budou 
vyzděny z keramických tvárnic, lepených stavebním lepidlem k dělícím stěnám. 
 

4    VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

41    STROPY A STROPNÍ KONSTRUKCE 

Tloušťka stropních desek je navržena převážně 250 mm. Součástí stropních desek jsou 
průvlaky, které tvoří nadpraží okenních otvorů – podrobnosti viz Konstrukční část. 
Součástí prefabrikátů balkónových desek budou ISO-nosniky s přerušením tepelného prostupu. 
Horní líc balkónových desek je ve spádu, a podél vnější hrany bude ze spodního líce proveden v 
prefabrikátu žlábek okapového nosu. Prefabrikát balkonů bude opatřen po celé ploše transparentní 
povrchovou úpravou proti vsakování vlhkosti, a nášlapná vrstva horního líce balkonů bude 
opatřena stěrkovou hmotou odolnou proti otěru, s protiskluzovými vlastnostmi odpovídající R9 (tj. 
nebude hydroizolace, oplechování nebo dlažba). Barva stěrky bude světlá šedá. Sloupky 
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ocelového zábradlí budou kotveny do čelní případně boční plochy balkonového prefabrikátu 
vrtanými otvory a lepenými kotvami a připavněné šrouby v protikorozní úpravě.  
V nosných železobetonových konstrukcích budou zřízeny otvory a prostupy pro vedení technických 
zařízení objektu, jedná se zejména o prostupy rozměrů o průměru 100mm a větších. 
V případě potřeby mohou být menší prostupy provedeny dodatečně vrtáním, před 
prováděním dodatečných prostupů musí být polohy a velikosti prostupů odsouhlaseny 
projektantem statiky. 

413  PŘEKLADY 

Ve zděných příčkách jsou použity překlady šířky 115mm, případně 145 mm, také nad dveřmi 
s plechovými zárubněmi.  
 

43   SCHODIŠTĚ 

Schodišťová ramena jsou navržena jako železobetonové prefabrikované dílce se stupni 
betonovanými současně s železobetonovou deskou. Tvar schodišťových prefabrikátů je řešený 
v Konstrukční části PD. Podesty tvoří žb monilitické desky, provedené současně s nosným žb 
skeletem domu. Jako finální vrstva podlahy podest i celých schodišťových stupňů je navržena 
keramická dlažba Taurus Object tl.8mm, se soklem výšky 50mm, protiskluznost R9. Dlažba se 
schodovkami bude vyvzorkována a schválena investorem a architektem. První a poslední 
schodišťový stupeň musí být v odlišném zvýrazněném barevném provedení.  
Prefabrikovaná schodišťová ramena budou uložena na stropní podestové desky akustické nosné 
prvky (tlumící). 

44   ZASTŘEŠENÍ 

Objekt bude převážně zastřešen plochými střechami s vegetačními úpravami, případně s ochranou 
vrstvou říčního tříděného štěrku. Střešní roviny jsou spádované k vnitřním dešťovým vpustím. 
Vnitřními vpusti jsou elektricky vyhřívané v zimním období proti zamrzání, podle automatického 
ovládání systému Měření a regulace. Napětí vyhřívání je 230V. Střecha bude částečně sloužit jako 
terasa s přístupem z bytů, a takové části střechy budou opatřeny po obvodu ocelovým zábradlím 
výšky 1100mm, s celoplošnou výplní děrovaným plechem. Materiál plechů, velikost a vzdálenost 
otvorů, bude vybrána při vzorkování investorem a hlavním architektem. 
Skladba zelené střechy je navržena jako extenzívní zelená střecha s menší vrstvou substrátu 
70mm. Pro vstup na střešní terasy bude zřízena dřevěná podlaha z impregnovaných dřevěných 
profilů a frézovaných prken. 
Hydroizolace střechy a atik je navržena z mPVC folie, a pod fólií se nachází vrstva tepelné izolace. 
Spád střechy je vytvořen pomocí spádových klínů z expandovaného polystyrenu. Parozábrana je z 
asfaltového pásu, nalepená celoplošně na železobetonovou desku stropní nosné konstrukce. 
Na střeše jsou zřízeny výstupy všech potřebných vnitřních instalací – vzduchotechnika odvětrání 
sociálních zařízení, digestoří z kuchyní, odvod spalin z kotlů, odvětrání kanalizace, prostupy pro 
dodatečnou montáž rozvodů chlazení, prostup pro dodatečnou montáž SLP kabelů anténních 
rozvodů, odvětrání výtahových šachet. Na střeše budou na betonových patkách postaveny dvě 
jímací tyče aktivního bleskosvodu a celého propojení uzemňovací soustavy, PS 03. 
Přední čelní část objektu (hlava) je zastřešena střechou s horní pohledovou vrstvou z kortenových 
plechů pod kterými bude hydroizolační mPVC folie a zateplená skladba střechy. Plechy budou 
uloženy s mezerami, aby mezi nimi mohla protékat voda a plechy mohly volné dilatovat. Žlaby po 
obvodu střechy budou skryté pod plechem. Podrobnosti řešení určí hlavní architekt. 
 

60   ÚPRAVY POVRCHŮ A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ 

61   ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ 

Základním předpokladem kvalitních povrchových úprav je kvalitní a rovné provedení povrchu stěn a 
stropů, kvalita podkladního zdiva ovlivňuje velmi výrazně spotřeby omítkové směsi. 
Vnitřní omítky budou hlazené, z průmyslové vyráběných směsi. Místa, kde se mění podkladní 
konstrukce a dalších místech náchylných k praskání, bude použitá armovací omítkovou sítí. Hladká 
betonová konstrukce bude očištěna od zbytků odbodňovacího nátěru (odmaštěna), a bude 
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opatřena před nanášením omítek spojovacím můstkem dle technologických předpisů výrobce 
systému omítek. 
 
WC a koupelny 
Podkladní omítka na zdivu pod obklady bude jednovrstvá vápenocementová, s tím, že je nutno 
zajistit provedení izolačního nátěru (např. Saniflex, nebo od jiného výrobce). Použití systému pro 
lepení obkladů na betonové stěny (penetrace, izolační nátěry, lepidlo) musí být certifikováno. Stěny 
nad obkladem a neobložené stěny budou omítnuty vápenosádrovou omítka s impregnací proti 
vzdušné vlhkosti a malbou do prostředí se zvýšenou vlhkostí. Stropní konstrukce bude provedena 
jako snížený podhled z SDK-GKBI desek na roštu z plechových pozinkovaných profilů, která kryje 
vzduchotechnické rozvody. V případě potřeby osazení revizních dvířek (přístup k odečtu měření 
spotřeb TUV) budou dvířka zapuštěná do SDK, s výplní sádrokartonem s impregnací do vlhkého 
prostředí GKBI, a minimální spárou. Barevné provedení celých dvířek bude bílé. 
 
Bytové prostory 
Povrchová úprava stěn bytů bude jednovrstvá sádrová omítka s disperzní malbou, před omítáním 
osadit na rámy oken APU lišty. Stropní podhled je navržen jako jednovrstvá sádrová omítka nebo 
jádrová omítka se sádrovou stěrkou a malba. Hladká betonová konstrukce bude očištěna od 
mastnosty, a opatřena před nanášením omítek spojovacím můstkem dle technologických předpisů 
výrobce omítek. V předsíních a nad částí kuchyňských koutů jsou snížené podhledy z SDK na 
montovaném plechovém roštu, s osazenými revizními dvířky. Podhledy kryjí přívody a rozvody 
TUV, ÚT a VZT. Revizní dvířka zajišťují přístup k odečtům spotřeb energií. 
 
Schodiště 
Omítka štuková a omyvatelná malba, v části schodiště bude kontaktní zateplovací systém na bázi 
minerální vaty s jemnozrnou omítkou a omyvatelná malba. Protože schodiště tvoří CHÚC 
(chráněné únikové cesty), musí být celý systém zateplení a omítek z nehořlavých materiálů. Vzhled 
a zejména hrubost povrchu omítek musí být v celém schodišťovém prostoru sjednocena. Při 
průchodu instalací pod stropem schodiště přes CHÚC je nutné použit montovaný podhled ze SDK- 
GKF, s požární odolností podle požádavků PBŘ. U podlahy je osazený sokl z keramické dlažby 
Taurus výšky 50mm, zapuštěný do líce omítky. 
 
Chodby 
Omítka štuková a omyvatelná malba bílá. Instalace jsou vedeny pod stropem chodeb, a bude 
použitý montovaný podhled z SDK-GKB bez požadavku na požární odolnost, s revizními dvířky 
k přístupu k bytovým uzávěrům. Vyjímku tvoří chodby u vchodových dveří, které jsou součástí 
CHÚC a podhled bude požárně odolný. V požárně odolných podhledech musí být revizní dvířka 
požárně odolná, nebo bytové uzávěry přemístit dovnitř bytů. V chodbách je u podlahy osazený sokl 
z keramické dlažby Taurus výšky 50mm, zapuštěný do líce omítky. 
 
Garáže, sklepy, technické prostory, šachty atd. 
Betonové konstrukce - stěny i strop beton bez povrchových úprav (pohledový beton do 
systémového bednéní), pouze opatřené malbou bílou. Strop podzemních garáží zateplený 
nehořlavými izolačními deskami Xella Multipor tl.100mm. Stropní betonová konstrukce musí být 
řádně očištěná od všech načistot a mastnoty. Desky Multipor budou lepeny speciálním lepidlem 
podle požadavků technologického postupu výrobce Xella. Zavěšování instalací bude provedeno 
kotvami lepenými do vrtaných otvorů do nosné stropní betonové konstrukce. Zdivo v suterénech 
z betonových tvárnic bude bez omítky, pouze spárované, a natřené bílou barvou nestíratelnou. 
Zdivo z keramických bloků bude opatřené štukovou omítkou a malbou. V instalačních šachtách 
beton nebo hrubá omítka zatažená dřevěným hladítkem. Technická zařízení v šachtě očistit od 
zbytků po stavební činnosti (malta, prach, beton). 

62   VENKOVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Fasáda  hlavního objektu je navržena jako kontaktní tepelně izolační systém s lepeným a 
mechanicky kotveným izolantem Isover GreyWall tl.140mm, s fasádním certifikovaným systémem 
stěrka- perlinka ze skelné tkaniny – stěrka – plnoprobarvená omítková stěrka. Barva omítky bude 
vyvrozkovaná, a schválená investorem (dle návrhu architekta tlumená žedozelená). Všechny hrany 
fasádního systému budou opatřeny hranovými lištami.  
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Na povrchu fasády nad okny s předokenními žaluziemi bude celoplošně nalepený Al-plech tl.1mm, 
v přírodní povrchové úpravě, a také stěna okenních parapetů výšky 500mm bude opatřena 
lepeným Al-plechem.  
Část objektu v čele budovy (tzv. „hlava“) je opláštěná kortenovými plechy na nosné podkonstrukci 
(systémový hliníkový rošt). Zateplení je navrženo minerální vatou s ochrannou vrstvou černé 
pojistné hydroizolace. 

63   PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

Garáže, sklepy a technické prostory 
Podlahy tvoří betonové monolitické desky. Podlahové vrstvy jsou navrženy s minimální skladbou, 
kdy našlápnou ochrannou a pohledovou funkci řeší upravený povrch betonové desky 
s protiprašným vodoodpudivým nátěrem. Podlahy části garáží v 1.NP, které jsou dvoupodlažní a ve 
spodním podlaží jsou také garáže, budou opatřeny stěrkovým membránovým nátěrem Epotec PU 
firmy Techfloor, včetně vytažení stěrky na obvodové stěny do výšky 100mm. Dilatování betonové 
konstrukce se bude řídit požadavky statiky.  
 
Lodžie, terasy 
Povrchová úprava betonových desek je navržena jako systémové řešení s polyuretanovým 
protikluzným nátěrem vhodným pro venkovní použití. Barva bude určena architektem na základě 
vzorků. Utěsnění spáry tepelně oddělující balkónovou desku od stropní konstrukce je navrženo 
pomocí lepených EPDM pásů s mechanickou ochrana ochranou z klempířsky vyrobeného profilu. 
Mezera mezi dílci balkonových prefabrikátů šířky 10mm bude mít hrany zkosené 10x10mm, a do 
spáry tvaru V bude vlepený těsnící profil z pryže. V místě střešních teras bude namontována 
dřevěná podlaha na rošt z upraveného dřeva Thermowood borovice, na podkladních vrstvách 
lehčeného štěrkového podsypu navazujících na skladbu zelené střechy. 
 
Bytové prostory kromě sociálních zařízení 
Podlahová krytina v obytných místnostech bude zvolena budoucími vlastníky bytů, obecně lze 
zvolit jakoukoliv podlahu do tl. 22 mm. Nosnou plovoucí konstrukci podlahy tvoří deska z 
cementového potěru, oddělená od stěn separační vrstvou, pásků z minerální vlny tl.5mm. Plovoucí 
deska je lita na souvrství podlahové kročejové izolace desek z lisované minerální vlny tl.25/20mm. 
Tato izolace je dvouvrstvá ve spodní vrstvě jsou vedeny rozvody ZTI, horní vrstva souvrství 
sjednocuje. 
 
Koupelny a WC 
Podlahová krytina v obytných místnostech bude zvolena budoucími vlastníky bytů, obecně lze 
zvolit jakoukoliv podlahu do ti. 22 mm, předpokládá se keramická dlažba. Nosnou plovoucí 
konstrukci podlahy tvoří deska z cementového potěru oddělená od stěn separační vrstvou z 
pěnového polyetylénu. Na nosné konstrukci stropu bude provedena celoplošné hydroizolace 
štěrkovou izolací, na stěnách po obvodu místnosti do v. 300 mm, u vany a ve sprchových koutech 
budou provedeny systémové izolační stěrky na celou výšku obkladu a dále pak s přesahem 500 
mm okolo zařizovacího předmětu. Návaznost hydroizolace z podlahy na stěny zajistit těsnící 
páskou (uvedenou v systému) zatlačenou do tmelu. 
Plovoucí deska je lita na podlahové kročejové izolace desek z lisované minerální vlny tl.25/20mm.. 
Tato izolace je dvouvrstvá ve spodní vrstvě jsou vedeny rozvody ZTI, horní vrstva souvrství 
sjednocuje. 
 
Podlahy ve společných prostorách – chodby a schodiště 
Vnitřní prostory chodeb budou dlážděny keramickou dlažbou Taurus 300x300x8mm, protiskluznost 
R9, typ, vzhled a barva budou vybrány investirem při vzorkování. Na stěná po obvodu dlažeb bude 
sokl výšky 50mm, zalícovaný s omítkou. 
Jako finální vrstva podlahy podest i celých schodišťových stupňů je navržena keramická dlažba 
Taurus Object tl.8mm, se soklem výšky 50mm, protiskluznost R9. Dlažba se schodovkami bude 
vyvzorkována a schválena investorem a architektem. První a poslední schodišťový stupeň musí být 
v odlišném zvýrazněném barevném provedení. 
Přechody mezi jednotlivými druhy povrchu podlah provést pomocí přechodových podlahových lišt v 
poloze pod zavřeným dveřním křídlem. 
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64  VÝPLNĚ OTVORŮ A OSAZOVÁNÍ 

Okna a balkónové dveře jsou navrženy dřevěná z lepených profilů (Euro), se zasklením izolačním 
dvojsklem 4+12+4mm, prostup tepla celého okna nebo balkon.dveří U= 1,1. Dřevěné profily budou 
impregnované, povrch bude v barvě podle vzorkování. Okna budou otevíravá a sklopná, výrobce a 
druh kování oken bude vybrán v rámci vzorkování celého výrobku. Pro přístup k údržbě vnější 
plochy skel u sklopných ventilaček je nutné, aby kování umožňovalo nastavit polohu okenního 
křídla pro umytí rámu a skla. Nebo musí být kování křídel otevíravé a sklopné. 
Interiérové dveře v bytech budou dle požadavku klienta, standard jsou dřevěné s povrchem z CPL 
s obložkovou zárubní. Vstupní dveře do bytu budou ocelové, bezpečnostní s požadovanou požární 
odolností. Zárubeň bude ocelová se stínovou drážkou, a požadovaným bezpečnostním a požárním 
atestem.  
Ostatní interiérové dveře budou provedeny ve vizuální návaznosti na vstupní dveře. 
Osazování oken . 
bude provedeno do otvorů s následující tolerancí: 
Tolerance ostění do 2,5 m délky   ± 10 mm bez omítky ±5 mm s omítkou 
Tolerance ostění do 5 m délky     ± 15 mm bez omítky ±10 mm s omítkou 
Před zahájením výroby firma dodávající okna zaměří hotový otvor a zpracuje výrobní 
dokumentaci. 

Ostění, nadpraží a parapet hrubého okenního otvoru musí umožnit vzduchově těsné 

nalepeni  těsnícího   systému   lllbruck  i3,   místa   kde   bude  těsnící   páska   připojena, 

impregnovat podklad, aby byl dostatečně pevný spoj v místě lepení. 

Osazování zárubní do betonu - dodatečné 

V betonových konstrukcích do předem připraveného otvoru. Podle objednaného typu zárubně 
upravit hrubý rozměr otvoru. 

U vstupních dveří do bytů a CHÚC bezpečnostních důvodů vyplnit prostor mezi zárubní a hrubým 
otvorem betonovou zálivkou. Zárubeň se stínovou drážkou osadit před provedením omítek. 

Osazování kovových zárubní do zdiva - dodatečné 

Osazovat před provedením omítek. Ukotvit montážní pěnou postupně v několika krocích, 

zabránit deformaci zárubně, zbývající místo mezi zdivem a   zárubní vyplnit maltou při 

omítání. 

Osazování dřevěných bezobložkových zárubní do připraveného otvoru - dodatečné Stěnu omítnout 
do přesně ukotveného a zapřeného osazovacího rámu. Po dokončení omítek na osazovací rám 
osadit zárubeň. 

Dvířka revizních otvorů v podhledech 

Materiál - hliníkový profil s vloženým sádrokartonem. Uzavření „zaklapávacím“ zámkem. 

Ocelová sekční vrata (2ks vjezdu/výjezdu do garáží) budou osazena dodatečně na vnitřní líc 
otvoru. Vrata budou v provedení bez požadavku na tepelnou izolaci, s provětrávacími otvory 
v panelech sekčních vrat. Provedení vrat, barva, rozměry sekcí a vzhled otvorů budou součástí 
vzorkování a schválení investorem. Do stavební konstrukce budou prvky vrat kotveny dle 
technologie dodavatele vrat. Rám bude osazen na vnitřní straně garážového prostoru.  

Ovládání otevírání vrat je na vjezdové straně dálkovým ovládáním, na straně výjezdu smyčkou 
v podlaze a nebo dálkovým ovládáním. V otevřené poloze je pohyb vozidel nebo osob v profilu vrat 
monitorován IR paprskem, a systém neumožní uzavření vrat při stojícím vozidle nebo osoby pod 
vraty.  

Protipožární roleta v podzemních garážích bude osazena do profilu stěny tak, aby při odjištění 
otevřené polohy prostřednictvím EPS došlo k uzavření automaticky bez motorického pohonu, tedy 
samotížným způsobem, resp. pomocí pohonu pružinou.  

711  IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI 

Betonová konstrukce monolitické stavby bude provedena jako bílá vana, tj betonová konstrukce a 
prostupy budou odolné proti průniku vnější vody. Odtatní spodní stavba bude izolována proti vodě 
klasickým způsobem, tj. na podkladním betonu mezi nosnými základovými prvky povlakovou izolací 
na bázi pásů z modifikovaného asfaltu. Navrženo je systémové řešení Dektrade s pásy Glastek a 
Elastek doplněné o obvodovou drenáž s nopovou fólií, napojenou na drenážní potrubí okolo 
objektu. 
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Ve vlhkých a mokrých prostorách, kde je nebezpečí zatékání odstříkávající vody do zdiva příp. 
podlah, je jako vnitřní izolační vrstva použit materiál Saniflex (nebo podobný produkt) na který se 
dají přímo provádět obklady. Toto se týká zejména koupelen v bytových prostorách, nebo stěn 
v suterénních místnostech odpadových nádob (popelnic). 

712   POVLAKOVÉ KRYTINY 

Spodní stavba je izolována povlakovou izolací na bázi modifikovaného asfaltu. Navrženo je 
systémové řešení Dektrade s pásy Glastek a Elastek. 
Asfaltové pásy se na stavbě vyskytují také jako pojistná hydroizolace a zároveň parotésná zábrana 
na spádových a konstrukčních vrstvách ve skladbě střech, navržen je asfaltový pás s vložkou. Jako 
hlavní hydroizolační vrstva střechy jsou navrženy foliové izolace na bázi měkčeného PVC, 
ukončené na atikách na pozinkovaném plechu okrajového oplechování. 

713   IZOLACE TEPELNÉ 

Stěny jsou navrženy jako kontaktní zateplovací systém na obvodových betonových stěnách, resp. 
vnitřních stěnách chodeb a schodišť. Jako izolant je navržený Isover GreyWall (samozhášivý 
materiál). Kontaktní tepelně izolační systém ETICS, krycí vrstvy zateplovacího systému jsou 
z nehořlavých materiálů. Tloušťka souvství je 150mm, tl. izolantu je 140mm. Ostění otvorů ve 
stěnách, tj. oken a balkonových dveří jsou zateplena přesahem systému tepelné izolace o 50mm 
přes otvor ve stěně, a překrývají zčásti rám výplní otvorů, který bude rozšířený z důvodů zachování 
pohledových částí rámů. 
V soklové části stavby je použitý tepelný izolant extrudovaný polystyren XPS, do výšky min.300mm 
nad upravený terén. Hloubka osazení tepelné izolace podzemních stěn je u vnitřních prostor 
využitých k pobytu osob pod úroveň stropní konstrukce dalších 500mm. Tepelná izolace XPS bude 
na stěnách (včetně zateplená ostění u anglických dvorků) v celé ploše v tl.150mm.  
Tepelná izolace podzemních prostor, které nejsou určeny k pobytu osob (chodby, sklepy, garáže, 
technické místnosti) budou mít obvodové stěny zatepleny svislou tepelnou izolací z XPS do 
hloubky min 1m pod upravený terén, a do výšky min.300mm nad upravený terén, v tloušťce izolace 
150mm. Ostatní podzemní stěny, které jsou hlouběji než 1m pod upravený terén, nebudou po 
obvodu těchto nepobytových místností a prostorů tepelně zaizolovány. U přechodu podzemních 
prostorů se zateplenou stěnou na celou výšku a zateplenou pouze 1m pod upravený terén izolant 
bude přesahovat o 500mm za stěnu pobytových prostorů směrem do nepobytových prostorů.  
Vodorovná tepelná izolace ve střešní konstrukci bude provedena z EPS. Tepelná izolace bude 
strany vytápěného prostoru chráněna kvalitní parotěsnou zábranou, a ze strany venkovního 
prostředí bude foliová izolace na bázi měkčeného PVC, která se vyznačuje tím, že má dobré 
paropropustné vlastnosti. 
Ve vnitřních stěnových a podlahových prvcích a eventuelně i v podhledech jsou tepelně izolační 
materiály na bázi minerálních vláken, a tyto plní rovněž  funkci zvukově izolační, příp. protipožární. 
Doporučený materiál a tloušťky vrstev budou uvedeny ve výpisu skladeb jednotlivých souvrství. 

714    AKUSTICKÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ. 

Izolace proti kročejovému hluku mající i tepelně izolační funkci jsou navrženy do všech plochých 
stropních konstrukcí pobytových místností. Jedná se o materiály kročejové izolace na bázi 
lisovaných desek z minerální vlny, určených do podlah k tlumení kročejového hluku, s izolací od 
stěn obvodovými pásky (z lisované minerální vlny, nebo např.Mirelon 5mm). Tloušťka podlahových  
desek bude 25/20mm, celoplošně budou desky z minerální vlny chráněny PE fólií proti zatečení 
podlahového betonu mezi spáry desek. Fólie PE bude vzájemně ve spojích průběžně lepená, 
s přesahem na stěny. Řešení objektu z hlediska šíření hluku z výtahových šachet bude řešeno 
zdvojeným obvodovým pláštěm výtahové šachty. Uložení prefabrikátů schodišťových ramen bude 
řešeno na pružné podložky (vit Statika).  

762  KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 

Tesařsky zpracované bude bednění pod oplechováním, bednění stropních dobetonovávek a 
prostupů. Dřevo bude chemicky ošetřeno proti škůdcům (např. Bochemit QB). Bednéní pod 
oplechování z pozinkovaného plechu nemá být z hoblovaného řeziva. 

764    KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 
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Budou provedeny z pozinkovaného plechu ti. 0.7mm. Vyjímkou jsou plochy na fasádě, obložené 
hliníkovým plechem – skříně žaluzií a parapety s výškou 500mm. Jedná se o oplechování 
parapetů, atiky, střešních nadezdívek a veškeré klempířské a doplňkové práce na střeše a na 
fasádě. Ukončování střešní krytiny na bázi mPVC bude řešeno pomocí plechu. Požaduje se kvalitní 
ukotvení oplechování na podkladní konstrukci ze silnějšího plechu. Kotvení plechu shora s krytím 
puklíky není povoleno. 

766    KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 

Veškeré pohledové exponované truhlářské prvky budou provedeny s nejvyšší pečlivostí a důrazem 
na přesnost a provedení detailu. Povrchová úprava vícevrstvým polyuretanovým nátěrovým 
systémem. Vzorek dýh s požadovanou povrchovou úpravou bude vždy odsouhlasen projektantem. 
Interiérové dveře v bytech budou dle požadavku klienta, standard jsou dřevěné dýhované s 
bezobložkovou zárubní a křídlem zapuštěným do roviny se zárubní. Podrobnější údaje o 
truhlářských výrobcích budou uvedeny ve výpisu prvků. 
Okna a balkónové dveře jsou navrženy dřevěné z lepených profilů Euro, tloušťka rámu a křídla je 
rozšířená pro umožnění osazení izolačního trojskla. Tepelně izolační vlastnosti dodávky celého 
okna nebo dveří budou odpovídat normativnímu požadavku aktuálně platné legislativy v oboru 
tepelné techniky. Celé okno nebo balkonové dveře musí splňovat U= 1,1 nebo lepší. 
 

767    KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 

Veškeré pohledově exponované zámečnické prvky budou provedeny s nejvyšší pečlivostí a 
důrazem na přesnost a provedení detailu. Povrchová úprava venkovních prvků bude konstrukce 
žárově zinkovaná, případně opatřena kvalitním nátěrem. Garance životnosti povrchové úpravy je 
požadována minimálně 15 let, přesný odstín bude určen projektantem, návrh je RAL 9006. 
Vstupní dveře do bytu budou ocelové, bezpečnostní a s požadovanou požární odolností. Zárubeň 
bude ocelová se stínovou drážkou a požadovaným bezpečnostním a požárním atestem. Zárubně 
dveří kovové, lisované typu HSE. Budou osazovány dodatečně. 
Zábradlí na průběžných lodžiích a balkonech bude provedeno ocelových tenkostěnných profilů 
žárově pozinkovaných, kotvené zboku do prefabrikované desky lodžie. Povrchová úprava bude 
pozinkováním a na balkonech bude nátěrem RAL 9006, na střechách bude pozinkováním bez 
nátěru. Výplně zábradlí budou z hliníkového plechu tl.2mm děrovaného (cca 50% plochy, otvory 
budou vzorkovány). Podobně bude provedeno i zábradlí na střešních terasách, stojky budou 
kotvené do atiky. 
Zábradlí vnitřních schodišť budou z z plochých profilů kotvené do nosné desky schodišťových 
ramen, povrchová úprava pozinkování a nátěrový systém RAL 9007. 
Podrobnější údaje o výplních otvorů a zámečnických výrobcích budou ve výpisu prvků. 
Na anglické dvorky budou pooženy a přišroubovány pororoštové podlahové dílce pochůzné. 
Anglické dvorky jsou celekm čtyři, dva světlé vnitřní délky 2,50m, jeden dl.2,35m a jeden dl. 1,85m. 
Viz samostatná výkresová  příloha. Betonové zdi angl.dvorků budou mít podél stěny domu a 
zateplovacího systému položený ocelový válcovaný nosník na ocelové patky přišroubované do 
betoných bočních stěn. Nosník je hodním lícem položený do horní úrovně stěn ang.dvorku. Na 
obvodové betonové stěny a nosník jsou položené rámy pororoštů, podle rozměrových výpisů 
v dokumentaci (např.Tenzona). Přišroubování rámu k betonové konstrukci pomocí nerezových 
šroubů do betonu D6/ 2ks  rám. Připevnění k nosníku pomocí příchytky dodávacné výrobcem 
pororoštových rámů. Všechny ocelové prvky budou žárově pozinkované. 
Dvířka s rámem na skříň hlavního uzávěru plynu a plynoměru budou vyrobeny ma míru podle 
výkresu, šířka 1600mm, výška rámu 1750mm s dvoukřídlími dvířky výšky 1300mm. Dolní krycí díl 
bude z plechu příšroubovaného na bocích k rámu. Zákrytové desky PZD 180x29cm budou 
položeny do cem.malty a na krajích budou v L-nosnících pro zajištění stability – 2ks -80x80-
dl.900mm. Všechny OK a zámečnické výrobky budou natřené protikorozním nátěrem a barvou 
šedou RAL 9006. 
Součástí zaměčnických výrobků je i dodávky 3ks zahradních laviček, osazených před vchody domů 
č. 2 a 4, vedle chodníků na zámkovou dlažbu. Typ v¨laviček je navržený ze sortimentu MM-Cite, 
Miela Lime157, dl. 1850mm s opěrkvou a područkami, dřevo exotické. 

768   OCELOVÉ KONSTRUKCE 
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Prvky ocelové konstrukce jsou podrobně popsány v části statika. Z hlediska stavebního musí být 
ocelové prvky vystavené povětrnosti, nebo prvky těžko přístupné, chráněny žárovým zinkováním, 
nebo podle schválení investorem protikorozním nátěrem. Protikorozní nátěry provádět na očištěné 
a odmaštěné konstrukce. 2x základovou barvou a vrchním nátěrem. Investor požaduje garanci 
kavlikti a dlouhodobé životnosti ochranného nátěru. 

771   PODLAHY Z DLAŽDIC 

Koupelny a WC budou standardně vybaveny keramickou nebo skleněnou protiskluznou 
mozaikovou dlažbou. Vlastní pokládka je řešena jako systémové řešení (např.Schónox) do 
flexibilního izolačního tmelu. Podkladní vrstvy dlažby bude tvořit betonová deska vyztužená sítí na 
kročejové izolaci. Před pokládkou bude provedena hydroizolace štěrkovou izolací celoplošně na 
podlaze a do v 300 mm na stěnách, u vany a ve sprchových koutech budou provedeny systémové 
izolační stěrky na celou výšku obkladu a dále do stran, s přesahem 500 mm přes zařizovací 
předmět. Materiál musí umožňovat přímý následný obklad stěny, rohy a kouty vyztužit pruhem 
zesilující výztuže zatlačené do stěrky. Použít systémové řešení dodavatele. 

775   PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ. 

Bytové prostory budou (kromě sociálních zařízení) standardně nabízeny s laminátovými . Nosnou 
plovoucí konstrukci podlahy tvoří deska z cementového potěru oddělená od stěn separační vrstvou 
z minerální vlny, lisovaných desek pro podlahové kročejové izolace. 

781  KERAMICKÉ OBKLADY 

Koupelny a WC budou standardně obloženy keramickou nebo skleněnou mozaikou. Vlastní 
pokládka je řešena jako systémové řešení (např. Schonox) do flexibilního izolačního tmelu. 
Podkladní vrstvy dlažby bude tvořit betonová stěna nebo zděná příčka s podkladní omítkou. Před 
pokládkou bude provedena hydroizolace štěrkovou izolací celoplošně na podlaze a do v 300 mm 
na stěnách, u vany a ve sprchových koutech budou 
provedeny systémové izolační stěrky na celou výšku obkladu a dále do stran, s přesahem 500 mm 
přes zařizovací předmět. Materiál musí umožňovat přímý následný obklad stěny, rohy a kouty 
vyztužit pruhem zesilující výztuže zatlačené do stěrky. Použít systémové řešení dodavatele. 

783   NÁTĚRY 

Nátěry truhlářských výrobků budou provedeny klasickou technologií - (napouštění, broušení, 
tmelení, základní nátěr, broušení, svrchní nátěr 1-2x). Preferovány jsou polyuretanové nátěrové 
systémy. Podrobnější údaje o truhlářských výrobcích budou uvedeny ve výpisu prvků. Vzorek dýh s 
požadovanou povrchovou úpravou bude vždy odsouhlasen projektantem. 
V případě zámečnických výrobků se bude jednat o materiály upravované pokud možno 
nátěrem již přímo ve výrobě. Venkovní ocelová konstrukce bude žárově zinkovaná a 
opatřena velmi kvalitním nátěrem (např. Hempel). Garance životnosti povrchové úpravy je 
požadována minimálně 15 let, přesný odstín bude určen projektantem. 
Na stavbě bude prováděno pokud možno pouze barevné sjednocení odstínu a opravy 
poškození. 
Podrobnější údaje o zámečnických výrobcích budou uvedeny ve výpisu prvků. 

784   MALBY 

Vnitřní malby v celém objektu budou provedeny barvou ve standardu Primalex Plus. Stěny určené 
k výmalbě budou překontrolovány, zbaveny prachu, přetmeleny Sádrování bude následně po 
zatvrdnutí přebroušeno. Dále bude provedeno první vrstva štětkou. Po zavadnutí dvojitý až trojitý 
nátěr válečky s jemným přírodním vlasem. Stříkání -vzhledem k možnému znečištění podlah může 
být použito výhradně až po dohodě s GP Odstín použité barvy bude jasně bílý nebo barevný dle 
požadavku architekta. V ostatních prostorách, zejména chodbách, v toaletách a v novostavbě 
suterénu bude použito umyvatelných disperzních barev s vysokou bělostí a možností omývání 
standardu Primalex . 

787   ZASKLÍVÁNÍ 

Skladby skel budou uvedeny v části skladeb projektové dokumentace, slouží pro výchozí představu 
o vzhledu a vlastnostech použitých zasklení. Přesné typy skel budou vybrány ve spolupráci s 
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dodavatelem po zohledněním jak vizuálních, tak technických požadavků. Vybrané typy budou 
odsouhlaseny projektantem na vzorcích. Obecně platí, že všechna tepelně izolační zasklení by 
měla mít co nejlepší koeficient tepelného odporu „k" - tepelně izolační vlastnosti budou odpovídat 
normativnímu požadavku aktuálně platné legislativy v oboru tepelné techniky. 

311.. PODHLEDY 

V chodbách, koupelnách, WC, apod. a případně dalších místnostech kde je v podhledu 
koncentrována většina instalací- je navržen podhled hladký nerozebíratelný ze sádrokartonových 
desek v ti. 12,5 mm. V kouplenách a WC je použirý SDK impregnovaný GKBI. Do podhledů budou 
osazeny rozvody elektro a vzduchotechniky, pokud to bude žádoucí pak i svítidla. Na místech, kde 
bude nutný přístup k instalacím budou provedeny v podhledu provedeny bezrámečkové revizní 
otvory. Ve vlhkých prostorách bude použit voděodolný materiál. V chodbách, předsíních bude 
použitý SDK White. Při průchodu instalací před schodiště CHÚC bude SDK podhled namontován 
na plechový nosný rošt z požárně odolného materiálu SDK GKF. 
 
 
 
 
Vypracoval  Ing.Ivan Hynek, Arch.Design Brno,  31.01.2013 


