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1. ÚČEL OBJEKTU 
Jedná se o obchodní centrum, které je situováno do centra Jablonce nad Nisou mezi ulicemi Komenského, Generála 
Mrázka a ulici Máchova. Hmota objektu je umístěna do proluky mezi uvedenými ulicemi. Funkčně objekt nahradí 
stávající a již nevyhovující objekt nákupního střediska OC Jabloň a provizorní stánky tržiště.  
Objekt je navrhovaný pro účely obchodního centra a služeb s tím spojených. Objekt má jedno podzemní podlaží pod 
částí objektu, tři nadzemní podlaží v celé ploše a 1 vložený mezanin v části plochy objektu. V části 1.NP a celém 1. 
NP mezanin jsou situovány garážová stání, místnosti technologií a sklady. V 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou umístěny 
nájemní jednotky jednotlivých prodejců. Ve 3.NP je umístěno zázemí správy obchodního centra. Páteřní prostor pro 
vstup návštěvníků do jednotlivých obchodních jednotek tvoří prostor obchodní dvorany, která prochází všemi 
nadzemními patry. Vertikálně je pasáž propojena eskalátory a výtahy, z garáží vedou travelátory. Krom pasáží jsou 
větší nájemní jednotky přístupné provozními chodbami, které slouží především pro zásobování a jako únikové cesty. 
V 1.NP je umístěna prodejna potravin – supermarket, ve 3.NP jsou navrženy nájemní jednotky pro stravování, ve 
2.NP pro kavárnu. Na ostatní prodejní ploše je počítáno s obchodními jednotkami s prodejem oděvů, obuvi, 
spotřebních potřeb, kosmetiky, klenotů a dalšího spotřebního zboží a služeb. V 1.NP a ve 3.NP jsou umístěna 
sociální zařízení pro návštěvníky. 
Na střeše jsou umístěny technologické jednotky především vzduchotechniky a chlazení, některé za akustickými 
zástěnami.  
Nad částí garáži bude umístěna zelená střecha s parkovou úpravou, která bude přístupná z ulice Komenského a 
ulice Jugoslávská. 

2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, 
DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 

2.1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 
Významu místa odpovídá i architektonické a výtvarné řešení objektu. Rozdílná modulace výšek atik dělá střešní 
krajinu různorodou a přizpůsobuje objekt měřítku okolí.  
Horizontálně a vertikálně členěné fasády s ušlechtilými omítkami na KZS jsou přerušené prosklenými akcenty 
vstupů. Fasády objektu se přizpůsobují okolí různorodým rytmem a zdánlivě náhodným prostřídáním různých typů 
povrchových úprav. V místech k tomu vhodných jsou pak umístěny prosklené plochy, a to zejména směrem do parku 
a z food courtu do stávajícího parku. Obecně se řešení snaží navázat na původní řešení a reflektovat nepravidelnost 
a členitost okolních objektů.  
Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Na střeše je umístěna technologie TZB. 
Velkorysost interiérového řešení je dána galeriemi, vytvářející otvory vedoucí vertikálně přes 3 nadzemní podlaží. 
Přirozené světlo je jimi vedeno až do nejnižších podlaží, čímž vnáší kvalitu do vnitřního prostoru, umožňuje 
prosvětlení interiéru a snadnou orientaci v celé budově. 
Nad částí podzemních garáží bude umístěna zelená střecha s parkovou úpravou, která bude přístupná z ulice 
Komenského a ulice Jugoslávská. Součástí parku je i dětské hřiště. 

2.2. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je na křižovatce všech hlavních pěších tahů danou lokalitou, z čehož čerpá a navazuje na ně. V 1.NP je vstup 
do křížení ulic Komenského a Generála Mrázka (vstup je do supermarketu, přes který se dá projít do obchodního 
centra), ve 2.NP je hlavní trasa pasáží ul. Jugoslávská. 
Dispozičně jsou kolem vnitřního atria a zmíněných komunikačních tras rozmístěny obchodní jednotky, restaurace a 
kavárny. V 1.NP je umístěn supermarket.  
Vertikální propojení zabezpečují eskalátory, výtahy a travelátory. 
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Zásobování objektu nákladními automobily je plánováno ze zásobovacího dvora, kam je umístěn vjezd a výjezd z 
ulice Komenského v 1.NP. A vedlejší zásobovací dvůr s vjezdem z ulice Máchova. V prostoru, který sousední se 
zásobovacím dvorem se nacházejí místnosti určené pro technologie provozu supermarketu a prostory pro odpadové 
hospodářství obchodního centra a supermarketu.  
Distribuce zboží do vrchních pater je řešena výtahy a dál přes chodby a pasáž. 
   
Součástí objektu je garáž, která je na úrovni 1. NP až 1.NP mezanin obchodního centra. Hlavní strojovny technologií 
obchodního centra jsou situovány v podzemní části 1.NP a v 1.PP, kde je umístěna strojovna a nádrž SHZ a také 
objektový lapač tuků z gastro provozů.. Prostory pro administrativu a vedení centra jsou umístěny v prostorách 3.NP. 
Dále jsou na střeše umístěny vzduchotechnické a chladící jednotky a jednotka dieselagregátu, některé jsou akusticky 
odcloněny od okolních objektů pomocí hlukových stěn. 
Otevírací doba obchodního centra bude od 9.00 do 21.00. Provozní doba centra bude od 6.00 do 22.00. 

2.3. UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

Stavba bude splňovat veškeré požadavky dané příslušnými normami a vyhláškami, zejména Vyhlášky č. 
398/2009Sb. Ministerstva pro místní rozvoj O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2.3.1. VSTUPY DO OBJEKTU 
Šířky vstupních dveří, vnitřních komunikací a vnitřních dveří splňují požadavky vyhlášky, rampy pro vyrovnání 
rozdílných výškových úrovní splňují požadované sklony a jsou vybaveny všemi odpovídajícími prvky. (zábradlí, 
vodící madla). 
Prosklené konstrukce a vstupní prosklené dveře jsou vybaveny dle potřeby bezpečnostními body na skle proti 
přehlédnutí prosklené konstrukce. Samozavírače (specifikované projektem požární ochrany) jsou rektifikovány na 
minimální odpor. 
Vstup je řešen přímo z veřejného chodníku přes nástupní plochu velikosti min. 1500x2000mm ve spádu 1:50 a 
vstupním prahem proti zatékání výšky 15-20 mm. Zámek dveří je umístěn v max. výši 1000 mm, klika a madlo ve 
výši max. 1100 mm. Horní hrana zvonkového panelu nepřesahuje výšku 1200 mm. 
Vstupní dveře umožňují otevření nejméně 900 mm. Jsou zaskleny do výšky 400 mm bezpečnostním sklem a 
chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.  
Vstup je osvětlen tak, aby nevznikal náhlý a velký kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy (min.  200 lx a max. 
2000 lx ). 
Prosklené stěny nebo dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, jsou ve výšce 1100 mm až 
1600 mm označeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm, nebo pruhem ze značek o rozměru 50 x 50 mm 
vzdálenými od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí.  
Rohožka má pevný došlap a je vyjímatelná pro snadné čištění. Čtvercové otvory mají rozměr max. 15/15 mm, který 
zabraňuje propadnutí hole při opření. Výšková úroveň zůstává shodná s nášlapnou vrstvou podlahy. 
Podlahy budou svým povrchem zajišťovat příslušný index skluzu, zejména dlažby v sociálních zázemích a dlažby na 
společných prostorech, schody budou mít zkosenou hranu a budou dle potřeby doplněny protiskluzovou drážkou 
nebo páskem.  
Veškeré vnitřní podlahy jsou protiskluzné s třením 0,6. Vnitřní komunikace budou provedeny s protiskluznou úpravou 
(součinitel tření 0,6) a to jak na chodbách, tak na schodištích. Schodiště budou opatřena zábradlím na stěně výtahu 
madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat o 150 mm první a poslední schodišťový stupeň a musí být zakončena 
zaobleně a stupně budou odlišeny od podesty. 
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Konstrukce vybíhající do prostoru musí být upraveny tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu nevidomých osob do 
prostoru s nižší výškou než 2100 mm v interiéru a 2200 mm v exteriéru. Jedná se o prostory pod schodištěm, 
mezipodest a nástupních ramen. 
Výšky přechodů mezi terénem a vstupem budou maximálně 20mm, minimálně 15mm. 
Základní informační grafické zařízení pro orientaci veřejnosti v objektu musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a 
piktogramy. 
Hlavní vertikální doprava tělesně postižených bude zajištěna příslušným počtem výtahů, které budou obsluhovat 
všechna podlaží a budou vybaveny sedátkem, zvukovým hlášením stanic a brailovým písmem u tlačítkových panelů. 
 
Výtah  
Navržené osobní výtahy splňují následující minimální požadavky. 

- před vstupními dveřmi výtahu je volný prostor nejméně 1500x1500mm. 
- vstupní dveře výtahu a výtahové kabiny mají šířku 900 mm. 
- rozměry výtahové kabiny hloubka min. 1400 mm a šířka 1100 mm. 
- kabina výtahu je vybavena:  

• telefonním či signálním zařízením, umístěným nejvýše 1000 mm nad podlahou 
sklopným sedátkem umístěným v dosahu ovládacího panelu 

• ovládacím panelem ve výši 1000 mm až 1200 mm nad podlahou v kontrastním 
provedení, tlačítka průměru alespoň 25 mm a 10 mm od sebe vzdálena, čísla a znaky 
rozeznatelné hmatem 

• vodorovné madlo 
• podlaha má protiskluznou úpravu a výškový rozdíl oproti podlaží max. 20 mm 
• kabina výtahu má automaticky otevírané dveře. 
• ovládací panel je zařízení čitelné hmatem alespoň pro vstupní podlaží. 
• příjezd přivolané kabiny je oznamován zvukovým signálem. Nastavení akustických 

signálů musí být v rozmezí 35 – 55 dB. 
Ovladače pro volbu stanic v klecích a ve stanicích, pro znovuotevření dveří, obousměrnou komunikaci a případné 
další ovladače v klecích výtahů musí mít hmatné značení v souladu s jejich funkcí. Hmatné značení je možné umísit: 

- na neaktivních částech ovládacích prvků tak, že vlevo od ovladačů se umístí označení v Braillově 
slepeckém bodovém písmu a vpravo hmatné symboly. 

- na aktivních částech ovládacích prvků s tím, že nejmenší síla potřebná ke stlačení ovladače je 2,5 N a 
největší 5 N. 

Velikost hmatných symbolů musí být nejméně 15 mm a nejvýše 40 mm plastického provedení s tloušťkou písma 1 
mm +0,5 mm – 0 mm, kontrastní s použitým podkladem. Hmatné označení nesmí být ryté. 

2.3.2. ŘEŠENÍ ODSTAVNÝCH A PARKOVACÍCH PLOCH 
Řešení vnějších komunikací bude splňovat požadavky Vyhlášky č.398/2009Sb. Celkový počet parkovacích míst pro 
osobní automobily je 182. Z tohoto počtu je vyčleněno 7 stání pro vozidla osob se zdravotním postižením (ZTP). 
Současně byly do dokumentace zapracovány hlavní připomínky NIPI z vyjádření k ZSPD ze dne 19.12.2014 - vnitřní 
část objektu. 
Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí 
odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o 
shodě výrobku dle nařízení vlády č.163/2002 Sb.§7 
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3. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ 
PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, 
OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

3.1. KAPACITY, PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY 
Obestavěný prostor, užitná plocha, celková plocha 
Objekt SO 101 
Počet podlaží  1x PP, 3x NP 
podlažní plocha  1.PP  237 m² 
podlažní plocha  1.NP  8 288 m² 
podlažní plocha  1.NP mez 3 717 m² 
podlažní plocha  2.NP  7 420 m² 
podlažní plocha  3.NP  7 596 m² 
podlažní plocha  střecha  66 m² 
HPP celkem    27 332 m² 
Zastavěná plocha NP       8 288 m2 
Obestavěný prostor objektu     129 232 m3 
 
Účel jednotlivých prostor a jejich plošné výměry jsou uvedeny ve výkresové části projektu. 

3.2. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
Všechny místnosti, které budou mít povahu trvalého pracoviště nebo pobytu budou dispozičně umístěné u fasády, 
aby bylo zajištěno u těchto místností denní osvětlení.  

4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
4.1. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY  
Na staveništi Obchodního centra (OC) bylo provedeno celkem 10 průzkumných sond s pomocí vrtné soupravy URB 
2,5A. Dva vrty (RV5 a RV6) byly vystrojeny do podoby hydrogeologických vrtů s ohledem na požadavek „režimně“ 
sledovat hladinu podzemní vody - viz příloha č. 1. Vrt RV 10 bylo nutné po prvním neúspěšném cca 1,5 metrovém 
pokusu posunout směrem k obchodnímu domu Jabloň, neboť v zásypech se objevily s největší pravděpodobností 
zbytky (armatura - různé trubky, plechy) původní kotelny již dávno (1945) zbouraného hotelu Koruna, což nám při 
vrtání sdělili zdejší pamětnici. Jádrové vrty byly po zdokumentování vrtného jádra a odběrech vzorků zlikvidovány 
prostým i hutněným záhozem a povrch vrtného místa byl upraven takřka do původního stavu. Vrtná sondáž proběhla 
koncem ledna 2009. Některé vrty se musely pracovně pažit, neboť nekonsolidovaná navážka Zavalovala vývrt. 
Generalizovaný geologický profil 
S výjimkou sond RV6, RV7 a RV9 tvoří povrch terénu zpevněné plochy (asfalt, dlažba + podsypy). V uvedených 
třech sondách byla zjištěna tenká vrstva drnu, případně humozní hlíny. 
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Pod úvodním horizontem jsou na celé staveništi přítomny navážky různých mocnosti a různého složení. Většinou se 
jedná o nehomogenní směsi stavebního odpadu (cihly, malta, žulové bloky...) S hlínou, pískem, štěrkem, kameny. 
Součástí navážek byly ojediněle i plechy, kusy gumy, dráty, trubky 
Pod různě konsolidovanými navážkami byly ověřeny jak deluviální, jílovité a jílovito-písčitě hlíny tuhé i měkké 
konzistence, tak eluviální žulové, štěrkovité písky, případně přímo mírně zvětralá až zdravá žula. 
Svahoviny i eluvium měly samozřejmě díky různým mocnostem navážek také různé mocnosti. Na různě mocnosti 
eluvia však má také vliv nestejnoměrné zvětrávání zdejší žuly, která tvoří zdejší skalní podloží. Pod polohami eluvia, 
které mohlo být ve svých svrchních partiích, pokud mělo větší mocnosti, alochtonní, byl ověřen pozvolný přechod 
přes rozloženou žulu do zcela zvětralá žuly a pak postupně do jejich odolnějších forem. l přes toto sdělení si 
vzhledem ke zkušenostem ve srovnatelných formacích na Jablonecku dovoluji upozornit na možnost, že přechody Z 
eluvia do mírně zvětralých forem žuly mohou být ostré. 
Údaje o rozhraních jednotlivých zastižených horizontů jsou uvedeny jak v dokumentaci sond, tak i v řezech v IGP. 
Údaje O podzemní vodě 
Průsaky srážkové či jiné vody z poloh navážek nebyly při sondáži koncem ledna s výjimkou sondy RV5 ověřeny, což 
neznamená, že při otevření stavební jámy nebo v průběhu stavební činností k tomu nedojde, přinejmenším 
epizodicky, ve větší míře - naopak doporučuji s touto možností počítat. Stanovit množství přıtékající vody z těchto 
poloh do stavební jámy však není možné. Vždy se budete pohybovat ve stadiu předpokladů. Fakt, že báze navážek 
se může epizodicky a lokálně zvodnit, mohou způsobit většinou vodonosné podložní slabě propustné jílovité hlíny, 
které byly ve větších mocnostech (1,4 - 1,7 m) ověřeny pouze v sondách RV3 a RV5. Větší vlhkosti kapilárně 
aktivních jilovitých hlín pod navážkamì v sondě RV3 však ještě neznamenaly oproti níže položené sondě RV5 
takovou míru nasycení vodou, která by vedla ke gravitačnímu zvodnění kvartérních poloh s větším podílem písčité 
frakce. V sondě RV5 tedy byly nejprve zjištěny slabé průsaky z poloh báze navážek (3,1 m pod terénem) a pak z 
nasycených jilovito-písčitých hlín (4,3-4,4 m p.t.). 
V žádné jiné sondě nebylo kvartérní zvodnění ověřeno. 
Podzemní voda spjatá s průlinově propustným, autochtonním eluviem žuly se na staveništi v gravitační podobě 
nenachází. 
Zastihnout puklinové Zvodnění zdejší žuly ve svrchní partii její přípovrchové zóny relativně mělkými vrty je většinou 
náhodné. Podařilo se to pouze v sondě RV6. 
S ohledem na nutnost (viz Smlouva od dílo) provést na staveništi dva pozorovací resp. monitorovací vrty jsem 
zvažoval již od samotného začátku průzkumných prací, která místa Zvolit, aby v první řadě bylo „co měřit“ a také, 
aby vystrojené vrty nebránily provozu frekventovaného centra Jablonce. Shodou okolností - i díky nutnosti změny 
umístění Sond (viz výše) – byla podzemní voda ověřena ve dvou vhodné umístěných vrtech RV5 (kvartémí) a RV6 
(puklinová), kde po jejich vystrojení PVC pažnicemi probíhalo režimní měření hladiny podzemní vody. 
Při předpokládané hloubce stavební jámy Zvláště dolní sekce staveniště OC bude nutno počítat s přítoky vody jak 
Z poloh kvartéru, tak i z puklinového systému zdejší žuly. I Zde platí, že stanovit konkrétní množství přitékající vody 
do stavební jámy je ve zdejší hydrogeologické struktuře významně narušené zástavbou, podzemními sítěmi včetně 
odkanalizování, které zásadně ovlivnily odtokové poměry, nemožné. 
Trvalý kontakt plošných základových konstrukci s podzemní vodou připadá v úvahu v dolní sekci Obchodního centra 
(OC). Jak kvartérní, tak i zdejší puklinová podzemní voda má dle ČSN 73 1215 vysokou uhličitou agresivitu na 
betonové konstrukce, neboť obsah agresivního C02 se pohyboval nad 40 mg/I. Dle normy ČSN EN 206-1 se však 
pohybujeme ve středně agresivním prostředí XA2, ve kterém je nutno použit beton min. třídy C30/37 s min. 
množstvím cementu 320 kg.m-3. 
Hodnocení staveniště, způsob založení, vliv podzemní vody a parametry geotechnických horizontů 
Základové poměry předmětného staveniště lze v souladu S ČSN 73 1001 hodnotit jako složité, protože základovou 
půdu budou s ohledem na předpokládané výškové osazení druhých podzemních podlaží (obě výškové úrovně - 
východ i Západ) tvořit skalní horniny. 
Základové konstrukce náročných objektů Obchodního centra v Jablonci nad Nisou ve složitých základových 
poměrech se v souladu s uvedenou normou navrhují teoreticky dle zásad 3. geotechnické kategorie s použitím 
normových charakteristik základové půdy ověřených při průzkumu staveniště. 
Odebírat neporušené vzorky z různě a nepravidelně zvětralého skalního masivu je při jádrovém vrtání metodou 
„nasucho“ nemožné, případně zavádějící, v každém případě však mimo rámec tohoto IGP. Pokud bude kdokoli trvat 
na této proceduře, mohl by ji vyřešit pouze cílený doplňující IGP se speciálním vrtným nářadím (dvojité jádrovnice, 



CENTRAL JABLONEC B-15-032-000-DPD TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

Arch.Design, s.r.o.  Strana  8 

vrtání S výplachem s ohledem na nejistý výsledek v daném prostředí nestejnoměmě Zvětrávající žuly nepovažuji za 
vhodné. 
Dovoluji si doporučit, aby se postupovalo dle zásad 2. geotechnické kategorie a při návrhu plošných základových 
konstrukcí vycházet ze směrných normových charakteristik. 
 
Vhodnost zemin do podsypů a násypů 
Z nehomogenních navážek lze do eventuálních násypových těles použít pouze přemístěné eluviální štěrkovité písky 
a písčité štěrky. Ostatní materiál navážek považuji vzhledem k jeho složení za nevhodný jak do násypů, tak i do 
podloží. Jemnozrnné zeminy F6, F4 i písky S5 jsou dle CSN 72 1002 nestabilní, namrzavé až nebezpečně 
namrzavé, při napojení vodou rychle klesá jejich pevnost až na 50-30% pevnosti za optimálního stavu, poskytují 
málo vhodné podloží, jsou tedy objemové nestálé - především jíly třídy F6. Dle uvedené normy patří do Vll.-IX. 
skupiny z hlediska vhodnosti pro podloží jak komunikací tak i podloží betonových podlah. Silně sflačitelné, měkké 
jemnozrnně zeminy se do podloží nehodí vůbec. 
Z hlediska vhodnosti do násypů jsou dle ČSN 72 1002 uvedené jemnozrnné zeminy nevhodné až málo vhodné - viz 
tabulka v normě č.A.1. V tabulce č. B.1 uvedené normy lze pro citované zeminy vyčíst i orientační hodnoty 
geotechnických vlastností. Eluviální písky a štěrky tř. S4, S3, a G3 jsou dle uvedené normy hodnoceny jako zeminy 
vhodné do podloží i do násypových těles. Dovoluji si podotknout, že podmínečně, a to v závislosti na typu násypu, 
jeho mocností, klimatu a dalším okolnostem mocností eluvia S vrstvami drceného kameniva vhodných frakci. Lze je 
také použít do zásypù podzemních síti. 
Vytěžené kameny, balvany a bloky žuly se na stavbě S největší pravděpodobností nezpracuji. Stejně jako navážku je 
bude nutně ze staveniště odvézt. 
 
Těžitelnost 
Třídy těžitelnosti Zastoupených horizontù dle CSN 73 3050 (Zemní práce) lze souhrnně popsat takto: 
l. horizont humozní hlína, zpevněné plochy, navážky, staré základy 1. - 6. třída rozpojitelnosti 
Il.-Ill. horizont hlíny, jíly 1. - 2. třída rozpojitelnosti + 

Iepivost u tuhé a měkké konz. 
IV.-V. horizont žulové písky a štěrky 3. - 4. třída rozpojitelnosti 
VI. horizont žula zcela Zvětralá 4. - 5. třída rozpojitelnosti 
VII. horizont žula silně - mímě Zvětralá 5. - 6. třída rozpojitelnosti 
Vlll. horizont žula mímě Zvětralá-navètralá 6. - 7. třída rozpojitelnosti 
S ohledem na nestejnoměrné zvětrávání zdejší žuly nelze přesně stanovit procentuální podíly 5. - 7. třídy, nicméně 
samotné konstatováni, že S těmito třidami těžitelnosti bude při rozpojování skalní horniny nutno počítat, je zásadní 
informaci pro rozpočtování zemních prací. Předběžné lze pouze odhadovat, že podíl 5. třídy na objemu rozpojené 
žuly se bude pohybovat mezi 40-50%, podíl 6. třídy mezi 30-40%. Na 7. třídu připadá zbytek. Konkrétní podíly by měl 
stanovit inženýrsko-geologický dozor až při samotných zemních pracích. Fakt, že ani těžké Zemní stroje na 
rozpojování odolných forem skalních hornin nepostačí, je nepochybný. Kladivo (pikovadlo) a dolamování se 
sbíječkou na kompresoru bude běžnou metodou. Použití skalní frézy je problematické s ohledem na nehomogenitu 
žuly. Obvykle se i přes uvedený handicap používá tam, kde rozpojování s pomocí trhavin případně s pomocí 
cevamitu (chemická alternativa), není možné, což jsou např. případy v bezprostřední blízkosti stávajících objektů, ke 
kterým se bude nový, podsklepený objekt přistavovat, nebo také na hranici pozemků v těsném sousedství 
komunikací úřadu k trhacím pracím. 
 
Zajištění stavební jámy 
Svahování stěn stavební jámy nebude prakticky vůbec možné, proto doporučují stěny stavební jámy zabezpečit 
vhodným - například kotveným (nikoli krátké hřebíky) záporovým pažením, které se v Jablonci na některých menších 
stavbách, avšak se srovnatelnými geologickými podmínkami s úspěchem uplatnilo (např. bytový dům ve Dvorské či 
polyfunkční dům v Soukenné ulici). Je nepochybné, že variant zajištění stavební jámy je celá řada. Domnívám se 
však, že např. kotvené pilotové stěny včetně milánských jsou ve zdejších podmínkách zbytečné a příliš drahé. 
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Odvodnění stavební jámy 
V předchozí kapitole, v odstavci údaje o podzemní vodě jsem uvedl informace o tom, že i když při vrtných pracích 
byly přítoky vody z poloh navážek spjaty pouze se sondou RV5, bude nutné při otevření stavební jámy S nimi počítat 
celoplošně. Další, také nepravidelné přítoky podzemní vody se budou objevovat v polohách kvartérních svahovin, ve 
kterých byly při IGP ověřeny pouze lokální, Silně vlhké až slabě zvodnělé partie. 
Problematičtější bude vyrovnat se s přítoky puklinové podzemní vody z poloh různě rozpukané a nepravidelně 
zvětralé žuly včetně rozptýlených vývěrů v jejím bezprostředním nadloží, tedy v polohách propustného eluvia, a to i 
přesto, že při zemních pracích bylo eluvium podzemní vody zcela prosté. Ze zkušenosti z okolních staveb je s těmito 
přítoky nutné počítat již s ohledem na to, že stavební jáma bude otevřena dlouhou dobu i v období vyšší srážkové 
aktivity. 
Na staveništi lze dle průzkumné sondáže očekávat různé hydrogeologické poměry ve výše položené východní a 
nižší západní partii. Přitékající podzemní voda by měla být sváděna západním směrem, kde pro ni budou 
vybudovány jímací objekty, ze kterých bude voda v době stavebních prací přečerpávána do kanalizace, pokud to její 
správce umožní. Je jasné, že trvalé čerpání a odvádění podzemní vody do kanalizace po dokončení stavebních 
prací v rámci nikoli pouze zachycení přítoků podzemní vody ze stěn stavební jámy, ale pravděpodobně i v rámci 
snížení hladiny puklinové podzemní vody nebude možné, proto dokonalé primární i sekundární izolace budou 
charakterizovat ZB základovou konstrukci podzemních podlaží. 
 
Vhodnost zemin do podsypů a násypů 
Z nehomogenních navážek lze do eventuálních násypových těles použít pouze přemístěné eluviální štěrkovité písky 
a písčité štěrky. Ostatní materiál navážek považuji vzhledem k jeho složení za nevhodný jak do násypů, tak i do 
podloží. Jemnozrnné zeminy F6, F4 i písky S5 jsou dle CSN 72 1002 nestabilní, namrzavé až nebezpečně 
namrzavé, při napojení vodou rychle klesá jejich pevnost až na 50-30% pevnosti za optimálního stavu, poskytují 
málo vhodné podloží, jsou tedy objemové nestálé - především jíly třídy F6. Dle uvedené normy patří do Vll.-IX. 
skupiny z hlediska vhodnosti pro podloží jak komunikací tak i podloží betonových podlah. Silně stačitelné, měkké 
jemnozrnně zeminy se do podloží nehodí vůbec. 
Z hlediska vhodnosti do násypů jsou dle ČSN 72 1002 uvedené jemnozrnné zeminy nevhodné až málo vhodné - viz 
tabulka v normě č.A.1. V tabulce č. B.1 uvedené normy lze pro citované zeminy vyčíst i orientační hodnoty 
geotechnických vlastností. Eluviální písky a štěrky tř. S4, S3, a G3 jsou dle uvedené normy hodnoceny jako zeminy 
vhodné do podloží i do násypových těles. Dovoluji si podotknout, že podmínečně, a to v závislosti na typu násypu, 
jeho mocností, klimatu a dalším okolnostem mocností eluvia S vrstvami drceného kameniva vhodných frakci. Lze je 
také použít do zásypů podzemních síti. 
Vytěžené kameny, balvany a bloky žuly se na stavbě S největší pravděpodobností nezpracuji. Stejně jako navážku je 
bude nutně ze staveniště odvézt. 
 
Závěr IGP 
Staveniště Obchodního centra v Jablonci nad Nisou lze - především díky různým, někdy vysokým mocnostem 
nehomogenních a pouze slabě až částečně - v každém případě nestejnoměrně - konsolidovaných navážek, díky 
různě zvětralému granitu (žuly), díky přítomnosti stávajících objektů včetně ZB konstrukce OD Jabloň i díky 
předpokládaným přítokům (i když nikoli závratným) podzemní vody a S ohledem na nutnost zajistit stavební jámu 
vhodným pažením – hodnotit jako podmínečně vhodné. 
Zakládat lze plošně v prostředí skalní horniny na geotechnických horizontech VI - VIII. Hlubinné zakládání je výše 
zmíněno pouze jako varianta pro určitý, konkrétní případ - viz výše. Nutnost podchycení základové konstrukce 
stávajících objektů (škola, ...) například s pomocí mikropilot či injektáže vyplyne až Z další fáze přípravných prací. 
Pokud bude i podloží podlah tvořeno skalní horninou, je problematické v případě trvalé přítomnosti puklinové 
podzemní vody (po skončení čerpání- viz výše) navrhovat propustný podsyp ze štěrkodrti (nasycení průlin + vztlak 
...). Vhodnější je na více či méně zarovnaný povrch rozprostřít dostatečně kvalitní podkladní beton. 
Veškeré činnosti spojené s přípravou zakládání, tedy zemní práce, kdy dojde k rozpojování skalní horniny a demolici 
stávajících objektů, včetně Zajištění stability stěn stavební jámy, se na zdejším staveništi jeví oproti staveništím v 
původním, antropogenními zásahy nedotčeném terénu, jako technicky, časově a tudíž i ekonomicky velmi náročné. 
Staveniště se nachází na svahu který není postižen žádnými deformacemi. Zájmové území nevykazuje významné 
seismické účinky na stavební konstrukce (oblast pouze do 6° stupnice M.C.S.). 
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Výsledky průzkumu radonového rizika jsou obsaženy v příloze č. 3 IGP.  
Tento IGP může sloužit pro všechny etapy PD. K jeho doplnění může dojít až po demolici stávajících objektů. 
Eventuální nejasností vyplývající z této zprávy konzultujte se zpracovatelem IGP. Při zemních pracích, při přípravě 
zakládání a při zakládání samotném by měl být na stavbě zřízen trvalý inženýrsko-geologický resp. geotechnický 
dozor. 
 
 

4.2. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Demoliční práce proběhly na základě předchozího stupně projektu. Nejsou předmětem této PD. 

4.2.1. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ RADONOVÉHO PRŮZKUMU 
Ze závěrů podobného IGP vyplývá, že se objekt nachází z hlediska radonového rizika v kategorii s vysokým 
radonovým rizikem. Suterénní obvodové stěny jsou navrženy z vodotěsného betonu min. tl.250mm v obchodní části 
doplněné o povlakovou hydroizolaci.  
Na základě konzultace a vyjádření doc. Ing. Martina Jiránka CSc. jsou navržena následující protiradonová opatření: 

1. obchodní prostory s pasáží jsou provozně větrány dle hygienických předpisů cca 2x za hodinu, postačí tak 
provedení kontaktních konstrukcí v 2. kategorii těsnosti 

2. garáže jsou provětrány pouze v závislosti na koncentraci CO2, případně teplotě. Kontaktní konstrukce 
provedena rovněž v 2. kategorii těsnosti. Strop mezi garážemi a obchodním podlažím bude proveden z ŽB, 
šachty budou přebetonovány, případně utěsněny požární ucpávkou. Protiradonová izolace stropu není 
požadována. 

Všechny prostupy budou utěsněny. 
Předpokladem výše uvedeného je, že nebude pod kontaktní konstrukcí provedena žádná propustná vrstva. Např. 
štěrkové drenážní lože. Pokud by byla takováto vrstva realizována, je nutné její provětrání drenážním potrubím cca 
po 10 m do společného odtahu šachtou nad střechu objektu ventilátorem. 

4.2.2. VÝKOPY, ZEMNÍ PRÁCE 
Před započetím zemních prací budou vytyčeny všechny trasy inženýrských sítí na pozemku. 
Při postupném výkopu stavební jámy je nutno dodržet požadované úrovně pracovních ploch pro kotvení pažení (0,30 
m pod kotevní úrovní vztažené k ose pažení) a nutné technologické lhůty injektáže a napínání kotev.    
Požadovaná min. šířka pracovní plochy pro kotvení je 6,0 m od líce pažení; je dána typem a postavením vrtné 
soupra-vy. Vzhledem ke geologickým poměrům a požadovaným termínům stavby předpokládám nutnost nasazení 
větších vrt-ných souprav. 
Nutnost a způsob zpevnění povrchu pracovních ploch budou posouzeny na stavbě podle jejich aktuálního stavu.  
Při odkopu zeminy, resp. výrubu hornin, těsně u líce pažení nesmí být poškozen povrch pažení a ohrožena stabilita 
pažení (nutno zohlednit v návrhu technologie a postupu hloubení výkopu). 
Návrh úprav dna stavební jámy pro odvodnění není dle zadání součástí VTD pažení. Předpokládám odsazení 
odvod-ňovacích rýh od pažení. 
Během výkopu stavební jámy je nutno sledovat shodu předpokládaných a zastižených geologických a 
hydrogeologic-kých poměrů. Všechny odchylky od podkladů a předpokladů návrhu pažení musí být dodavatelem 
zemních prací a vedením stavby zdokumentovány a neprodleně předloženy k posouzení v rámci autorského dozoru 
projektanta akce, projektanta pažení a geotechnického dozoru pro upřesnění zastižených geologických a 
hydrogeologických poměrů a jejich vlivu na pažení, sousední objekty a založení novostavby.  
Skládka a odvozní vzdálenost výkopku ze stavební jámy nebyla v podkladech zadána. 
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4.2.3. ZABEZPEČENÍ STAVEBNÍ JÁMY 
Výkop stavební jámy pro spodní stavbu obchodního centra "Centrál Jablonec" je dle zadání a podkladů VTD 
dočasně pažení:  

1. přisazeným kotveným, resp. nekotveným, záporovým pažením, 
2. odsazeným nekotveným záporovým pažením podél plynovodu v ul. Máchova, 
3. přisazenou kotvenou pilotovou stěnou podél školy v Jugoslávské ulici, 
4. nekotvenou pilotovou stěnou podél sousední zdi podél štítové zdi skladu p. Doubka.  

Dočasné pažení jámy bylo navrženo a posouzeno na základě všech podkladů předaných projektantem novostavby a 
VDS.  Poloha a tvar spodní stavby a dna výkopu stavební jámy, HTÚ. 
Je požadována dočasná funkce pažení pouze po dobu realizace spodní stavby. V konečném stavu převezmou 
funkci pažení konstrukce spodní stavby obchodního centra.  
Dočasné kotvy jsou v ČSN EN 1537 (73 1051) Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy 
(2/2014) definovány jako kotvy s projektovanou životností kratší než dva roky. 
Podrobná projektová dokumentace pažení stavební jámy je předmětem prací zhotovitele pažení. 

4.2.4. ZÁSYPY 
Veškeré zásypy budou provedeny z hutnitelných nenamrzavých materiálů. Pro zatížené plochy (např. násypy pod 
podkladní betony, zásyp výkopů v prostoru výtahové šachty a jímek, pokud se nad nimi nacházejí nosné kce,…) 
bude nutné použít štěrkopísky, betonový hutnitelný recyklát,… 
Před zahájením zásypů je nutné provést úpravu podloží (odstranit led, sníh, porost, porušené či rozbředlé vrstvy,…). 
Ukládání a hutnění násypů/zásypů bude prováděno po vrstvách. 
Zásypy je nutno hutnit dle ON 721005 nebo 730025. 
 

4.3. ZÁKLADY 
4.3.1. ZÁKLADOVÉ POMĚRY 
Základové poměry předmětného staveniště lze v souladu s ČSN 73 1001 hodnotit jako složité, protože základovou 
půdu budou s ohledem na předpokládané výškové osazení druhých podzemních podlaží (obě výškové úrovně – 
východ i západ) tvořit skalní horniny. 
Základové konstrukce náročných objektů Obchodního centra v Jablonci nad Nisou ve složitých základových 
poměrech se v souladu s uvedenou normou navrhují teoreticky dle zásad 3. geotechnické kategorie s použitím 
normových charakteristik základové půdy ověřených při průzkumu staveniště. 
 
Stabilita, seismicita: 
Z výše popsaných přírodních poměrů plyne, že zájmové území není postiženo svahovými deformacemi, je tedy 
stabilní a zůstane stabilní i v případě provádění zemních a stavebních prací. Jinou věcí z hlediska stability je zajištění 
stěn stavební jámy, které vyplyne z níže uvedených závěrů. Z hlediska seismického zatížení staveb (ČSN 73 0036) 
se pohybujeme v oblasti, která nevykazuje významné seismické účinky na stavební konstrukce (pouze do 6°M.C.S.). 
Založení objektu je součástí řešení stavebně konstrukční části projektu. 
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4.3.2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Základové konstrukce jsou podrobně řešeny ve statické části projektu. 
Z a l o ž e n í  o b j e k t u  
Založení bude v celém půdorysu budovy hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Piloty jsou navrženy podle 2. 
mezního stavu na velikost sednutí od maximální kombinace charakteristického zatížení 10mm. Armokoše jsou 
kotveny do hlavic a desky. Návrh pilot řeší samostatný projekt. 
Konstrukce otočené hřibové desky je navržena z vodostavebného betonu. Deska má běžně tloušťku 300mm a 
hlavice 600mm. Nájezdová rampa a sjezd do zásobovacího dvora jsou zesíleny. Součástí desky jsou dojezdy 
eskalátorů a travelátorů, dojezdy výtahů, jímky atd.  Základová deska je navržena ve více výškových úrovních dle 
požadavků stavební části projektu. Pod všemi základovými konstrukcemi bude proveden podkladní beton – viz 
stavební část. Maximální délka pracovního záběru v základových pasech je 40m. Navazující záběr je možno provést 
nejdříve za 3 dny po vybetonování předchozího. 
Do dilatací jsou vkládány těsnící PVC pásy (standard SIKA) a přejezdové lišty. (standard MIGUA). Veškeré pracovní 
spáry jsou ochráněny vodotěsnými doplňky proti pronikání vody. Výztuž bude navržena s ohledem na omezení šířky 
trhlin hodnotou 0,30mm v části s izolací a 0,25mm v části neizolované. Bentonitová izolace přechází i nad pilotami. 
Detail izolací řeší ochranu výztuže proti reznutí antikorózním nátěrem kotevních trnů v místě průchodu izolace. Krytí 
základové desky spodní je 40mm, horní líc 30mm. 
V plochách parkingů budou realizovány nulové podlahy. Hlazení základové desky bude provedeno strojně, rotačními 
hladičkami tak, aby byly vyhovujícím podkladem pro aplikaci nulových podlah. Podlaha musí být realizovaná z 
materiálu daného pro tento druh provozu (otěruvzdorný, bezprašný, adhezní, zajišťující vodonepropustnost 
podlahových desek, odolnost proti olejům a ropným látkám a jejich korozní ochranu proti pronikání posypových solí 
včetně systémového utěsnění dilatačních spár) na polyuretanové bázi se schopností překlenutí trhlin betonu do šířky 
0,35mm, splňující požadavky na smykové tření dle ČSN EN. Vrstva musí mít malý difusní odpor, aby nedošlo k 
jejímu odprýskávání od povrchu železobetonových desek. Pro krytí horní výztuže nebude uvažováno jeho zvýšení z 
důvodů obrusnosti, ta musí být zajištěna podlahou. Stěrku vytáhnout i na sokl stěn. 
B L U D N É  P R O U D Y  
Přes doporučení projektanta nebyla koncepce ochrany proti škodlivým vlivům bludných proudů pro železobetonovou 
konstrukci provedena. Vnější krytí obvodových stěn a dolní krytí základové desky je navrženo v obvyklé tloušťce 
40mm. 
Dle informace generálního dodavatele není v řešené oblasti riziko existence bludných proudů. 
 
Z á k l a d y  p r o  t e c h n o l o g i i  
Jedná se o přejezdy výtahů a prohlubně pro osazení travelátorů a eskalátorů. Základy pod technologii jsou navrženy 
dle požadavků dodavatele technologie. 
 
P r o s t u p y  z á k l a d o v ý m i  k o n s t r u k c e m i  
Obecně jsou prostupy základovými konstrukcemi řešeny jako těsné vůči podzemní vodě s manžetami, v maximální 
možné míře s použitím plastových trub s chráničkami a speciálními výplněmi meziprostoru. Prostupy základovými 
konstrukcemi budou v rámci stavby řešeny tak, aby netvořily přechod pro bludné proudy v zemině a musí splňovat 
požadavky na plynotěsnost dle radonového průzkumu (plynotěsné). Prostupy konstrukcí musí být těsněny pomocí 
systémů dodávaných od jednotlivých firem. Podstatné je, aby všechny takto použité systémy byly certifikované a 
prováděné pod odborným dozorem. 
 
D i l a t a c e  o b e c n ě  
Objekt nepravidelného půdorysu max. rozměrů cca 140x110m je rozdilatován na 3 části. Z důvodu roznosu zemních 
tlaků je základová deska rozdilatována jen na dva celky. Ve skeletové konstrukci jsou dilatační spáry řešeny pomocí 
kloubů ve stropech. Zdvojování svislých konstrukcí je navrženo výjimečně.  
Zavětrování všech dilatačních částí je zajištěno stěnami kolem komunikačních jader a tuhostí příčných vazeb. Obvod 
větší části budovy je zatížen zemním tlakem. 
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P o d k l a d n í  s o u v r s t v í  
Jednotlivé základy a „hydroizolační vana“ objektu budou prováděny na podkladní betonovou desku. Minimální 
tloušťka podkladního betonu je 100 mm. Pod podkladní betonovou vrstvou nebude prováděna žádná propustná 
vrstva. 

4.4. SVISLÉ KONSTRUKCE 
4.4.1. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Veškeré nosné konstrukce jsou podrobně řešeny ve statické části projektu. 
S t ě n y  o b v o d o v é  
Suterénní obvodové stěny jsou všechny v tloušťce 300mm a jsou navrženy jako vodostavebné. Vzhledem k využití 
vnitřních prostor pro garáže a technické prostory jsou stěny dimenzované s ohledem na maximální šířku trhliny 
0,25mm v neizolované části, u izolovaných stěn 0,3mm. Vnější krytí výztuže bude 40mm, vnitřní 25mm. Veškeré 
prostupy budou opatřeny chráničkami. Otvory po spínacích tyčích u stěn s oboustranným bedněním je třeba zatěsnit. 
V horních podlažích budou stěny tloušťky 250mm. Krytí výztuže je zde navrženo 25mm. 
Pro bednění stěn se bude používat nepoškozené systémové bednění. Všechny pracovní spáry budou zatěsněny 
těsnícími plechy, případně bobtnajícími hadičkami. Maximální délka pracovního záběru je 12m. 
S t ě n y  v n i t ř n í  
Jsou optimalizovány podle namáhání a napojovaných konstrukcí v tloušťkách 200÷250mm. Bude se používat 
oboustranné systémové bednění. Viditelné hrany se zkosením trojúhelníkovými lištami 10/10mm 
Přípustné šířky trhlin ve stěnách jsou podle zatřídění okolního prostředí – garáže v suterénu 0,3mm, ostatní stěny 
0,4mm. 
S l o u p y  
Jsou navrženy převážně čtvercové sloupy 500 x 500mm. Budou provedeny do systémového bednění se zkosením 
pohledových hran trojúhelníkovými lištami 10/10mm. Budou vyztuženy předem připravenými armokoši z vázané 
výztuže. Lokální propojení prutů v armokoši pomocí bodových svárů nesnižuje kvalitu výsledného díla. 

4.4.2. PŘÍČKY 
V nadzemních i podzemních částech objektu jsou uvažovány převážně sádrokartonové konstrukce (dále též SDK), 
pouze v místech se zvýšenými nároky na izolační schopnosti (strojovny) jsou uvažovány příčky zděné z keramických 
tvarovek nebo porobetonu. 
Tloušťky příčkových konstrukcí jsou navrženy podle typových řad 75,100,125,150,200,250 a více mm podle funkce a 
účelu, izolace a instalací. 
V místě armatur či jiných ovládacích prvků nebo v místech, kde je třeba pravidelných revizních prohlídek, budou osazena revizní dvířka. V místě požárně dělících konstrukcí a SDK předstěn budou osazena revizní dvířka s předepsanou požární odolností. 
Příčky tvořící požárně dělící konstrukce musí vykazovat požární odolnost danou výpočty v části PD – požárně 
bezpečnostní řešení a musí být doloženy odpovídajícími atesty. V místě napojení požárně dělících konstrukcí na 
konstrukci střešního a obvodového fasádního pláště musí být provedeny požární ucpávky s odpovídající pož. 
odolností a atesty. 
Všechny příčky musí umožňovat průhyb vodorovných nosných konstrukcí min. 30 mm. 
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4.4.2.1. Zděné příčky 
P ř í č k y  z  k e r a m i c k ý c h  t v a r o v e k  
Zděné příčky jsou uvažovány v místnostech s nároky na zvukově izolační a mechanické vlastnosti – okolo strojoven 
VZT. Zde jsou uvažovány konstrukce z tvarovek Porotherm 19 AKU na M10 oboustranně omítnuté 15 mm. 
Nad dveřními otvory v těchto příčkách budou provedeny systémové překlady. 
V rámci vyzdívek budou zazděna stávající okna sousedního objektu školy, která budou nově zakryta objektem OC. 
Rovněž budou provedeny vnitřní omítky vč. výmalby. 
P ř í č k y  z  p ó r o b e t o n o v ý c h  t v a r o v e k  
Pórobetonové zdivo je navrženo z důvodů větší odolnosti v prostorech technických místností, garáží a jako výplňové 
zdivo obvodových stěn. Jedná se o přesné zdivo z pórobetonových tvarovek (např. systém YTONG ). 
Povrchové úpravy viz samostatná kapitola této TZ. Kde není v místech přístupných zákazníkům, bude zdivo 
neomítnuto. 
Zdivo bude provedeno na lepidlo. 
Zdivo bude provedeno dle technologických předpisů výrobce zdiva. Překlady budou požity systémové. 
Použité tvarovky: 
P2-500 75 mm pro stěny tloušťky 75 mm 
P2-500 100 mm pro stěny tloušťky 100 mm 
P2-500 150 mm pro stěny tloušťky 150 mm 
P4-500 200 mm pro stěny tloušťky 200 mm 
P4-500 250 mm pro stěny tloušťky 250 mm 
 
Příčky budou vyzděny pod budoucí instalace TZB. Dozděny pod strop až po dokončení instalací. Překlady nad 
potrubím velkých dimenzí (nad 450 mm) budou ocelové z L profilů. 
Příčky ohraničující požární úseky musí splňovat požární odolnost dle PBŘ. 
Volné okraje příček  budou ztuženy ocelovým profilem, v případě, že překročí výrobcem povolené rozměry volné 
délky a výšky. Analogicky bude řešeno rovněž hrázdění zdiva. 
Zdění, kotvení, dilatace příček, kluzná napojení provádět v souladu s technickými podmínkami výrobce. 
Budou dodrženy normy: 
ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 732310 Provádění zděných konstrukcí 
Spáry na styku stěn s ostatními konstrukcemi je nutné vyplnit minerální vlnou a pod., aby byly splněny požadavky na 
protihlukovou a protipožární ochranu a dále prachotěsnost (např. mezi n.j.). 

4.4.2.2. Sádrokartonové příčky 
SDK příčky v  objektech jsou navrženy jako klasické ucelené typové provedení (např. systém KNAUF, RIGIPS) s 
kovovou kostrou s použitím veškerých prvků a typových detailů sádrokartonového systému + dvoudeskové opláštění 
v celkové tloušťce 150 mm. Uvnitř hygienického vybavení budou některé obkládané dělicí příčky provedeny pouze v 
tloušťce 100 mm.  
Příčky budou ve všech případech konstrukčně provedeny z úrovně ŽLB nosné konstrukce až do úrovně ŽLB stropní 
nosné konstrukce.  
Opláštění je však podle účelu rozlišeno na dva typy : jeden typ je opláštění cca 100 mm nad podhled, zejména v 
prostorách s nízkými izolačními a provozními nároky, a druhý typ je opláštěn po celé výšce příčky z důvodů izolace, 
požární odolnosti apod (opláštění po celé výšce příčky až po stropní, střešní kci musí být provedeno například v 
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prostorech s požadavky na akustiku, v prostorách kde příčky tvoří požární stěnu, nebo kde tvoří rozhraní mezi 
nájemními jednotkami – utěsnění prachotěsně a akusticky). 
Výplň příček je z minerálně vláknitých desek tl. min. 40mm, přičemž přesné údaje tloušťky zvukové izolace jsou 
odlišeny podle účelu dělených místností, podrobně viz akustická studie a kódy sdk kcí na výkrese. Pro správnou 
hodnotu objemové hmotnosti izolantu je nutné mít na zřeteli požadavek požární odolnosti SDK příček. 
Příčky tvořící požárně dělící konstrukce musí vykazovat požární odolnost danou výpočty v části PD - požární 
ochrana a musí být doloženy odpovídajícími atesty. V místě napojení požárně dělících konstrukcí na konstrukci 
střešního pláště musí být provedeny požární ucpávky s odpovídající pož. odolností a atesty. Toto napojení musí 
umožňovat přenesení průhybu a deformace ŽB kce bez negativního dopadu či poškození vlastní příčky nebo 
navazujících konstrukcí. 
Sádrokartonové příčky ve vlhkých provozech (umývárny, sprchy, apod.) musí být provedeny z materiálu 
(sádrokartonu) do vlhkého prostředí. Příčky budou zakládány na separační zvukově izolační podložku na podlahové 
konstrukce (podklad. betony a ŽLB stropní konstrukce) před položením čistých podlah.  
Příčky jsou navrženy dle umístění jako požární s odolnostmi dle projektu PBŘ, dále s vlastnostmi vodovzdorného 
sádrokartonu ve vlhkých místnostech. Zvukově izolační vlastnosti jsou dány umístěním příčky mezi místnostmi s 
rozdílnými nároky na zvukovou izolaci. Příčkové  konstrukce musí splňovat požadavky na zvýšenou mechanickou 
odolnost zejména v prostorách s velkým provozem.  
Pro vytvoření otvorů je navrženo využít možností dodavatele a jeho systému, kdy se předpokládá, že otvory do šíře 
800 mm se provádějí v příčkách za pomoci sádrokartonářských profilů v rámci stěny. Rozvody instalací budou v 
příčkách jedná se  v převážné míře o zdravotní techniku a elektro. Jedná se  v převážné míře o zdravotní techniku a 
elektroinstalace. Dvířka pro instalace jsou součástí dodávky SDK příček.  Revizní dvířka pro přístup k rozvodům 
budou provedena v místnostech s keramickým obkladem budou provedená jako skrytá pod obkladem na magnety, v 
ostatních exponovaných prostorách budou provedena dvířka nerezová, přístupná na plochý nástrčkový klíč, nebo 
západku (revizní dvířka budou předložena k vyvzorkování a musí být odsouhlaseny architektem, GP a investorem). 
Revizní dvířka rozměru nad 300/300 mm budou dodány včetně přídavné nosné konstrukce.   
 
Zárubně budou osazovány dodatečně po provedení příček. Příčkové konstrukce budou navazovat na dilatační spáry 
podlahových konstrukcí a svislé dilatační spáry mohou být v max. vzdálenosti 15 m. Dilatační spáry budou probíhat 
všemi příčkovými konstrukcemi. Dilatační spáry většího profilu je navrženo překrývat lištami z kovových materiálů – 
předloží se k vyvzorkování. V příčce u WC pro invalidy bude osazena výztuha pro ukotvení umyvadla a madel s 
nosností 150kg, v kuchyňce pak s výztuhami pro zavěšení skříněk a u hydrantů s výztuhami pro zavěšení hydrantů. 
Dále budou příčky vyztuženy v místech zavěšení zásobníkových ohřívačů TUV. Pro kotvení zavěšených 
zařizovacích předmětů bude využito systémových souprav např. Geberit. 
Instalační šachty budou zaklápěny až po osazení veškerých rozvodů, technologií a zámečnických konstrukcí. Šachty 
budou zaklápěny šachtovou jednostranně opláštěnou šachetní předstěnou s patřičnou požární odolností nebo 
tvarovkami z porobetonu. 
Nadpraží nad výkladci v obchodních pasážích bude tvořeno z ocelových profilů pro SDK, opláštěných deskou 12,5 
mm. 
Dilatace v SDK příčkách bude řešena systémově.  
 
Obecně: 
• u příček, kde se počítá s osazením závěsných wc se skrytou nádržkou, pisoárů, umývadel, horních dílů 

kuchyňských linek, hydrantů a napojení na požární prosklené stěny, je nutné do příček osadit ztužující 
profily. ztužujícími profily budou vybaveny příčky gastroprovozu, zatížení určí dodavatel zařízení kuchyně. 
ztužující profily  budou osazeny i okolo dveřních výplní a budou lemovat veškeré prostupy. 

• veškeré příčky musí být kluzně uloženy při obou lících dle hodnoty průhybu stropní konstrukce a uložení 
musí být požárně dotěsněno ucpávkou s odolností požární příčky, tato bude provedena akreditovanou 
firmou a doložena atestem. detail uložení bude proveden dle technologických předpisů a požadavků 
výrobce.   kluzné napojení příček musí umožnovat přenesení deformací konstrukce, bez vlastního 
poškození či degradace vlastní   příčky či výplní, které obsahuje, nebo poškození či degradaci navazujících 
konstrukcí. 
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• v místech napojení požárních příček na stropní, střešní nebo fasádní konstrukce, musí být příčky požárně 
dotěsněny ucpávkou s odolností požární příčky, která musí umožnit průhyb kce, tato bude provedena 
akreditovanou  firmou a doložena atestem. 

• požární příčky jdou od ŽB kce po ŽB kci. 
• příčky okolo místností bez podhledů a okolo nájemních jednotek jdou od ŽB kce až po ŽB kci. 
• SDK příčky musí splnit deklarovanou akustiku i po zabudování krabic či vedení instalací 
• příčky budou osazeny na pružnou separační podložku, nalepenou na UW profily 
• sádrokartonové příčky budou prováděny vč. dilatací dle technologických požadavků výrobce, objektové 

dilatace musí proběhnout i v příčkách. příčky budou dále dilatovány vertikálně max. po 15 m. v případě 
požárních příček bude dilatace provedena dle typového detailu výrobce. dilatační spáry budou upraveny 
typovým AL profilem výrobce a budou provedeny dle typového detailu. 

• SDK příčky budou v místech požadovaných od profesí opatřeny revizními dvířky., u požárních sdk příček 
se počítá s osazením systémových revizních dvířek s příslušnou požární odolností (dle PBŘ). 

• SDK příčky budou osazeny tak, aby alespoň 1 deska opláštění překrývala monolit. sloupy nebo čela 
kolmých stěn 

• povrch SDK příček bude přetmelen stěrkou (např. uniflott) a přebroušen. před prováděním malby bude 
povrch napenetrován a poté 2x opatěn finální malbou. 

• veškeré rohy SDK příček budou před tmelením opatřeny ochrannou rohovou AL lištou 
• u příček tl 100mm vyšších jak 4m bude muset být upravena rozteč rastru dle požadavku výrobce systému. 
• veškeré technologické rozvody, které prochází před ŽB konstrukcemi a jsou pohledové, budou 

zaplentovány SDK 
• uzavření montážních otvorů bude realizováno pomocí oboustranně opláštěných příček  nebo předstěn  až 

po osazení a montáži veškerých technologií a rozvodů v šachtách 
• součástí dodávky SDK příček jsou veškeré prostupy pro technologické rozvody včetně lemování a veškerá 

revizní dvířka, která budou osazena před všemi ovládacími prvky pro technologické rozvody 
  
Sádrokartonové příčky musí splňovat požadavky stavební akustiky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi 
danou normovými hodnotami a požadavky PBŘ na dělící stěny mezi požárními úseky. V případě  stěny oddělující 
prostory s jiným režimem  vytápění  musí splňovat tepelné požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu 
tepla dle ČSN 73 05 04 -2. V prostorách s vyskytující se zvýšenou vlhkostí se použije vodovzdorný sádrokarton. 
Tam, kde budou kotveny radiátory, je třeba předem do příčky vložit prvky pro kotvení otopných těles.   
Sádrokartonové konstrukce budou montovány dle pokynů výrobce na systémové kovové profily z pozinkovaného 
plechu připevněné ke stropní betonové desce (maximální průhyb roštu mezi závěsy 3 mm – přičíst zatížení rozvody). 
Napojení, dilatace, kluzné spoje, podkonstrukce pro zavěšování břemen, sociálních zařízení, revizní otvory  provádět 
dle konstrukčních detailů a pokynů výrobce. 
Povrch bandážován SK , zatmelen a po přebroušení opatřen nátěrem na sádrokarton : 1x základní nátěr (ředěný), 2x 
vrchní nátěr (emulze). 
Desky upevněny tak, aby povrch byl rovný bez prohnutí a změny roviny. Spáry ve dvouvrstvém obložení prostřídány. 
Upevnění šrouby min 10 mm od okraje SDK desky v rozestupech 300 mm (200 u vnějších rohů) u stěn, 230 (150 po 
obvodě) u stropů. Hlavy šroubů zapuštěny. 
Na odkryté uříznuté okraje desek a na všechny povrchy, kde musí být aplikována páska, použít těsnící hmotu PVAC. 
Po vyplnění a zakrytí všech spár a otvorů (prohlubně po šroubech) budou překryty páskou a zatmeleny do ztracena, 
aby vznikl zarovnaný hladký bezešvý povrch. Spárovací tmel systémový. 
Tenkostěnné ocelové pozinkované profily tl.0,6 mm – typ UW, CW, UD, CD 
UW – pro příčky k podlaze a stropu pomocí univerzálních zatloukacích hmoždinek K6/35, na spodní hranu profilu 
těsnící skelnou nebo papírovou pásku se spárovací hmotou Uniflott 
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Příčka – přepážka v dutině podhledu - mezi místnostmi 48dB.. Požární odolnost dle zprávy. Požární prostupy. 
Izolační podložky pro zapuštěné zásuvky a vypínače – dle pokynů výrobců SDK.  Prvky pro montáž zařizovacích 
předmětů 
SDK příčky až ke stropu, v  místě prostupů dokončit až po montáži potrubí a rozvodů. 
Zvukové izolace příček provést v souladu s ČSN 730531. 

4.5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
4.5.1. STROPNÍ KONSTRUKCE  
Stropní desky jsou na rozpětí 8,1x8,1m hřibové lokálně podporované vnitřními sloupy. Tloušťky stropních desek jsou 
od 200mm při zatížení garážovými stáními, případně lehkou střešní skladbou, přes 240mm při zatížení od 
obchodních ploch, až po 280mm pro venkovní terasu nad 1.NP. Výška hlavice je s ohledem na opakovatelnost 
bednění vždy o 200mm větší než tloušťka stropní desky. Pod terasou byly navrženy s ohledem na velikost zatížení 
hlavice tl. 550mm. 
V místech s větším rozpětím, případně v místech, kde stropní deska vynáší podpory vyšších podlaží, jsou navrženy 
průvlaky. Nejvíce namáhané průvlaky budou předepnuty pomocí systému dodatečně předpínaných kabelů v 
injektovaném ocelovém kanálku.  
Všechny stropní desky budou splňovat rozměrové tolerance dle normy ČSN EN 13670-1. Kvalita povrchu umožní 
provedení podlah dle stavební části projektu. V dilatačních spárách budou ve vyznačených místech osazeny 
smykové trny s možností pohybu v obou vodorovných směrech. Trny musí mít životnost srovnatelnou s životností 
stavby. Únosnost trnů je specifikována na výkresech tvaru. Tam, kde je dilatační spára řešena ozubem (hlavice, 
průvlaky) je nutné dbát na provedení detailu uložení včetně okování hran a pečlivému vložení systému lepenek. 
Desky jsou vyztužené vázanou výztuží z oceli B500B, doplněnou při horním povrchu v poli o Kari sítě. Smyková 
výztuž je navržena z armokošů, tvořených z uzavřených třmínků. Projektované poloze svislic třmínků a jejich 
správnému osazení vůči hranám podpor je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 
Vzhledem k tomu, že v garážích a některých dalších prostorách budou podlahy realizovány nulové tloušťky, bude se 
provádět hlazení horního líce základové desky strojně rotačními hladičkami tak, aby byly vyhovujícím podkladem pro 
aplikaci nulových podlah. Část podlahy v n.j. 1.011 – supermarket bude provedena také na úroveň finální podlahy se 
vsypem dle specifikace nájemce. 
P r o s t u p y  s t r o p n í m i  k o n s t r u k c e m i  
V celém objektu se vyskytují prostupy konstrukcemi pro jednotlivé druhy instalací. Prostupy stropní konstrukcí se řeší 
vynecháním otvorů v monolitických konstrukcích a po provedení instalací i požárním dotěsněním. Větší otvory jsou 
řešeny dobetonávkami vynechaných otvorů v monolitu. Opatření prostupů z hlediska požární ochrany spočívá ve 
vytvoření typového prostupu s garantovanou požární odolností se štítkem v místě prostupu. Požární prostupy jsou 
dodávkou každé profese v rámci její dodávky. 
Z á k l a d y  p o d  t e c h n o l o g i i  
V objektu jsou samostatně založeny na snížených úrovních stropní desky dojezdy výtahů s bezpečnostními prvky 
pro případ přejezdu výtahů. 
Pod čerpadla ve strojovně SHZ budou provedeny zvýšené základy pro uložení zařízení, bude se jednat o betonové 
bloky na pružných podložkách. Beton C25/30 vyztužený 2x KARI sítí 100/100/6, tl. 225 mm, uložený na SYLOMERU 
SR11/25. 
 
Požadavky na základy pod technologii vychází z požadavků vybraného dodavatele zařízení. 
P ř e d ě l y  v  š a c h t á c h  
Instalační šachty, které netvoří samostatný PÚ, budou v každém patře přebetonovány a prostupy požárně dotěsněny 
na hodnotu požadovanou PBŘ. 
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4.5.2. VERTIKÁLNÍ DOPRAVA 
Celým objektem SO 02+03 probíhá několik schodišť. 
Ramena schodiště v komunikačních jádrech jsou navržena prefabrikovaná, zmonolitněná vždy s mezipodestou a 
hlavní podestou. 
Do schodišťových stěn se osadí přípravky s vylamovacími trny pro dodatečné provedení mezipodest – výztuž 
R10/150, použije se vždy prvek s maximální výškou odpovídající tloušťce napojované konstrukce (Standard Stabox, 
Halfen…). 
Tolerance osazení ramen, tvaru prvků a tolerance provedení mezipodest musí umožnit provedení povrchové úpravy 
dle stavební části projektové dokumentace. Zábradlí se nakotví dodatečně na chemické kotvy. 
Vzhledem k využití prostor nebyl nikde požadavek na odhlučnění schodišť. 
Rampy do garáží a zásobovacího dvora budou vyhřívané topnými kabely. Předpokládá se jejich navázání na horní 
výztuž. Veškeré obrubníky budou betonovány dodatečně. Jejich výztuž bude navrtána a dodatečně chemicky 
vlepena. 
Celým objektem probíhají dva typy výtahů, jeden typ jsou osobní  výtahy pro veřejnost v pasáži a druhým typem jsou 
obslužné nákladní výtahy pro zásobování. Dále jsou v tomto objektu osazeny eskalátory a travelátory.  
Dále se v objektu vyskytují vyrovnávací rampy. Povrch ramp je totožný s povrchem přilehlých chodeb – viz níže. 
Schodiště jsou opatřena ocelovými zábradlími s ocelovými madly s povrchovou úpravou nátěrovým systémem. 
Zábradlí viz zámečnické prvky. 
Povrch schodiště je uvažován z epoxidové stěrky (viz. tabulka místností). Povrchová úprava schodišťových stupňů 
musí splňovat normové požadavky na protiskluznost. 1. a poslední stupeň v každém rameni bude barevně 
(kontrastně) odlišen. 
Prostory únikových schodišť jsou požárně větrány. 
 
T e c h n i c k é  p o k y n y  
Dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě, které budou zaneseny do 
předložené dodavatelské dokumentace k odsouhlasení. 
Projektant má vysoké architektonické nároky na provedení celkové i detailu – nutno monolitické i prefa kce provést 
dle platných příslušných norem na provádění betonových kcí (například ČSN 73 2400 Provádění a kontrola 
betonových konstrukcí ) 
D o d a v a t e l s k á  d o k u m e n t a c e  
Po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit dodavatelskou dokumentaci  
Dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné 
požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby.  
Z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž,  uložení, provedení, povrchová úprava atd. 
 
R e f e r e n č n í  v z o r k y  
Investor si vyžaduje právo v případě monolitických konstrukcí stanovit referenční vzorky přímo na stavbě a převzít 
monolitické konstrukce na základě odsouhlasených zmíněných vybraných referenčních vzorků.  
Vzorky všech typických výrobků budou předloženy ke schválení projektantovi a investorovi tak, aby případné 
požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby.  
V případě velkoplošných nebo prostorově náročných vzorků (např. schodiště, …) bude rozsah referenčního vzorku 
stanoven GP  
Betonové konstrukce budou s hladkým a uzavřeným povrchem. Maximální velikost otevřených pórů nesmí 
přesáhnout 15mm v delším směru pro každý jednotlivý pór, plocha pórů v nejhorším místě ve čtverci o ploše 500 x 
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500mm nesmí přesáhnout 0,3% plochy. Rovinnost povrchu nesmí mít větší odchylku než menší z hodnot 2,5mm na 
2,5m délky nebo normový požadavek. V případě, že je normový požadavek přísnější, platí norma. 
 
V ý t a h y ,  t r a v e l á t o r y ,  e s k a l á t o r y  
V prostoru obchodní pasáže jsou umístěny 2 osobní výtahy, které spojují všechna nadzemní podlaží. 
Výtahy jsou lanové, v ŽB šachtě, průchozí, se 3 stanicemi. 
Dále jsou v objektu umístěny osobo-nákladní výtahy zejména pro účely zásobování nájemních jednotek a 1 výtah 
spojující 2. a 3NP u dvoupodlažní nájemní jednotky. 
1.NP a 1.NP mezanin je propojeno travelátory pro účely transportu osob s nákupními vozíky. 
1.NP až 3.NP je dále propojeno kaskádou eskalátorů. 
Podrobná specifikace výtahů, travelátorů a eskalátorů je předmětem vzorkování s investorem. 
 
P o m o c n é  o b s l u ž n é  s c h o d i š t ě  
Jedná se o betonová schodiště v prostoru zásobovacího dvora a výstupů ze schodišťových jader na střechu. 
Schodiště překonávají  výšku dle výkresů. Součástí schodiště je trubkové zábradlí výšky 1000mm. 
Ž e b ř í k y   
V objektech jsou osazeny klasické ocelové žebříky, které zajišťují přístup na ozeleněné střechy z úrovně střech 
klasických. Žebříky jsou trvale osazené a ukotvené do atik. Více viz  „zámečnické konstrukce“ 
R a m p y  
Spojení parkingu 1NP a 1.NP mezanin je řešeno pomocí monolitických ramp o sklonu cca 14%. 
V nadzemních podlažích slouží k vyrovnání 15mm spádu minirampičky o sklonu 1,5%, tyto rampičky vychází z 
požadavku PBŘ a budou provedeny prostřednictvím vyrovnávací stěrkové hmoty. 
Samostatnou kapitolu tvoří monolitická vjezdová rampa do prostoru garáží 1PP o sklonu 14%. Tato rampa je 
podrobně vyspecifikována v projektu statika. 
Pro ochranu místností přilehlých ke garážím proti zatečení případné nahromaděné vody v garážích bude ve vdčích 
vytvořena rampička výšky 15 mm v rámci stěrkového systému podlahy. 
 

4.5.3. PROSTUPY 
Součástí objektu jsou veškeré prostupy konstrukcemi a to včetně začištění a ucpávek.  
P r o s t u p y  p o ž á r n ě  d ě l í c í m i  k o n s t r u k c e m i  
V požárně dělících konstrukcích budou prostupy protipožárně dotěsněny tmely a manžetami s požadovanou 
odolností prostupující konstrukce.  Utěsnění musí umožňovat dilataci, případně dotvarování a průhyb ŽB kce bez 
poškození či degradace vlastní či navazujících konstrukcí. 
Utěsnění prostupů bude součástí dodávky jednotlivých profesí. Dotěsnění prostupů bude provedeno odbornou 
firmou s akreditací a použité materiály budou doloženy atestem. 
 
P r o s t u p y  h y d r o i z o l a c í  s t ř e š n í c h  k o n s t r u k c í  
Prostupy kruhového průřezu budou u trub z PVC řešeny PVC límcem navařeným k PVC prostupu, příruba se rovnou 
horkovzdušně přivaří k hydroizolaci, límec musí být vyveden min. 150 mm nad střechu. Prostupy kruhového průřezu 
u trub z jiných materiálů budou řešeny obdobně, límec se navíc obalí dalším pruhem hydroizolace vyvedeným min. 
150 mm nad střechu, který se přivaří k límci. Prostup bude dotěsněn voděodolným tmelem a stažen nekorodující 
páskou.  
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Nekruhové prostupy budou mít krytinu vytaženu min. 150 mm nad rovinu střechy, tato bude vodotěsně připojena  
zatmelením vodotěsným a voděodolným materiálem. 
Provádění střešních konstrukcí a jejích detailů bude řešeno dle technologických předpisů a požadavků   dodavatelů používaných materiálů! 
Potrubí a průchodky střešním pláštěm budou opatřeny vrstvou nehořlavé izolace tl. min. 50 mm. Kolem prostupů potrubí SOZ a nástřešních ventilátorů SOZ bude tepelná izolace střechy EPS nahrazena izolantem z minerální vaty v rozsahu min. 500 mm od potrubí. 

4.5.4. PODLAHY 
Skladby konstrukcí podlah jsou uvedeny v samostatné příloze. 
Podlahu vstupních zádveří bude tvořit samonosná, vysoce odolná, pevná rohož s válcovanými hliníkovými profily a 
vloženými pásy gumy a kartáčů. Rohože budou uloženy do zapuštěné prohlubně tak, aby přesně lícovaly s povrchy 
okolních přilehlých podlah. Spoje budou přesné a čisté. Celý obvod prohlubně bude olemován průběžným pásem z 
broušené nerezové oceli nebo hliníku. Podkladová vrstva bude mít funkci vyrovnávacího potěru (spodní strana 
rohože). Prohlubeň bude napojena na kanalizaci. Prohlubeň bude vytvořena dodatečně, vyfrézováním. 
Povrchovou úpravu podlahy pasáží budou tvořit keramické dlaždice. 
Obchodní jednotky budou mít podlahy bez povrchové úpravy. Podlahu bude tvořit pouze železobetonová stropní 
deska normové rovinatosti tzn. dle potřeby přebroušena. Vlastní vrstvení podlahové konstrukce, tzn. nášlapnou 
vrstvu s podkladem, lepidlem apod., bude dodávkou budoucího nájemce. 
Povrchová úprava podlah ve veřejných sociálních zařízeních včetně WC pro invalidy bude z keramické dlažby. V 
rámci pokládky dlažeb bude použita hydroizolační stěrka pod lepící tmel dlažeb. V sociální zařízeních personálu a 
úklidových komorách budou použity dlažby středního standardu. 
Povrchy podlah v kancelářích a řídících místnostech v 3.NP mezaninu budou ze zátěžového antistatického koberce 
(80% vlna, 20% nylon na podkladu), PVC a antistatické PVC v serverovně. Podlahy budou ukončeny soklem 
stejného materiálu jako podlaha, tedy kobercový recp. PVC pásek.  
Všechny povrchové úpravy musí splňovat požadavky PBŘ. 
Obecně jsou tloušťky podlahy v místnostech, ve kterých se budou provádět navržena na 15 mm nad 
železobetonovou stropní desku. Výjimku bude tvořit prostor supermarketu, kde bude v části tloušťka dlažby 75mm, v 
části 120mm. 
Povrchy podlah technických a únikových chodeb, garáží, technologických místností a prostor tohoto typu budou 
řešeny vesměs pouhou úpravou vlastní stropní železobetonové desky. V rámci betonáže bude dodržena maximální 
rovinatost. Dle potřeby bude deska přebroušena. Povrch bude tvořit voděodolný a nepropustný polyuretanový popř. 
epoxidový nátěr v barevném provedení tmavě šedém. V napojení na stěny bude polyuretanový nátěr doplněn o 
stěnové sokly s požlábkem z polyuretanové stěrky a tmele, aby v případě vlhkosti nedocházelo ke vzlínání vody do 
obvodových stěn místností. 
Parkovací zóny budou označeny orientačními prvky využívajícími barev a písmen/čísel na sloupech. Parkovací stání, 
komunikace a zóny pro pěší budou označeny nátěrem. 
Vjezdová rampa z ulice Komenského do hromadných garáží v 1.NP bude provedena s protiskluzným povrchem. 
Řešení bude bud provedením zdrsnění povrchu rampy v rámci betonáže desky s následným polyuretanovým 
nátěrem nebo bude použita polyuretanová stěrka s protiskluzným křemičitým vsypem. Vjezdová rampa bude proti 
námraze ošetřena topnými kabely. 
Vjezdové prostory z ulic a vstupy do objektu budou doplněny o odvodňovací žlaby, které budou osazeny již během 
betonáže nebo budou doplněny v rámci realizace terénních úprav kolem objektu. Odvodňovací žlaby budou 
napojeny na objektovou kanalizaci. 
Vodotěsné izolace podlah ve všech sprchách, úklidových místnostech a WC budou řešeny formou stěrkových 
izolací. Kolem umyvadel a sprch bude stěrková hydroizolace vytažena i na stěny (všude min 0,2m, u sprchy do výšky 
2 m a u umyvadel do výšky 1,2 m). Veškeré keramické dlažby a obklady jsou pokládány do flexibilního lepidla. V 
provozech vlhkých bude provedena klasická podlaha z dlaždic keramických nekluzných, pokládaných do tmelu a 
spárovaných vodě odolným tmelem. V provozech mokrých bude provedena dlažba do hydroizolačního tmelu. 
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Dilatace mezi jednotlivými povrchy podlah budou řešeny dilatačními nebo přechodovými lištami (budou předloženy k 
odsouhlasení).  
 
Všechny nášlapné podlahové vrstvy u kterých je požadavek na nekluzný povrch budou mít atestem doloženou 
hodnotu součinitele smykového tření min. 0,6 pro nášlapné vrstvy v exteriérech tato hodnota musí být prokázána za 
vlhka a u nášlapných vrstev na rampách či šikmých plochách je hodnota 0,6 + tg alfa (ve venkovním prostoru opět za 
vlhka). 
V prostorách obchodní pasáže 1NP a hlavního vstupu 1NP musí nášlapná vrstva umožnit občasné zajetí osobního 
automobilu do prostoru pasáže. 
Dilatace podlah budou v maximálním rastru 3x3m, dodavatel je povinen dilatace uzpůsobit tak, aby vyhovovali 
použitému materiálu podlahy a vlastnostem podkladu. V případě, že vznikne potřeba provést dilatace po menších 
polích,  vzniknou nová pole v příslušném dělení poměru polí stávajících. 
Jiné dilatace se nepožadují, nejsou-li dilatovány nosné konstrukce tvořící nosnou část podlah. V místě dilatací je 
třeba užít těsnící hydroizolační pásku (u stěn nejlépe s integrovanou textilí), vlastní spára se osadí příslušným 
dilatačním profilem – bude vyvzorkován. 
V prostorách parkingů budou dilatační spáry v provedení vodotěsném včetně dilatační lišty. 
V místnosti serveru a ústředny ER bude provedeno antistatické PVC na lepidlo. Je nutné doložit atestem odpor min.  
107 Ohmů. 
Pod epoxidovou stěrku bude prováděn pouze penetrační nátěr, který zaručí propojitelnost povrchu podkladního 
betonu a epoxidové stěrky. 
Součástí dodávek podlah jsou i dilatační lišty (objektové dilatace a dilatace podružné u keramických dlažeb) včetně 
drážek pro ně vytvořených v rámci provádění betonových konstrukcí a následného začištění. Součástí dodávek 
podlah jsou i přechodové lišty mezi jednotlivými typy nášlapných vrstev, mezi rozhraními jednotlivých typů podlah a 
lišty mezi různými tloušťkami skladeb podlah. 
Sokly budou navrženy a realizovány dle standartů a detailů v součinnosti s architektem a  s odolností na strojní 
čištění podlah. 
V administrativní části je navržen koberec, způsob položení koberce na podklad a přípravu podkladu  určí dodavatel 
koberce. 
V případě stěrkových podlah v garážích musí podlahy dodržet ČSN 73 6058. 
Podlahy v garážích musí být trvanlivé, mechanicky odolné proti působení olejů, pohonných hmot a chloridů s 
protismykovými vlastnostmi. Podlahové souvrství musí být vodotěsné a nesmí umožnit vnikání vlhkostí do ostatních 
konstrukcí, nebo pronikání do nižších prostor. Vodotěsná vrstva musí být vytažena min. 100mm nad niveletou 
podlahy na všechny prostupující konstrukce a stěny. Napojení podlahy na tyto konstrukce musí být vodotěsné. 
Povrchy podlahových konstrukcí se ošetřují  takovým způsobem, aby nemohlo dojít k zhoršení jejich vlastností. 
Jako standart je v tabulce skladeb uveden ucelený systém podlahovin pro parkové domy Sika – CarDeck. 
Pod stěrku v garážích se provede vhodná příprava k zajištění výše uvedených požadavků na podlahovinu (např. za pomoci pryskyřic) dle požadavků dodavatele podlahové stěrky pro parkovací prostory. Zhotovitel ručí za funkčnost a správnost provedení systémových stěrek.  
Při vstupech z garáží do přilehlých místností, které mají stejnou nebo nižší výškovou úroveň bude provedena 
ochrana proti zatečení, viz vyznačení ve výkresech. V těchto místech jsou dveře osazeny výše. 
N á š l a p n é  v r s t v y  
KOBEREC  
Oblast použití: kanceláře, recepce, zasedací místnost. 
Včetně soklu 50mm zakončeného lištou s eloxovaného hliníku. 
 
Obecné požadavky: 
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• Pokládat na rovné, čisté a suché povrchy. Při pokládce dodržet technologický předpis výrobce! 
Doporučené lepidlo: akrylové lepidlo. 

• Čištění: denně vysavačem, příležitostně vyčistit šamponem bez tukových reziduí strojem určeným k 
čištění koberců. 

 
KERAMICKÁ DLAŽBA  
Keramická dlažba (var. protiskluzná), formát dle použití viz výkresy spárořezů),  spárovací hmota flexibilní. Podlahy s 
dlažbou budou provedeny (v případě že nenavazují na obklad) s keramickým soklem. 
 
Obecné požadavky na dlažby 
• Spárořez dlažeb bude navazovat na spárořez obkladů a soklů (u stejných formátů). 
• Přesná barva spárovací hmoty a tmelů bude určena dodatečně po výběru dodavatele na základě 

předložených vzorků, aby bylo dosaženo barevného sladění mezi sebou. Jednotlivé typy vzhledem k 
účelům místností jsou doporučeny ve skladbách podlah. 

• Barva lišt nad sokly bude určena dodatečně po schválení barevného řešení interiéru, předběžně v barvě 
spárovací hmoty. 

• Požadovaný stupeň otěruvzdornosti  PEI 3 a vyšší (při zatřídění místností dle  ČSN EN 154) – nutno doložit 
atesty výrobce 

• Protiskluznost R10 a R11 (v zázemí gastro-FCU, úklidových místnostech), a B (ve sprchách)– nutno doložit 
atesty výrobce 

• Všechny dlažby (zejména na schodištích) musí mít součinitel smykového tření min. 0,6 – nutno doložit 
atesty 

• Dilatace bude provedena ve sparách dodatečným proříznutím podkladní betonové mazaniny. Do spáry 
bude vložena  lišta (bude vyvzorkována), která bude zatmelena pružným v barvě spárovací hmoty. 

 
P o d l a h o v é  l i š t y  a  s o k l y  
Obecně budou ve všech prostorách s kobercovinou řešeny sokly s vytažením kobercoviny do výše 50 mm 
(kanceláře), nebo bude proveden sokl z AL eloxovaného profilu. Pokud bude provedena keramická dlažba v 
návaznosti na keramický obklad, bude přechod řešen plastovou přechodovou lištou, např. typu SCHLUTTER, nebo 
keramickou tvarovkou. Pokud je požadována epoxidová stěrka obecně, bude vytažena s požlábkem do výše cca 100 
mm  
Sokly ve veřejných prostorách (lobby, obchodní pasáže) bude tvořit nerezový sokl výšky 150mm, lepený v líci SDK 
nebo stěrky, popsán viz tabulka zámečnických výrobků. 
V místnostech s dlažbou (veřejné chodby k WC) bude sokl proveden keramický. 
 
Všechny typy soklů a lišt musí  být vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem a investorem. 
 
D i l a t a č n í  l i š t y  
 
Dilatační lišty jsou definovány v tabulce zámečnických výrobků, kde je nastaven standard lišt. 
Dilatační lišty musí splňovat kritéria stanovené požadavkem statika. 
Dilatační lišty budou  dimenzovány v prostorách zásobovacích tras a mallu na pojezd paletovým vozíkem, v 
prostorách parkingu a mallu 1np, pak na pojezd automobily s nosností do 3500 kg (tato lišta musí být z horního líce 
vodotěsná). Přesný typ dilatačních lišt vyspecifikován v tabulkách PSV.  
Lišty budou předloženy k vyvzorkování a musí být odsouhlaseny ze strany architekta a investora. 
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Podlahy jsou lepené přímo k nosné konstrukci. Kvůli nebezpečí vzniku poruch od dotvarování konstrukce je nutné 
použít flexibilní lepidlo i spárovací hmotu. Spáry v dlažbě musí mít minimální šířku 5 mm, dilatace dlažby v rastru cca 
3x3m. 

4.6. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
Zastřešení objektu je tvořeno plochou střechou s nosnou konstrukcí ze železobetonu ve spádu. HI je tvořena fólií 
z měkčeného PVC na separační geotextilii, tepelné izolaci z EPS a parozábraně. Střešní fólie odolná UV záření. 
V místech světlíků a atik bude fóliová HI přetažena i na svislé konstrukce – je požadována fólie v šedé barvě na tyto 
svislé pohledové plochy, tato folie musí být odolná vůči UV záření. 
Nad vstupy do centra jsou navrženy markýzy, tvořené ocelovou nosnou kcí., krytina rovněž fóliová. Zespodu 
opláštěny podhledem z lamel v imitaci dřeva. 
Střecha nad garážemi je částečně tvořena pochozí terasou s občasným pojezdem vozidel údržby, nášlapnou vrstvu 
tvoří betonová dlažba. Částečně tvoří zastřešení intenzivní vegetační úprava. Menší část střechy je vymezena pro 
herní prvky pro děti. 
Přechod mezi vegetační střechou a pochozí terasou tvoří betonové prefabrikované bloky, které zároveň slouží jako 
lavičky pro zákazníky. Dále tvoří přechod prefa opěrné stěny tvaru „L“ a plynulý přechod dlažby do vegetační úpravy. 
Pokládky jednotlivých vrstev střechy a způsob provedení hydroizolací, prostupů, vtoků, dilatací, atd.…budou 
provedeny dle doporučených technologických postupů a detailů stanovených výrobcem pro daný typ hydroizolace 
v závislosti na její poloze v souvrství skladby střechy a dále v souladu s příslušnými ČSN a dalšími obecně platnými 
detaily pro ploché střechy. Pro jednotlivé vrstvy střech budou dodavatelem použity předepsané doplňkové typové 
výrobky a montážní pomůcky. Do dodávky střech je nutné zohlednit i materiál a nutné úkony na zajištění a ochranu 
jednotlivých vrstev a prvků střechy v průběhu výstavby vyvolaných postupem výstavby, technologickými přestávkami, 
nepříznivými povětrnostními podmínkami atd. (např. provizorní ochrana jednotlivých vrstev, provizorní kotvení vrstev, 
pomocné konstrukce pro montáž…).   
Dle provozu a umístění lze střechu zařadit do skupiny pochozí - bez přístupu veřejnosti, přístup mají pouze 
pracovníci obsluhující zařízení na střeše. Servisní trasy jsou řešeny zdvojenou vrstvou HI fólie, alt. betonovými 
dlaždicemi na střešním plášti a podkladní fólii. 
Navržené skladby střešních konstrukcí jsou uvedeny v samostatné příloze „ skladby podlah a střešních konstrukcí“. 
V místě vedení instalací budou na střešní plášť osazeny betonové dlaždice (dodávka jednotlivých profesí), na které 
budou tyto instalace osazeny a kotveny. 
 Prostupy potrubí SOZ budou v obvodu min. 500 mm okolo hrany prostupu opatřeny izolací z minerální vaty míst polystyrenu. Všechny ostatní prostupy instalací budou opatřeny minerální izolací min 50 mm, aby nedocházelo k přímému styku vedení a polystyrenu ve střešním plášti. 
 
Objektové dilatace proběhnou i ve všech vrstvách skladby střešní konstrukce. Vodotěsné uzavření dilatační spáry ve 
střeše bude realizováno natavením dalšího pruhu fólie nad dilatační spáru s minimálním přesahem 250 mm na 
každou stranu, tj. bude použit pás v celkové minimální šířce 520 mm.  
 
Podlahové dilatace budou doplněny v konstrukcích podlah a stěn dilatačními lištami dle tabulek PSV. 
 
Střechy jsou opatřeny nouzovým odvodňovacím systémem. Návrh dimenze je předmětem činnosti dodavatele 
odvodňovacího systému. 

4.7. FASÁDA 
Objekt je řešen jako zateplený, obvodové konstrukce budou splňovat tepelné izolační parametry dle ČSN. 
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Veškeré klempířské prvky, tj. parapety, oplechování, ostění a nadpraží budou součástí dodávky fasádních systémů. 
Okenní systémy a vkládané dveře budou součástí dodávky fasádních systémů a budou kotveny do ŽLB nosné 
konstrukce objektu resp. vyzdívky. Odvětraná lehká fasáda je osazena před železobetonové konstrukce a ŽLB 
parapety resp. vyzdívky. Prosklená fasáda je osazena před ŽLB konstrukce s vlastní AL nosnou konstrukcí. Plášť je 
nutné v místech požárních pásů mezi jednotlivými úseky (patry) požárně utěsnit speciálními ucpávkami s požární 
odolností požárně dělící konstrukce. Jeden dilatační díl oken budou tvořit maximálně tři křídla, osazená v jednom 
rámu, jehož dělící sloupky musí umožnit napojení interiérových příček, osazení kování. Napojení příček k okenním 
rámům bude přes standardní detail. 
Na fasádní povrchy bude aplikována vrstva průhledného proti-graffiti nátěru v souladu s doporučeními výrobců tak, 
aby fasády byly lehce omyvatelné. 
 
P r o v ě t r á v a n á  f a s á d a  z  H P L  d e s e k  
HPL desky budou instalovány ve 2 vrstvách, v přední vrstvě budou průřezy tvaru kmenů stromů, prosvětlené 
v mezerách mezi deskami LED pásky. 
Použití těchto desek je možné v exteriéru a to na zavěšované provětrávané obklady (rovinné desky i vyrobené 
prostorové prvky - kazety) na Al rastr, kotvení je uvažováno se skrytým závěsem (držáky s vodorovným vodícím 
prvkem).  
Montáž desek se provede v souladu s technickými předpisy výrobce. 
Podrobně viz dílenská dokumentace zhotovitele. 
 
K o n t a k t n í  z a t e p l e n í  m i n e r á l n í  i z o l a c í  
Kontaktní zateplení pláště budovy bude realizováno pomocí certifikovaného kontaktního tepelně-izolačního systému 
třídy A s izolací z minerálních vláken. Součástí certifikovaného sytému budou veškeré profily sloužící k vyztužení 
rohů, připojovací profily u parapetů, okapničkové profily v nadpraží, připojovací okenní profily atd. jednotlivé vrstvy 
kontaktního zateplení budou řešeny dle materiálové škály dodavatele (vyjmenované vrstvy v této zprávě odpovídají 
konkrétnímu výrobci zateplovacího systému a nejsou pro daný objekt striktní. Vždy však musí být použit jeden ucelený certifikovaný systém. 
Založení systému bude provedeno na systémovou zakládací lištu. Je požadována systémová soklová lišta z 
taženého hliníku s tloušťkou stěny 1,0 mm. Použití slabší nebo ohýbané hliníkové lišty se z důvodu její nízké tuhosti 
nepřipouští.  
V KZS jsou navrženy negativní spáry a drážky dle architektonického návrhu, viz detaily. Všechny prvky instalované 
ve fasádách musí splňovat požadavky PBŘ. 
Pro zateplení objektu se použije zateplovací systém třídy A. ve skladbě: probarvená akrylátová, případně silikonová 
omítka (odstín barvy dle požadavku investora v součinnosti s návrhem architekta), univerzální základ, sklotextilní 
síťovina, lepící stěrka, minerální izolační fasádní desky kotvené pomocí hmoždinek (min 2ks hmoždinek na jednu 
desku, na nároží 2+2) přesně určí dodavatel zateplovacího systému (výrobce) dle materiálového podkladu, lepící 
stěrka, penetrace stávajícího podkladu. Provedení kontaktního zateplení u ostění, nadpraží, parapetu se bude řídit 
typovými detaily dodavatele (výrobce) certifikovaného kontaktního systému. Při provádění se musí respektovat 
norma ČSN 732901 (Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů). 
Skladby kontaktních zateplovacích systémů jsou specifikovány v tabulce skladeb. 
V případě požadavku provedení negativní spáry  v kontaktním zateplení se spára vyřízne přímo v izolaci, kladení 
desek pak musí být uzpůsobeno tak, že vyříznutá drážka nesmí být totožná se styčnou spárou izolací. 
 
P r o s k l e n á  s y s t é m o v á  f a s á d a  ( s y s t é m  n a p ř .  W i c o n a  W i c t e c  5 0 )  
Viz níže – výplně otvorů 
 
A L  l a m e l y  
U vstupů z ul. Gen. Mrázka a Jugoslávské budou na fasádách z estetických důvodů AL lamely a lamely v imitaci 
dřeva. Viz výkresy pohledů. 
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Podrobně viz dílenská PD zhotovitele. 
 

4.7.1. SOKLY EXTERIÉROVÉ 
S o k l  u  p r o v ě t r á v a n ý c h  f a s á d  
Pod HPL soklem bude proveden lemovací obrubník v rovině soklu, cca 30 mm nad úroveň chodníku. 
 
K o n t a k t n í  z a t e p l e n í  v  o b l a s t i  s o k l u  a  p o d  z e m i n o u  
Kontaktní zateplení ve skladbě viz. předchozí odstavec bude ukončeno (soklovým startovacím profilem) min. 300 
mm nad úrovní ÚT. 
Tepelná izolace soklu a kcí pod zeminou je zajištěna tak, že do hloubky min. 1000 mm od terénu je provedena na ŽB 
stěně venkovní perimetrická tepelná izolace pro použití ve styku se zeminou, přilepená na hydroizolační ŽB vanu z 
exteriéru. 

4.8. VÝPLNĚ OTVORŮ 
4.8.1. VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 
Podrobně jsou specifikovány v tabulce výrobků PSV. Na okenní prvky a fasády jsou kladeny kombinované 
požadavky akustické, protipožární, tepelně technické a na mechanickou odolnost. Všechny fasádní prvky, ať už se 
jedná o okna, dveře nebo LOP budou mít připojovací spáry ošetřeny parotěsnou páskou z interiérové a 
paropropustnou páskou exteriérové strany. Všechny fasády musí umožnit přípravu na napojení na EPS, EKV, EZS, 
případně osazení panikového kování pokud bude požadováno. 
 
O k n a  
Okna umístěná do fasády budou provedena z plastových profilů rámové konstrukce. Součinitel prostupu tepla celého 
okna U = max. 1,2 W/m2.K. 
Konstrukční systém musí být vždy nabídnut a proveden pouze jako ucelený konstrukční systém vč. veškerého 
napojení prvků, kotvení, vsazení výplní a utěsnění k hrubé stavbě nebo dobíhající konstrukci. 
Osazení konstrukcí oken bude provedeno tak, aby bylo možné provést dostatečné izolování ostění, parapetů i 
nadpraží oken v tl. 30 mm izolantu (minimální hodnota). Okenní rám bude v případě potřeby nastaven rozšiřovacím 
profilem.  
Okenní otvory musí splňovat požadavky normy ČSN 730540-2.  
Podrobná specifikace viz tabulka oken. 
 
P r o s k l e n é  f a s á d y   
Prosklená fasáda je navržena z profilů ze slitiny hliníku,  v provedení metalické barvy s profily ve vodorovném i 
svislém směru – např. systém Wicona Wictec 50 
Rastrovou fasádní konstrukci typu „ sloupek x příčník“ tvoří nosné sloupkové profily, mezi které jsou vsazeny příčníky 
v rastru dle příslušné pozice. Fasádní konstrukční systém musí být vždy nabídnut a proveden pouze jako ucelený 
konstrukční systém vč. veškerého napojení prvků, kotvení, vsazení výplní a utěsnění k hrubé stavbě nebo dobíhající 
konstrukci. 
Použité profily musí splňovat požadavky ČSN 730540-2 v platném znění na hodnotu součinitele prostupu tepla rámu 
a na celou konstrukci dle výpočtu ze vzorce platného pro LOP v závislosti na ploše průsvitné a neprůsvitné výplně. 
Zároveň musí být splněny požadavky na min. hodnotu teplotního faktoru vnitřního povrchu. Musí být dodrženy 
požadavky stanovené v rámci optimalizace PENB zpracované firmou Atelier DEK. 
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Základní profily rastrových konstrukcí mají pohledovou šířku 50 mm. Hloubka profilů je určena statickými požadavky 
na průhyb konstrukce. Jako minimální hloubka profilů je, z tepelně technického hlediska, doporučena hloubka 150 a 
200 mm, ovšem návrh profilů musí provést dodavatel fasády na základě statického výpočtu. 
Sloupky a příčníky budou všude stejně hluboké, i v případě, že to není ze statického hlediska nutné. Tento 
požadavek vyplývá pro bezproblémové a funkční provedení parotěsných, akustických i optických zakončení 
dobíhajících konstrukcí. Vnější sokly jsou uvažovaný jako plechové, tzn. mezi dvě svislé krycí lišty „zasklení“ bude 
vložen sendvičový panel (al. plech – izolace – al. plech). 
Rektifikovatelnost kotev musí být ve všech směrech ± 25 mm bez konstrukčních úprav na stavbě. Tato tolerance 
musí být zabezpečena bez dodatečného podkládání kotev. Kotvy nesmí být na stavbě svařován ani jinak 
upravovány.   
Hydroizolační dotěsnění ke stavební konstrukci bude provedeno foliemi EPDM. 
Součástí těchto fasád budou také otevíravé a automaticky posuvné prosklené dveře. 
Otevíravé dveře budou hliníkové, rámový systém s viditelnými křídly. 
Automatické dveře posuvné budou tvořeny uceleným systémem s plochým pohonem. 
Prosklené dveře a fasády jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahu musí být ve výšce 800-1000mm a  
1100-1400 mm nad podlahou kontrastně označeny oproti pozadí, zejména musí mít výrazný pruh šířky 50mm nebo 
pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti pozadí (pruh 
značek nebo paska bude upřesněna investorem a GP). 
 
Technické pokyny 
• konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic výrobce systému 
• před započetím provádění fasád musí být dokončeny veškeré související práce, tak aby bylo zebezpečeno 

jejich provádění a následná funkčnost 
• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a prvků  
• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice 
• neustále je třeba kontrolovat rovinnost jak svislou tak vodorovnou 

 
Dodavatelská dokumentace 
• dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi/investorovi 

tak, aby případné požadavky projektanta/investora na změny neohrozily termín výstavby.  
• z dokumentace musí být zřejmé materiál, konstrukce, rozměry, montáž a upevnění prvků,  způsob 

nanášení a všechny ostatní podrobnosti důležité pro posouzení a schválení všech částí projektantem 
/investorem 

 
Referenční vzorky 
• po odsouhlasení dokumentace budou projektantovi/investorovi předloženy k odsouhlasení všechny typické 

prvky a referenční vzorky obkladů a dlažeb. Dodavatel předloží vzorky v časovém předstihu tak, aby 
nebyla ohrožena plynulost výstavby.  

 
V š e o b e c n é  p o ž a d a v k y  k  f a s á d n í m  a  o k e n í m  k o n s t r u k c í m :  
Všechny ohraničující okenní a fasádní konstrukce jsou navrženy jako vzduchotěsné, parotěsné, tepelné a  zvukově 
izolační. Všechny stavební díly vystavené povětrnostním vlivům musí být zhotoveny tak, že je zaručena jejich trvalá 
vodotěsnost proti hnanému dešti a případné kondenzáty jsou odváděny nejkratší kontrolovanou cestou ven z fasády. 
Těsnění, které je vyrobeno z trvale pružné nebo stříkané spárovací hmoty, nesmí být zakryty tak, aby k nim byl v 
pozdějším časovém období znemožněn přístup. 
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Všechny konstrukce uzavírající interiér musí být provedeny jako tepelně izolační nebo s přerušeným tepelným 
mostem. Početně zjištěný rosný bod musí ležet v tepelné izolaci za poslední parotěsnou zábranou. Všechny 
konstrukční materiály s různými potenciály (od ca 30 mV) musí být chráněny dělícími materiály před 
elektrochemickou korozí (tvorba galvanických článků). U viditelných přechodových částí jsou navrženy distanční 
profily. Při montáži je nutné se vyvarovat obnažení řezných rovin vůči povětrnosti. Hliníkové prvky v blízkosti mědi je 
třeba ošetřit ochranným transparentním lakem (např. KOVEXAL, IMPOXAL) a vzorky nechat odsouhlasit AD. 
Hořlavost použitých stavebních materiálů musí odpovídat "Požární technické zprávě", nesmí se používat hořlavých 
materiálů. 
Zemnění hliníkových a kovových konstrukcí a obkladů musí být projektováno a provedeno v souladu s českými 
normami (obdobná norma DIN 57185, T1/VDE 0185 díl 1 - ochrana proti blesku). 
Profily rámových konstrukcí nesmí být v konstrukci nastavovány ze zbytků a to ani v případě, kdy by profily nebyly 
pohledové.  
Dveře na hlavních komunikačních cestách musí zabezpečit vstup osob s omezenou schopností pohybu 
(bezbariérový přístup). 
Hydroizolační folie je navržena vždy v nadpraží nad fasádním elementem tam, kde přechází teplá část konstrukce ve 
studenou a kde by mohlo docházet ke kondenzaci vodní páry, resp. zatečení dešťové vody proniklé přes 
provětrávanou mezeru (u všech provětrávaných fasádních obkladů). 
Každý element smí být upevněn pouze jedním pevným bodem  k hrubé stavbě, ostatní jsou posuvné. Dodatečné 
připevňování k jiným konstrukcím musí být konstrukčně řešeno ve smyslu tohoto požadavku. 
Veškeré upevňovací konstrukce a kotvící prvky, kde je to technicky možné, jsou řešeny jako skryté a nikde nesmějí 
narušovat utěsnění jednotlivých okenních a fasádních konstrukcí.  
Připevňovací a kotvící prvky musí být schváleny a odzkoušeny pro fasádní konstrukce. Veškeré konstrukce 
fasádních prvků budou dimenzovány na průhyb předepsanými příslušnými předpisy a budou doloženy statickým 
výpočtem v rámci dodavatelské dokumentace (včetně skladeb skel). Veškeré kotevní prvky oken a fasádních 
elementů musí umožňovat vyrovnání tolerance hrubé stavby, montážní tolerance a možné pohyby prvků z hlediska 
délkové roztažnosti, vlivem dopravních otřesů, zatížením větrem nebo sněhem. Standardní kotvy fasádních 
konstrukcí musí umožňovat vyrovnání tolerance hrubé stavby ve všech třech směrech. Všechny kotevní plechy musí 
být provedeny z nerezu, hliníku nebo pozink. plechu. Jejich kotvy musí být schválené a certifikované pro nosné 
konstrukce dle příslušných norem. 
Dodavatel prosklených konstrukcí musí splnit technické požadavky z hlediska zajištění dilatování konstrukcí, ať už 
vlivem statických a dynamických zatížení, nebo rozdílnou tepelnou roztažností jednotlivých prvků a to tak, aby 
nedocházelo k deformacím, které by mohli 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). 
Dodavatel rovněž nesmí opomenout přenesení dilatačních spár hrubé stavby do fasádních konstrukcí. 
U všech používaných materiálů je třeba mít na zřeteli protipožární a antikorozní požadavky. Materiály, u kterých je 
ochrana proti korozi dána povrchovou úpravou, nesmí být později navrtány nebo svařovány. 
 
Určení vzdálenosti vrtu pro hmoždinku/kotvu od okraje je nutno provést se souhlasem statika, aby nedošlo k 
poškození nebo porušení výztuže a pohledové plochy betonu. V případě odstranění tepelné izolace pro připevnění 
kotvy, je nutno pro připevnění tento prostor opět vyplnit tepelným izolantem. 
Požadovaná požární odolnost fasádních konstrukcí musí být doložena příslušným atestem - certifikátem. 
Nosné prvky fasádních konstrukcí budou do prefa prvků kotveny pouze v místech, které určí dodavatel prefa 
konstrukcí na základě statického výpočtu. V jiných místech je kotvení zakázáno. 
 
Utěsnění k hrubé stavbě / zakončení 
Všechny, prostor ohraničující okenní a fasádní elementy jsou utěsněny po celém obvodě folií odolnou proti stárnutí a 
chemickému působení kyselin, zásad. látek, organických solí a alkoholu. U všech elementů na teplé straně 
(interiérová strana za tepelnou izolací) jsou předepsána zásadně těsnění, která zároveň působí jako parotěsná 
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zábrana. Tato těsnění probíhají po celém obvodě bez změny těsnící roviny a bez přerušení. Dotěsnění zatmelením 
je možno použít jen ve výjimečných případech, kdy není možno použít parotěsné folie. Těsnění v přechodových 
částech (např. z folie na zatmelení) musí být provedeno bez přerušení a použité materiály musí být navzájem 
spojitelné. 
 
Všechna zakončení pro okenní a fasádní konstrukce musí splňovat předepsané požadavky obzvláště se zřetelem 
na: 

- přerušení tepelných mostů 
- hydroizolační a parotěsné zakončení 
-  akustické požadavky včetně návazností na hrubou stavbu 
-  požární odolnost 

 
Č i š t ě n í  o k e n n í c h  v ý p l n í  a  s v ě t l í k ů  
Koncept čištění je na celém objektu navržen tak, aby všechny fasádní konstrukce byly z hlediska údržby a čištění 
přístupné z vnější strany a nedocházelo tak k omezování nájemců vnitřních prostor. Z vnitřní strany budou pouze 
světlíky v pasážích za pomoci podružných mobilních konstrukcí nebo výsuvných plošin. 
Vnitřní i vnější část oken  bude čištěna z jednotlivých výškových úrovní s použitím nástavců na čistící pomůcky. 
 

4.8.2. VNĚJŠÍ DVEŘE 
Vstupní prosklené konstrukce budou vyhovovat požadavkům podle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně označení. 
V prosklených dveřích musí být použita bezpečnostní skla v obou tabulích izolačního dvojskla. 
Dveře ve fasádě (mimo prosklené stěny) jsou převážně jednokřídlé, plechové, hladké, zateplené celkový součinitel 
prostupu U = 1,7W/m2K v nástřiku RAL. Osazení dveří bude provedeno tak, aby bylo možné provést dostatečné 
izolování ostění i nadpraží dveří. v tl. 30 mm izolantu (minimální hodnota).  
Fasádní dveře otevírané ven budou zabezpečeny proti vysazení. Součástí dveří je i kování (dle tabulky dveří). 
Dveře budou mít povrchovou úpravu v barvě totožné s barvou obvodového pláště.  
Přesná specifikace dveří viz tabulka dveří. 
 

4.8.3. VRATA 
Sekční vrata pro vjezd do zásobovacího dvora a rolovací vrata do podzemních garáží budou z dvoustěnných lamel s 
vodorovným, rovnoměrně rozloženým vroubkováním, vzájemně propojené pantovými prvky. Vratové křídlo musí mít 
hladký a kompaktní chod ve vodících lištách doplněných vhodnými profily s kartáčovým těsněním pro zajištění 
vysoké těsnosti. Pevný koncový profil vrat bude osazen vysoce odolným gumovým komůrkovým těsněním. Vrata 
budou vybavena systémem zabezpečujícím plynulý pohyb balíku lamel při chodu vrat pomocí převodek po 
upevňovací ocelové konzoly (pozink.), který zajišťuje neustálou svislost vrat při přechodu do vodících lišt a zároveň 
tak zůstává neustále uzavřená mezera mezi vratovým křídlem a nadpražím. Torzní pružiny nadlehčují hmotnost 
vratového křídla prostřednictvím ocelových lan, vedených přes navíjecí lanový buben. Pojistka při prasknutí pružiny a 
pojistka při přetržení ocelového lana. 
Na vnitřních rampách mezi prostory parkingů budou osazena automatická, jednokřídlá, posuvná, protipožární, 
gravitační vrata, s horním vodícím pojezdem kotveným na stěně. 
Perioda otevírání vrat do zásobovacího dvora bude max. 3x za den na elektropohon. 
Specifikace vrat – viz tabulka dveří. 
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Celkový součinitel prostupu tepla vrat v obvodovém plášti - U = 1,7 W/m2.K 
 

4.8.4. STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY 
Střešní světlíky jsou tvořeny ocelovým nosným rámem, na který se položí hliníkové rastrové zasklení světlíku, 
tvořené systémovým zasklením + příčníky (systém Wicona Wictec 50) 
Příčníky zasklení budou v nástřiku v metalické barvě dle požadavků architekta. 
Z a s k l e n í  
Pro světlíky: 

- vnější sklo je tepelně tvrzené (=kalené) => odolnost proti kroupám 
- vnitřní sklo je vrstvené => při náhodném rozbití nespadnou střepy na zem, ale zůstanou přilepené na fólii 
- sklo je drženo po celém obvodě 

 
Oplechování světlíků je součástí dodávky světlíkové prosklené výplně včetně návazností. 
Veškeré konstrukce světlíkových prvků budou dimenzovány na průhyb předepsanými příslušnými předpisy a budou 
doloženy statickým výpočtem v rámci dodavatelské dokumentace (včetně skladeb skel). 
 
Technické pokyny 
•  konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic výrobce systému 
•  před započetím provádění světlíků musí být dokončeny veškeré související práce, tak aby bylo 

zabezpečeno jejich provádění a následná funkčnost 
•  před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a prvků  
•  veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice 
•  neustále je třeba kontrolovat rovinnost jak svislou tak vodorovnou, tak správnost rastrů 

 
Dodavatelská dokumentace 
•  dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi/investorovi 

tak, aby případné požadavky projektanta/investora na změny neohrozily termín výstavby.  
•  z dokumentace musí být zřejmé materiál, konstrukce, rozměry, montáž a upevnění prvků,  způsob 

nanášení a všechny ostatní podrobnosti důležité pro posouzení a schválení všech částí projektantem 
/investorem 

Referenční vzorky 
• po odsouhlasení dokumentace budou architektovi/investorovi předloženy k odsouhlasení všechny typické 

prvky a referenční vzorky obkladů a dlažeb. Dodavatel předloží vzorky v časovém předstihu tak, aby 
nebyla ohrožena plynulost výstavby.  

 

4.8.5. VNITŘNÍ DVEŘE A PROSKLENÉ STĚNY 
V interiéru budou použity dveře jednokřídlé i dvoukřídlé, otočné, plné hladné do ocelové zárubně - umístění a 
rozměry viz. výkresy a tabulka dveří.  
Na některé dveře jsou kladeny zvláštní požadavky ze strany požární ochrany, akustických požadavků nebo projektu 
VZT. Požární dveře musí být osazeny podle požadavků PBŘ. Veškeré požární dveře v komplexu budou vždy 
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vybaveny samozavíračem (C). U dvoukřídlových dveří je samozavírač navrženo osadit na obě křídla a dveřní 
sestavu vybavit koordinátorem zavírání. Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, 
křídlo, kování, samozavírač apod.). Vzhledově budou dveřní křídla převážně plná hladká, částečně prosklená 
(přesná specifikace viz tabulka dveří). Materiálově se dveře dělí na ocelové, ocelové zateplené, dřevěné dveře ve 
vlhkých a mokrých prostorách budou s vodovzdornou úpravou. Dveře s požadovanou kouřotěsnou úpravou budou 
mít těsnění s odolností na studený kouř, tomuto požadavku musí odpovídat zvolený typ zárubně. Ostatní zárubně 
budou mít v rámci výroby osazeno pryžové těsnění. Na požární dveře budou osazovány panikové kování nebo 
panikové kliky dle požadavku PBŘ. Paniková klika bude vždy osazena 1,2 m od spodní hrany dveřního křídla na osu. 
Stavěče dveřních křídel budou použity u všech fasádních dveří otevíraných ven. Fasádní dveře otevírané ven budou 
zabezpečeny proti vysazení. Dveře musí umožňovat zabudování doplňku EKV, ESP, EZS atd. Dveřní sestavy je 
nutné označit dle vyhl. 202/99Sb. Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, 
kování, samozavírač apod.). Samozavírače jsou navrženy ve kvalitě alespoň C3 dle ČSN EN 13501.  
Prosklené dveře a prosklené stěny jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahu musí být ve výšce 800-
1000mm a  1100-1400 mm nad podlahou kontrastně označeny oproti pozadí, zejména musí mít výrazný pruh šířky 
50mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm, jasně viditelnými oproti 
pozadí (pruh značek nebo paska bude upřesněna investorem a AD). 
Konkrétní specifikace  dveří včetně kování  je součásti samostatného výpisu tabulky dveří. 
Výkladce k jednotlivým nájemním jednotkám jsou součástí dodávky nájemníka a musí splňovat požadavky 
stanovené nájemcem (např. PBŘ odolnost, bezpečnostní zasklení, OTK apod). 
 
U výplní otvoru dodržet související normy a to zejména: 
ČSN  746210 Kovová okna 
 ČSN  746101 Dřevěná okna 
 ČSN  746350 Ocelové světlíky 
 ON    747340 Ocelové světlíky sedlové 
 ČSN  746401 Dřevěné dveře 
 ON    746405 Dřevěné nadsvětlíky pro rámové zárubně 
 ON    746406 Dřevěné zárubně rámové 
 ON    746408 Dřevěné prahy 
 ON    746413 Dřevěná dveřní křídla hladká s polodrážkou 
 ON    746415 Dřevěná dveřní křídla hladká dýhovaná s  polodrážkou 
 ON   746460 Dřevěné stěny zasklené 
 ČSN  746501 Ocelové zárubně 
 ON    746506 
 ON    746507 
 ČSN  746550 Kovové dveře otvíravé 
 ON    746551 Ocelové dveře otočné jednostranně oplechované 
 ON    746557 Ocelové dveře otočné vlysové 
 ON    746558 Ocelové dveře otočné s průvětrníky 
 ON    746563 Ocelové dveře otočné oboustranné hladké 
 ČSN  746610 Kovová vrata 
 ON    746611 Ocelová vrata otočná jednostranně oplechovaná 
 ON    746616 Ocelová vrata otočná vlysová s průvětrníky 
 ON    746619 Ocelová vrata posuvná dvoukřídlová  jednostranně oplechovaná 
 ON    746622 Ocelová vrata posuvná dvoukřídlová vlysová 
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 ČSN  746318 Ocelové výkladce 
 ON    723220 Parapetní desky 
Veškerá okna, venkovní dveře mechanicky kotvit a těsnit po obvodě provazcem nebo PU pěnou doplněnou 
spolehlivým parotěsným uzavřením osazovací spáry z interiérové strany (silikonový tmel, EPDM fólie, apod. ). 
Sklenářské práce provádět dle: 
ON    733400 Provádění sklenářských prací 
ON    733441 Sklenářské práce stavební. Zasklívání do  dřevěných konstrukcí 
ON    733442 Sklenářské práce stavební. Zasklívání do  kovových konstrukcí a železobetonových konstrukcí 
Dále dodržet požadavky: 
Pro otevírání oken z podlahy ČSN 73 51 05 čl. 6.5.3 
Čištění světlíků  ČSN 73 51 05 čl. 11 

4.9. VÝROBKY PSV 
4.9.1. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
Všechny venkovní zámečnické konstrukce, kde je to technologicky možné, budou opatřeny žárovým pozinkováním. 
Tloušťka žárového pozinkování bude provedena dle příslušných podnikových norem a předpisů, vycházejících z 
tloušťky a kvality materiálu.  
Vnitřní ocelové konstrukce svařované na stavbě budou opatřeny 2x antikorozním základním nátěrem po předchozím 
tryskání a 1x finálním nátěrem v požadovaném odstínu RAL. Vnitřní pohledové ocelové konstrukce budou mít 
veškeré svary provedeny jako zabroušené. Přesná skladba nátěrového systému bude odpovídat doporučení 
výrobce. 
Povrchová úprava ocelových prvků na stavbě nevařených, které jsou pohledově exponované, bude práškovou 
vypalovanou barvou. Na stavbu budou dodávány s povrchovou úpravou a na stavbě už budou jednotlivé prvky pouze 
montovány, kotveny a spojovány šroubovými spoji, tak aby nebyl porušena povrchová úprava.  
Zde jsou vypsány pouze některé konstrukce pro představu o možném rozsahu zámečnických konstrukcí:  
Na střeše budou osazeny ocelové pomocné konstrukce pro venkovní jednotky VZT a chladící jednotky. Konstrukce 
budou cca 500mm nad rovinou střechy. Konstrukci bude tvořit rám z válcovaného ocelového profilu tvaru U nebo I 
podepřený po obvodě stojkami z trubek. Trubky budou přes čelní desku kotveny do střešní konstrukce. Celá 
konstrukce bude žárově zinkována. Alternativně bude využit např. systém Walraven. 
Dále jsou to různé lemovací úhelníky v místě dveří a vrat, žebříky, schodiště, zábradlí schodišť, pomocné konstrukce 
pro kotvení výkladců a podhledů, nosné kce světlíků apod.  
Mezi zámečnickými konstrukcemi je též vykázáno prosklené zábradlí v pasážích. 
Specifikace jednotlivých zámečnických kcí  je uvedena v tabulce zámečnických výrobků. 
 
V prostorách garáží (1.NP a 1.NPmez) budou všechna vedení instalací, které zasahují do průjezdných profilů, 
ochráněny zámečnickými konstrukcemi proti mechanickému poškození – rozsah výrobků může být upraven dle 
skutečného stavu na stavbě. 
 
Technické pokyny 
• Dodávka zámečnických výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části 
• Kotvící a spojovací prvky budou provedeny z nerezové, event. žárově pozinkované oceli 
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• Kotvení ke konstrukci bude provedeno pomocí ocelových lepených chemických kotev do betonu, vařením, 
nebo šroubové spoje s ocelovými konstrukcemi 

• Dodavatel posoudí zábradlí podle ČSN 73 0035 
• Projektant má vysoké architektonické nároky na provedení celkové i detailu - maximální předvýroba 

jednotlivých prvků v dílně je nezbytná a všechny svary budou zabroušeny a začištěny. 
• Montáž všech vnějších i vnitřních prvků nad sebou musí být provedena ve svislé ose, dodavatel zajistí 

geodetickou kontrolu a výsledky měření předá projektantovi/investorovi. 
• Horizontální osazení všech vnějších prvků zábradlí  bude provedeno geodeticky. Dodavatel výsledky 

měření předá projektantovi/investorovi. 
• Pro dotěsnění budou použity trvale pružné materiály a musí být zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním a 

zámečnickým konstrukcím 
• Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických konstrukcí a konstrukcí 

dotčených touto prací 
• Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice  

 
Dodavatelská dokumentace 
• Po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit dodavatelskou dokumentaci  
• Dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi/investorovi 

tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby.  
• Z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž, kotvící prvky, spojovací prvky, svary, typy 

svarů, upevnění prvků, povrchová úprava atd. 
 
Referenční vzorky 
• Po odsouhlasení dokumentace budou projektantovi/investorovi předloženy k odsouhlasení všechny typické 

prvky zámečnických konstrukcí  
• Projektant/investor požaduje v předstihu osadit všechny typické zámečnické prvky použité na stavbě, 

včetně návazností na stavební konstrukce k odsouhlasení. 
• Vzorky všech typických výrobků budou předloženy ke schválení projektantovi/investorovi tak, aby případné 

požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby.  
• V případě velkoplošných nebo prostorově náročných vzorků (např. schodiště, …) bude rozsah referenčního 

vzorku stanoven GP/investorem 
 
Dodržet závazně ustanovení těchto ČSN. 
ČSN 732601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 732611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 
ON 732613 Ocelové konstrukce. Směrnice pro kotvení  ocelových konstrukcí 
ON 732620 Přivařování spřahovacích a kotevních trnů 
ON 732630 Ultrazvukové zkoušení a hodnocení tupých  tvarových svarů ocelových konstrukcí pozemních  staveb 
ON 733630 Zámečnické práce stavební 
Výpis výrobků nenahrazuje výrobní dílenskou  dokumentaci. Pro provádění kovových atypických konstrukcí je nutno 
zpracovat dílenskou výrobní dokumentaci dle ČSN. Řešení kotevních prvků a způsobu uchycení zámečnických 
výrobků k nosným konstrukcím (s ohledem na povrchové úpravy) i kotvení k podkonstrukcím otvorových výplní. 
Poznámka: požadavky na bezpečnostní systém pro práci na střeše a záchytný systém pro údržbu fasády jsou 
uvedeny v kapitole této technické zprávy - bezpečnostní systém pro údržbu 
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4.9.2. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Mezi truhlářské výrobky patří například HPL obklad v interiérech, ochrana stěn v neveřejných chodbách, vnitřní 
parapety, kuchyňské linky, sanitární příčky apod. 
Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků je v tabulce „ truhlářské výrobky“. 
 
Technické pokyny 
• konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic výrobce systému 
• dodavatel stanoví, resp. posoudí připevnění truhlářských prvků (vliv větru, sněhu, apod.) 
• vysoké architektonické nároky - předvýroba jednotlivých prvků v dílně nezbytná 
• horizontální osazení všech nosných prvků na podloží bude provedeno geodeticky. Dodavatel výsledky 

měření předá projektantovi/investorovi. 
• před započetím instalace truhlářských prvků musí být dokončeny veškeré související práce, tak aby byla 

zabezpečena jejich montáž a následná funkčnost 
• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním požadavkům projektu a 

předpisům ČSN (DIN), zejména jde o požadavky na tepelnou izolaci, zvukovou izolaci a pohyb spár. 
• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a prvků dotčených truhlářskými 

pracemi včetně provedení nátěrů 
• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice  

 
Dodavatelská dokumentace 
• po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit konstrukční výkresy podle ČSN (DIN) pro všechny 

typové výrobky 
• dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi/investorovi 

tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby.  
z dokumentace musí být zřejmé materiál, konstrukce, rozměry, montáž a upevnění prvků, kotvící prvky, způsob 
kotvení a všechny ostatní podrobnosti důležité pro posouzení a schválení všech částí projektantem . 
 
 
Referenční vzorky 
• po odsouhlasení dokumentace budou projektantovi/investorovi předloženy k odsouhlasení všechny typické 

truhlářské prvky. Dodavatel předloží prvky v časovém předstihu tak, aby nebyla ohrožena plynulost 
výstavby  

• projektant/investor požaduje v předstihu osadit všechny typické truhlářské prvky použité na stavbě, včetně 
návazností na stavební konstrukce k odsouhlasení. Projektant si vyhrazuje právo na změny, které vyplynou 
z předloženého vzorku 

 
Dodržet závazně ustanovení těchto ČSN. 
ČSN 733130 Truhlářské práce stavební 
ČSN 732810 Provádění dřevěných konstrukcí 

4.9.3. KLEPMÍŘSKÉ VÝROBKY 
Zde jsou vypsány pouze některé konstrukce pro představu o možném rozsahu klempířských konstrukcí. 
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Z důvodů statického nebo jiných mohou být veškeré klempířské prvky (v závislosti na technologických požadavcích) 
opatřeny výztuhami, tyto eventuální požadované výztuhy musí být neviditelně upevněny a nesmí vést k boulení při 
změnách teplot nebo "propisování" spodní výztužné konstrukce do pohledové části. Případné výztuhy jsou součástí 
dodávky klempířských konstrukcí. 
Pohledové oplechování fasád bude provedeno z AL plechu tl. 2mm (např. Gutman), Bezfalcové spoje na podkladním 
pásku,  bez viditelného nýtování (nýtování ne na pohledové straně), připevněno kotvícími a spojovacími prvky např. 
systému Gutmann, barvy dle fasádních profilů a tahokovových panelů. 
Na ostatních fasádách: 
Oplechování parapetů bude provedeno systémovými parapetními plechy z ocelového tvrdého plechu s vrstvou HB 
polyesteru   tl. 0,6 mm.  
Oplechování atik bude z ocelového měkkého plechu s vrstvou HB polyesteru   tl. 0,6 mm (např. Lindab řada Classic)  
Každý okenní otvor (případně prosklená fasáda) bude před osazením parapetního plechu zaměřen a parapetní plech 
bude vyroben podle skutečných naměřených rozměrů.  
Okapové svody a žlaby budou v provedení z ocelového měkkého plechu s vrstvou HB polyesteru tl. 0,6 mm (např. 
Lindab řada Classic). 
Nové oplechování parapetů oken bude přesahovat líc nové fasády nejméně o 30 mm. Příčný sklon oplechování je 
min. 5°. Atika bude ve spádu do střechy a bude napojena na zemnící soustavu objektu, parapetní plechy budou mít 
spád směrem od objektu. 
Veškeré oplechování a jeho kotvení bude provedeno podle ČSN 73 3610.  
Veškeré oplechování bude opatřeno dilatačními spoji v souladu s technologickým předpisem výrobce. Pozinkované 
oplechování v kontaktu s asfaltem nebo cementovým podkladem bude separováno strukturní oddělovacími 
rohožemi, přechodovými tvarovkami nebo jiným spolehlivým způsobem.  
Budou provedeny v místech napojení na hydroizolaci střechy z poplastovaného plechu odstín šedý dle výběru 
architekta. Tyto prvky budou součástí dodávky hydroizolace střechy. 
Doplňující profily opláštění jsou součástí dodávky obkladu fasády. 
Obecně musí být kovové části (oplechování, zámečnické výrobky) v exteriéru napojeny na zemnící soustavu objektu. 
Vzhledem k různorodosti materiálů je nutné zamezit styku vybraným materiálům z hlediska koroze. 
Po celém obvodu střech, atikové plechy musí být ošetřeny před poškozením, či deformací od závěsu horolezců. 
Snášenlivost jednotlivých materiálů: 
V následujících tabulkách jsou znázorněny snášenlivosti jednotlivých materiálů mezi sebou, případně se stavebními 
konstrukcemi. Jedná se o výňatek z ČSN 73 3610. 
V tabulce D.4 je uvedeno, zda mohou být materiály klempířských konstrukcí ve vzájemném kontaktu. 
Tabulka D.4: Vzájemné ovlivňování vybraných kovů v kontaktu 
  hliník olovo měď zinek legovaný 

titanem 
korozivdzdorná 
ocel 

zinkový žárový 
povlak oceli ocel 

hliník + o - + + + - 

olovo o + + + + o - 

měď - + + - + - - 

zinek legovaný titanem + + - + + + - 

korozivzdorná ocel + + + + + + + 

zinkový žárový povlak 
oceli + o - + + + - 

ocel - - - - + - + 

+ materiály mohou být v kontaktu.  
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- kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody.  
o kontakt materiálů raději vyloučit. 
 
Voda stékající z měděných konstrukcí obsahuje ionty mědi, které mohou vyvolávat plošnou korozi hliníku, zinku, 
zinku legovaného titanem, pozinkované oceli, zvláště pokud voda stéká z větších měděných ploch. Proto by 
vyjmenované kovy neměly být umístěny pod měděnými konstrukcemi.  
Je třeba zabránit stékání vody z konstrukcí z oceli bez antikorozní ochrany na všechny druhy plechů. 
V tabulce D.5 je uvedeno, zda mohou být materiály klempířských konstrukcí v kontaktu s vybranými materiály 
podkladních konstrukcí. 
Tabulka D.5: Možný vliv materiálů stavebních konstrukcí na materiály klempířských konstrukcí 
  hliník olovo měď 

zinek 
legovaný 
titanem 

zinkový 
žárový povlak 
oceli 

ocel korozivzdorná 
ocel 

organický 
povrch plechu 

konstrukce s pojivem 
cementovým* - - + - - + + ? 

konstrukce s pojivem 
pojivem sádrovým* - + + - - - + ? 

konstrukce s pojivem 
vápenným* - - + - - - + ? 

dřevo pH < 4.5** - - + - - - - ? 

dřevo pH > 4.5** + + + + + + + ? 

+ Materiály mohou být v kontaktu.  
- Kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody.  
* Dřevo s pH > 4.5: například borovice lesní, borovice aljašská, smrk severský, buk, topol.  
** Dřevo s pH < 4.5: například jedle douglas, červený cedr, dub, kaštan, borovice přímořská, modřín 

evropský.   
? Možnost kontaktu s materiálem podkladu je třeba ověřit u výrobce povlakovaného plechu. 43 ČSN 73 3610 
 
Oplechování prosklených fasád je systémovou dodávkou LOP, včetně kotevních prvků. 
 
 
Technické pokyny 
• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě 
• dodávka klempířských výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části: atiky, 

háky okapů a svodů,  háky pro kotvení parapetů, perforované plechy , návaznosti na hromosvod,  .... 
• podklad pod plechové příponky na beton, zdivo a pod.: jemně pískovaná lepenka 
• kotvení příponek: hmoždinky do betonu, zdiva 
• bednění: desky tl.20mm, chemické složení (nezávadnost) potvrdí výrobce/dodavatel kriterium: P IV SW 
• dilatační celky klempířských výrobků stanoví dodavatel 
• dodavatel stanoví, resp. posoudí připevnění klempířských prvků (vliv větru, sněhu, apod.) 
• vysoké architektonické nároky - předvýroba jednotlivých prvků v dílně nezbytná 
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• požadavky na provedení krytiny: sněhotěsná, vodotěsná, odolná proti tlaku a sání větru, odolná proti 
klimatickému zatížení 

• připojování na bednění – vhodné připojení stanoví dodavatel 
• odvodnění atik musí být provedeno tak, aby voda nestékala po fasádě 
• montáž klempířských konstrukcí bude provedena tak, aby bylo možno podchytit pohyby a deformace 

stavebních konstrukcí, a přitom nedocházelo k poškození od těchto pohybů a deformací 
• montáž všech prvků nad sebou musí být provedena ve svislé ose, dodavatel zajistí geodetickou kontrolu a 

výsledky měření předá projektantovi. 
• horizontální osazení všech prvků na podloží bude provedeno geodeticky. Dodavatel výsledky měření předá 

projektantovi. 
• před započetím instalace klempířských prvků musí být dokončeny veškeré související práce, tak aby byla 

zabezpečena jejich montáž a následná funkčnost 
• napojení na veškeré sousední stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním požadavkům projektu a 

předpisům ČSN, zejména jde o požadavky na tepelnou izolaci, zvukovou izolaci a pohyb spár. 
• pro dotěsnění budou použity trvale pružné materiály (v souladu a s garancemi dodavatele souvisejících 

částí a prvků) a musí být zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním a klempířským konstrukcím 
• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech klempířských konstrukcí a konstrukcí a 

prvků dotčených klempířskými pracemi 
• zatížení větrem a sněhem bude předpokládáno a provedeno podle DIN 1055 
• klempířské práce musí splňovat normu ČSN 733610 
• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice 
• veškeré spoje oplechování říms, parapetů apod. budou provedeny dle technických listů a detailů výrobce  
• tl. připevňovacích a podkladových prvků - min. 1 mm 

 
Dodavatelská dokumentace 
• po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit konstrukční výkresy podle DIN pro všechny typové 

výrobky 
• dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi/investorovi 

tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby.  
• z dokumentace musí být zřejmé materiál, konstrukce, rozměry, montáž a upevnění prvků, kotvící prvky, 

způsob kotvení a všechny ostatní podrobnosti důležité pro posouzení a schválení všech částí projektantem 
/investorem. 

 
Referenční vzorky 
• po odsouhlasení dokumentace budou projektantovi/investorovi předloženy k odsouhlasení všechny typické 

klempířské prvky. Dodavatel předloží prvky v časovém předstihu tak, aby nebyla ohrožena plynulost 
výstavby  

• projektant/investor požaduje v předstihu osadit všechny typické klempířské prvky použité na stavbě, včetně 
návazností na stavební konstrukce k odsouhlasení. Projektant si vyhrazuje právo na změny, které vyplynou 
z předloženého vzorku 

4.9.4. BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PRO ÚDRŽBU 
Střechy objektu budou opatřeny systémem zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech dle ČSN 
EN 363 Prostředky ochrany proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu. 
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Podrobný návrh systému je součástí dílenské dokumentace dodavatele systému. 

4.10. IZOLACE 
4.10.1. HYDROIZOLACE 
Spodní stavba garáží a zásobovacího dvora je řešena ve standardu „bílá vana“, která zároveň poslouží i jako 
potřebná ochrana proti radonovému riziku. 
V obchodní části objektu je hydroizolační systém kombinovaný. Železobetonová konstrukce ve standardu „bílá vana“ 
je z vnější strany na pažení aplikovaná vyrovnávací vrstva z perimetru, HDPE fólie slepená ve spojích a bentonitová 
rohož. 
Všechny detaily, prostupy, dilatace atd. jsou opracovány v kvalitě proti tlakové vodě a danému radonovému riziku. 
Pro pojištění proti vniknutí vody v úrovni terénu je použit hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou 
ze skleněné tkaniny (min. 200 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním 
povrchu je opatřen separační PE fólií. Nataven celoplošně na ŽB kci. Šířka bočního přesahu je min. 8 cm, šířka 
čelního přesahu je min. 10 cm. 
Na střeše a vnitřních atikových částí izolace na bázi měkčeného PVC, určená pro izolaci plochých střech s 
dodatečným kotvením (alt. celoplošně lepena k podkladu) s vysokou odolností proti UV, stárnutí a mechanickému 
namáhání, splňující Broof(t3), barva šedá. 
Vodotěsné izolace podlah ve všech mokrých provozech budou řešeny formou stěrkových izolací s min. tl. 2 mm s 
vytažením na stěny v.200mm (pro sprchy budou hydroizolace vytaženy pod celou plochu obkladu a v okolí umyvadel 
do výšky 1,2m). Umístění hydroizolace je zřejmé z výkresové dokumentace a skladeb podlah. Součástí 
hydroizolačního systému je i bandáž roků, koutů, dilatací atd. 
Hydroizolační práce je nutné provést odbornou firmou dle příslušných technologických přepisů. 
Prostupy instalací v místě hydroizolace budou opatřeny těsnícími manžetami. 

4.10.2. TEPELNÉ IZOLACE 
Na objektu centra jsou použity převážně izolace z minerálních vláken a EPS, XPS polystyrenu. Tepelné izolace, 
které jsou součástí prefabrikátů zde nejsou popsány. Požadované parametry z hlediska hluku a tepla jsou vždy 
uvedeny u jednotlivých typů konstrukcí. 
Izolace objektu v místě soklů a kcí ve styku se zeminou, bude provedeno z polystyrenu Perimeter, který bude kci  
kompletně izolovat až do hloubky min. 1 m. V rozsahu předepsaném normou ČSN 730540-2. 
Pod podlahu v garážích nebude provedena žádná tepelná izolace. Umožňuje norma ČSN 730540-2, když je splněna 
podmínka že tepelná ztráta podlahou (vypočtená pro konkrétní případ) je menší než tepelná ztráta podlahou 
vypočtená s normovými požadavky.  
Podlahy na terénu ve veřejné přístupných prostorách a pobytových místnostech jsou zatepleny XPS polystyrenem 
po obvodu objektu 2,0 m od obvodové stěny.  
Do kontaktního zateplení je použita izolacemi z minerálních vláken. Minerální izolace umísťovaná do 
sádrokartonových příček bude mít parametry tl. min 100 mm a hmotnost dle doporučení výrobce alt. tl. min 40mm a 
hmotnost dle doporučení výrobce, přičemž přesné údaje tloušťky zvukové izolace jsou odlišeny podle účelu dělených 
místností a požární odolnosti kladených na příčku. 
Přesná specifikace izolací v SDK příčkách viz schémata SDK příček. 
 
T e p e l n á  i z o l a c e  s o k l u  
Tepelná izolace soklu je zajištěna tak, že do hloubky 1000 mm od terénu je provedena na ŽB kci venkovní 
perimetrická tepelná izolace pro použití ve styku se zeminou, přilepených na hydroizolační ŽB kci z exteriéru.  
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S t ě n y  v y t á p ě n ý c h  p r o s t o r  p o d  t e r é n e m  
Stěny vytápěných prostor jsou z exteriérové strany ve styku se zeminou opatřeny venkovní perimetrickou tepelnou 
izolací pro použití ve styku se zeminou. Desky jsou kladeny volně do násypu a chráněny geotextilií na styku s 
násypem. V případě vnitřního prostředí (kanály ZTI, dojezdy výtahů) jsou stěny uvažovány bez zateplení. 
 
I z o l a c e  s t ř e c h  
Na nepochozí, resp. občasně pochozí části střechy a zelené střechy je navrženo použití izolací  desek z EPS 
polystyrenu na ŽB konstrukci ve spádu. Izolace musí být určena do pochozích střech. 
Spád je tvořen nosnou konstrukcí, která je provedena v patřičném spádu min. 2 %. Vyspádování směrem ke vpustím 
bude provedeno pomocí spádových klínů ze stejného systému jako budou použity desky na plochu střechy. 
 
I z o l a c e  o b v o d o v ý c h  s t ě n  
Minerální – viz kontaktní zateplení 
 
S t r o p y  m e z i  p r o s t o r y  s  r ů z n o u v n i t ř n í   t e p l o t o u  
Podlahy v 1.NP mez a 2.NP objektu nad prostory, které mají nižší vnitřní teplotu, jsou podlahy navrženy pro zvýšení 
vnitřní pohody prostředí ve skladbách s kontaktní  izolací pod dolní hranou ŽB desky (izolace ze strany chladnějšího 
prostoru). Tepelné izolace jsou navrženy dle účelu prostor. Jedná se o minerální desky, které budou nalepeny na 
stropní ŽLB konstrukci 1PP. Tloušťka tepelné izolace je 100 mm v prostoru parkingu, zásobovacího vnitřního dvoru. 
Izolace v těchto prostorech je provedena i  na svislé a vodorovné kce do vzdálenosti 1m od spodní hrany ŽB stropní desky. 
 
P o d l a h a  n a d  e x t e r i é r e m  
Jedná se převážně o překonzolované prostory 2NP. Tyto podlahy jsou řešeny kontaktní minerální izolací tl. 200mm 
ze strany exteriéru. Izolace v těchto prostorech je provedena i  na svislé a vodorovné kce do vzdálenosti 1m od 
spodní hrany ŽB stropní desky. 
Viz kontaktní zateplení. 
 
Ř e š e n í  t e p e l n ý c h  m o s t ů  
V objektu je maximálně omezena tvorba stavebních a technologických tepelných mostů již v návrhu konstrukcí. V 
případě tepelných mostů průchodem instalací přes dělící konstrukci je tepelný most ošetřen výběrem vhodného 
materiálu průchodky a obalením pronikající konstrukce v místě prostupu izolační hmotou. Standardní tepelné mosty 
vznikající ve fasádním systému jsou řešeny v rámci dodávky fasádního systému přerušováním profilů a vkládáním 
izolačních folií. V ocelových konstrukcích je přerušení tepelných mostů dosaženo vložením termoizolačních členů. 
Koncepcí nulových podlah jsou dány některé tepelné mosty, které není možné za dodržení přiměřených 
ekonomických možností, možné eliminovat. Např. tepelný most mezi podlahou zásobovacího dvora a stěnami 1.PP, 
či problematika prahů při vstupech do objektu. 
 
S k l a d b y  i z o l a c í ,  m a t e r i á l  
Stručný popis tloušťky a materiálu izolací 
U obvodové stěny 140 mm minerální vaty. 
U stěn pod terénem pak XPS tl. 100 mm. 
Střecha 3.NP EPS 70 a 100 tl. 220 mm. 
Střecha nad 1.NP - s dlažbou PIR tl. 100 mm 
Podlahy 1.NP - zateplení 2 m od hrany objektu XPS tl. 80 mm 
Podlahy 2.NP v kontaktu se zeminou - zateplení 2 m od hrany objektu XPS tl. 100mm  
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Podlahy nad exteriérem MW tl. 200 mm 
Vnitřní stěny mezi vytápěnými prostory a zásobovacím dvorem, garážemi zateplit MW tl. 100 mm. 
Stropní konstrukci mezi vytápěnými prostorami a zásobovacím dvorem, garážemi zateplit MW tl. 100 mm. 
 
Garáže:  
dle mailů uvažováno zateplení střechy a stěn pod terénem XPS tl. 60 mm, u stěn nad terénem 60 mm MW. 
Viz tabulka skladeb konstrukcí. 
 

4.10.3.  AKUSTICKÉ IZOLACE A IZOLACE PROTI VIBRACÍM 
Všechny podlahy na terénu jsou provedené jako podlahy bez kročejové izolace. V prostorách administrativy 3.PP je 
pod koberec i dlažbu vložena izolace pro zmírnění kročejového hluku přímo pod nášlapnou vrstvu (materiál viz 
tabulka skladeb). 
Základové bloky pod čerpadla SHZ budou opatřena antivibrační izolací. 
Všechny zdroje pro přenos hluku konstrukcemi (výtahové stroje, kompresory, zařízení VZT, chladící jednotky, 
čerpadla apod.) musí být pružně uloženy – dodávkou příslušné technologie. 
Prostor strojovny SHZ opatřen akustickým obkladem stropu. 

4.10.4. PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE 
Součástí dodávky jednotlivých profesí jsou veškeré požární ucpávky inženýrských rozvodů v objektu, které budou při 
průchodu požárně dělícími konstrukcemi požárně utěsněny. Tyto požární ucpávky budou odpovídat svým 
provedením druhu, rozměru a materiálu média či kabelu, který utěsňují. 
Požární ucpávky musí mít minimální požární odolnost v minutách, jaká je předepsána na požárně dělící konstrukci a 
svým provedením musí odpovídat druhu stavební konstrukce, kterou utěsňují. 
Veškeré požární ucpávky musí být navrženy a provedeny vybranou odbornou certifikovanou firmou s potřebným 
oprávněním a před prováděním musí tato firma vypracovat realizační dokumentaci požárních ucpávek s jejich 
soupisem (označení druhu, umístění, minut odolnosti, média co utěsňují) a výkresy s jejich umístěním.  
Jako podklad pro vypracování výrobní dokumentace ucpávek slouží požární zpráva, výkresy rozdělení objektu do 
požárních úseků a výkresy jednotlivých profesí resp. skutečné provedení rozvodů a prostupů. 
Každá požární ucpávka bude po provedení označena štítkem a v místech zakrytých či obtížně přístupných musí být 
vytvořena revizní dvířka pro periodickou kontrolu. 
V celém objektu budou požární ucpávky provedeny jedním systémem kvality. 
V případě, že prostorem CHÚC či prostory únikových cest prochází jakékoliv rozvody TZB, musí být na základě 
podmínek stanovených v požární zprávě požárně zaizolovány (kapotování SDK). 
Veškeré požární izolace a obklady instalací jsou součástí dodávky dané profese. 
Objektové dilatační spáry budou při spodním líci ŽB konstrukce na hranici PÚ opatřeny průběžnou požární ucpávkou 
umožňující dilatační pohyb min. -15 +25 mm. Výchozí šířka spáry bude cca 25 mm. 

4.11. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
V celém objektu budou provedeny povrchové úpravy finálních konstrukcí v místech přístupných veřejnosti. Všechny 
venkovní kovové povrchy budou opatřeny nástřikem v požadovaném odstínu. Některé konstrukce budou záměrně 
ponechány ve finální úpravě žárovým zinkováním. Obvodový plášť má povrchovou úpravu již při dodání. AL rámy 
výplní otvorů budou eloxované v odstínu přírodního hliníku resp. opatřeny nástřikem již při dodávce. Veškeré stěny 
budou v prostorách přístupných veřejnosti přebroušeny, případně přetmeleny spáry. Výjimku tvoří vnitřní stěny 
prostor, kde se neuvažuje s pohybem zákazníků a veřejnosti. Betonové stěny mimo veřejný prostor budou 
vyspraveny, začištěny a opatřeny transparentním matným ochranným nátěrem. 
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4.11.1. VENKOVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Veškeré klempířské prvky, tj. parapety, oplechování, ostění a nadpraží budou součástí dodávky fasádních systémů. 
Okenní systémy a vkládané dveře budou součástí dodávky fasádních systémů a budou kotveny do ŽB nosné 
konstrukce objektu. Odvětraná lehká fasáda je osazena před železobetonové konstrukce a ŽB parapety. Prosklená 
fasáda je osazena před ŽB konstrukce s vlastní AL nosnou konstrukcí. Plášť je nutné v místech požárních pásů mezi 
jednotlivými úseky (patry) požárně utěsnit speciálními ucpávkami s požární odolností požárně dělící konstrukce. 
Jeden dilatační díl oken budou tvořit maximálně tři křídla, osazená v jednom rámu, jehož dělící sloupky musí umožnit 
napojení interiérových příček, osazení kování. Napojení příček k okenním rámům bude přes standardní detail. 
 

4.11.2. VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Vnitřní povrchové úpravy spočívají v nátěrech zděných a betonových konstrukcí a nátěrech sádrokartonových 
konstrukcí. Kovové konstrukce budou opatřeny nástřikem již při dodávce.  Povrchové úpravy viz samostatná kapitola 
této TZ. Zdivo z pórobetonu bude vyspraveno, přebroušeno a opatřeno nátěrem hustou interiérovou barvou. 
V prostoru nájemních jednotek bez povrchové úpravy. 
Kovové konstrukce budou opatřeny práškovými nástřiky, nebo poplastováním alt. nátěrem. Veškeré vlhké a mokré 
prostory budou opatřeny keramickým obkladem do požadované výše, spárovaným voděodolným tmelem. Veškeré 
exponované rohy obkladů a SDK konstrukcí budou opatřeny nárožními lištami. Instalační dvířka a protipožární 
prostupy ve všech prostorách budou označeny typem a druhem instalace, či uzávěru. 

4.11.2.1. Omítky 
V objektu budou vnitřní klasické omítky prováděny pouze na zděných konstrukcích jako jednovrstvé do tl. 15 mm. 
Před omítáním budou zděné konstrukce opatřeny nátěrem – vyrovnávačem vlhkosti (např. BAUMIT SAUD 
AUSGLEICH).  
Veškeré omítkoviny budou opatřeny min. 1x penetračním nátěrem. Exponovaná místa konstrukcí budou opatřena 
omítkovými rohovníky. 
Dilatace v omítkách budou řešeny pomocí dilatačních profilů v provedení pod omítku. 

4.11.2.2. Dlažby a obklady 
K e r a m i c k é  o b k l a d y  
V prostorách hygienických zařízení budou provedeny keramické obklady (v prostorách mytí táců apod. omyvatelné) 
a to většinou do výšky úrovně zárubní (cca 2100 mm). Obklady budou lepené do flexibilního tmelu a v mokrých 
provozech (např.: sprchy a umyvadla) pod ně bude provedena hydroizolace v celé výšce, v ostatních místnostech 
(např.: toalety) jen v oblasti soklu do výšky 200mm. Součástí systému stěrkové hydroizolace jsou i bandáže rohů  
V prostorách WC pro zákazníky se výšky obkladů, rozsah a typ řídí výkresem WC pro zákazníky. 
Lepící tmel, spárovací hmota flexibilní. Rohy a kouty obkladu budou doplněny výztužnou lištou v požadovaném 
odstínu. 
Součástí dodávky obkladů jsou i veškeré ukončující a rohové lišty. U všech materiálů, které se uplatňují v interiéru 
předpokládáme doložení souborem vzorků.  
Kladení obkladu a dlažby je řešeno individuálně v kladečských výkresech. V neveřejných prostorech platí následující 
obecná pravidla. 
OBECNÁ PRAVIDLA PRO KLADENÍ OBKLADŮ A DLAŽBY: 
Stěny délky do 3,0 m obkládány symetricky od osy tak, aby v koutě byla vždy min. 1/2 obkládačky. Na osu stěny 
kladena osa obkládačky nebo spára. 
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Stěny délky nad 3,0 m obkládány od pohledově exponovaného koutu (rohu) tak, aby na protějším konci byla vždy 
min. 1/2 obkládačky. Celou obkládačkou začínat vždy zvrchu, dole dořezy.  
Dlažba kladena od pohledově exponovaného koutu (rohu) celou dlaždicí, v případě kladení nakoso půlkou. 
V případě shodných formátů dlažby a obkladu budou spáry podlahy a stěny navazovat. 
 
O b k l a d y  z  H P L  d e s e k  ( n a p ř .  F u n d e r m a x )  
Desky budou kotveny pomocí skrytého zadního  připevnění (šroubování) na podkladní konstrukci (příčku). 
Jedná se zejména o obložení čela osobních výtahů a obložení ostění a nadpraží dveří vedoucí z pasáží HPL 
obkladem bílým (opět bude předložen vzorek a odsouhlasen). 
 
O b k l a d y  n e r e z   
Obklad nerezem bude proveden ve veřejných prostorách, kde se provede obklad soklů (sokl výšky 100mm) a 
parapetů prosklených stěn. V obchodních pasážích bude proveden nerezový sokl výšky 100mm. 
Nerezový sokl (případně obklad) bude zarovnán do stejného líce jako stěrka nebo SDK příčka. 
Dalším prvkem s nerez obložením jsou ochrany stěn v chodbách pro zákazníky. 
 
O b k l a d y  A L  l a m e l a m i  
Jedná se o obklad lamelami z hliníkových pásů v místě např. světlíků, eskalátorů apod. Jedná se o svislý systém s 
modulárním nosičem, nosič bude ve skrytém provedení. 
 
S k l e n ě n é  o b k l a d y  
Skleněné obklady jsou uvažovány na WC pro zákazníky, jedná se o ochranný obklad grafiky z bezpečnostního 
čirého skla. 
 
O b k l a d y  S D K  
Obkladem SDK budou opatřeny všechny pohledové konstrukce z prostor určených pro zákazníky (např. podpůrná 
ocelová kce světlíků, pomocné kotvící rámy nad výkladci, prostory eskalátorů, travelátorů). 
 
Technické pokyny 
• konstrukce musí být vyrobeny podle směrnic výrobce systému 
• dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě 
• před započetím provádění obkladů musí být dokončeny veškeré související práce, tak aby bylo 

zabezpečeno jejich provádění a následná funkčnost 
• pro dotěsnění budou použity trvale pružné silikonové materiály (v souladu a s garancemi dodavatele 

souvisejících částí a prvků) a musí být zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním a ostatním konstrukcím 
• před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a prvků dotčených 

obkladačskými pracemi 
• veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice 
• neustále je třeba kontrolovat rovinnost jak svislou tak vodorovnou, tak správnost sparořezů a stejnoměrnost 

spár 
• teplota během zpracování nesmí poklesnout pod +5°C. 
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Dodavatelská dokumentace 
• dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi a investorovi 

tak, aby případné požadavky investora/GP na změny neohrozily termín výstavby.  
• z dokumentace musí být zřejmé materiál, konstrukce, rozměry, montáž a upevnění prvků,  způsob 

nanášení a všechny ostatní podrobnosti důležité pro posouzení a schválení všech částí projektantem  
Referenční vzorky 
• po odsouhlasení dokumentace budou architektovi předloženy k odsouhlasení všechny typické prvky a 

referenční vzorky obkladů a dlažeb. Dodavatel předloží vzorky v časovém předstihu tak, aby nebyla 
ohrožena plynulost výstavby 

 

4.11.2.3. Nátěry 
Všechny venkovní kovové povrchy budou opatřeny žárovým pozinkováním. Žárové pozinkování bude provedeno u 
všech venkovních konstrukcí, kde to bude technologicky možné. Tloušťka žárového pozinkování bude provedena dle 
příslušných podnikových norem a předpisů, vycházejících z tloušťky a kvality materiálu.  
Vnitřní ocelové konstrukce svařované na stavbě budou opatřeny 2x antikorozním základním nátěrem po předchozím 
tryskání a 1x finálním nátěrem v požadovaném odstínu RAL (dle požadavku architekta). Vnitřní pohledové ocelové 
konstrukce budou mít veškeré svary provedeny jako zabroušené.  
Povrchová úprava ocelových prvků na stavbě nevařených, které jsou pohledově exponované, bude práškovou 
vypalovanou barvou. Na stavbu budou dodávány s povrchovou úpravou a na stavbě už budou jednotlivé prvky pouze 
montovány, kotveny a spojovány šroubovými spoji, tak aby nebyl porušena povrchová úprava.  
Ocelové prvky, které nejsou pohledově exponované a jsou umístěny v nevytápěných nebo venkovních prostorách 
budou žárově zinkované. Tloušťka žárového pozinkování bude provedena dle příslušných podnikových norem a 
předpisů, vycházejících z tloušťky a kvality materiálu (např. předpisy firmy Wiegel). 
Všechny ocelové konstrukce v interiéru budou opatřeny nástřikem, nebo nátěrem emailovým, v případě potřeby 
protipožárním SDK obkladem nebo v případě ocelové konstrukce pasáže nátěrem protipožárním dle požadavku PBŘ 
a následně nátěrem disperzní nátěrovou hmotou, nebo budou jako celý prvek galvanicky pozinkovány. 
U veškerých základních nátěrů venkovních ocelových konstrukcí, kde není možné žárové pozinkování povrchu, bude 
návrh příslušného nátěru proveden GD (případně jeho subdodavatelem) a budou předloženy technické listy a 
certifikáty, které prokáží, že se jedná o kvalitativně stejnou základní povrchovou úpravu, jako v případě žárového 
pozinkování včetně životnosti. 
Veškeré nosné ocelové konstrukce budou opatřeny minimálně systémem nátěrů IIB dle ČSN 038260 základní nátěr 
na očištěný povrch s dvěma vrchními vrstvami. Trvanlivost ochrany nátěrem musí být minimálně 2 roky. 
Ochranným nástřikem (nátěrem) musí být opatřeny všechny fasády do výše cca 3m nad přístupným terénem kolem 
celého objektu. Nátěr nesmí změnit vlastnosti obkladu, snížit jeho životnost apod., přičemž musí zabezpečit 
snadnější odstranění sprejových kreseb. 
Ochranný nástřik (nátěr) nesmí změnit vzhled ani strukturu obkladu. Z tohoto důvodu je doporučen dočasný nátěr, 
který vytváří velmi tenký „neviditelný“ film, nemění lesk ani strukturu ošetřeného povrchu. Čištění graffitti se většinou 
provádí teplou tlakovou vodou a preventivní nátěr se odstraňuje zároveň s nápisem. Proto musí být po každém 
čištění obnoven. 
Železobetonové sloupy v garážích v budou opatřeny barevným nátěrem dle návrhu informačního a orientačního 
systému. Vodorovné dopravní značení viz část komunikace. 

4.11.2.4. Malby  
V celém objektu jsou všechny interiérové povrchy opatřeny nátěry. Jedná se o nátěry disperzní nátěrovou hmotou 
vnitřních SDK stěn ve složení min. 1x penetračním  a 2x vrchním interiérovým nátěrem v prostorách přístupných 
veřejnosti.  Konstrukce které netvoří požární kci a  konstrukcí mimo prostor pro veřejnost budou bez povrchových 
úprav. 
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Dále jde o ochranné nátěry betonových konstrukcí (na omítku, nebo začištěný vyspravený beton – v případě 
nájemních jednotek).  
V případě SDK podhledu bude nátěr proveden na podhled v rámci bezesparého provádění podhledu. 
 
ČSN 038009 Povrchová úprava nátěrem 
ČSN 03820 Zásady povrchové úpravy nátěrem 
ČSN 038221 Úprava povrchu oceli před nátěrem 
ČSN 038260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, kontrola 
ON 733420 Natěračské práce stavební 
ON 733421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevě 
ON 733422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech 
ON 733423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách 
ON 733425 Natěračské práce stavební. Nátěry stavebně  truhlářských výrobků 
 

4.11.3. POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN 
Příčky SDK 

- nájemní jednotky – 1x vyspárování a přebroušení, bez dalších úprav 
- ostatní prostory – standardní tmelení, broušení, výmalba 

Zdivo z pórobetonu 
- nájemní jednotky – vysprávka poškozených hran, bez dalších úprav 
- garáže, sklady, neveřejné chodby, technické místnosti – vysprávka poškozených hran, výmalba hustou 

interiérovou barvou 
- lobby, veřejné chodby – tenkovrstvá omítka na pórobeton, výmalba 
- místnosti zázemí správy centra, ostrahy a údržby – tenkovrstvá omítka na pórobeton, výmalba 

Zdivo z keramických tvarovek 
- jednovrstvá omítka, výmalba 

Zdivo z betonových bednících tvarovek 
- interier – vysprávka poškozených hran, výmalba hustou interiérovou barvou 
- exterier pod schodištěm – KZS 

ŽB stěny 
-  ŽB v garážích 1.NP a 1.NP mezipatro, strop i stěny – protiprašný transparentní nátěr kromě ploch v rámci 

orientačního systému a zateplení stropů 
-  ŽB strop i stěny – kde není jiná povrchová úprava, bez povrchové úpravy 
-  ŽB stěny v únikových schodištích – vysprávka, výmalba 
- místnosti zázemí správy centra, ostrahy a údržby – tenkovrstvá omítka, výmalba 
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4.11.4. PODHLEDY 
V celém objektu jsou navrženy podhledy pouze v prostorách pro veřejnost. V nájemních jednotkách je dodavatelem 
podhledu nájemník. V kancelářích správy centra je podhled kazetový minerální. 
Základní typy podhledů tvoří hladký sádrokarton v kombinaci s AKU děrovaným sádrokartonem. 
Podhledy budou v části pasáží a veřejně přístupných chodeb řešeny s architektonickým výrazem, tedy s atypickým 
tvarem a povrchem. 
Na schodištích a v podružných prostorách nejsou podhledy uvažovány . Podhledy jsou uvažovány obecně závěsné s 
rektifikací, upevnění na ŽLB konstrukci zastropení, v případě různých úrovní podhledů bude použito ocelové 
konstrukce pro SDK zakotvené do ŽB stropní desky dle doporučení výrobce systému. 
Všechny typy podhledů budou dodány včetně příslušenství, kotevního i spojovacího materiálu. 
Veškeré podhledy budou provedeny se zvýšenými nároky na přesnost montáže podhledů (viz. příručka pro montáž 
SDK konstrukcí). 
Výškové úrovně podhledů jsou patrné z výkresů jednotlivých podlaží a výkresů podhledů. 
SDK podhledy budou v místech požadovaných profesemi opatřeny revizními dvířky. Dvířka budou vyvzorkována a 
předložena k odsouhlasení. 
Revizní dvířka v prostorách přístupných veřejnosti, pokud bude takový požadavek, musí být schválen investorem. 
Před prováděním rozměřování rastrů pro podhledy musí být veškeré rozměry ověřeny na stavbě, v případě rozdílu 
skutečného stavu oproti výkresové dokumentaci navrhne GP nové rozměření rastrů a předá  k odsouhlasení AD. 
Povrch SDK podhledů bude přetmelen stěrkou a přebroušen. Před provedením malby bude povrch napenetrován a 
opatřen 2x finální malbou. 
P o ž á r n í  o d o l n o s t  
Požární odolnost podhledů v objektech není požadována.  
 
Podhled v prostoru nasávání SOZ u světlíků ve 3.NP proveden na závěsech NONIUS! 
V případě, že prostorem CHÚC prochází jakékoliv rozvody TZB nesouvisející s provozem této chodby, musí být na 
základě podmínek stanovených v požární zprávě požárně zaizolovány (kapotování SDK), pokud se jedná o kabeláž, 
musí být v požárně odolném oboustranném provedení. 
Sádrokartonové konstrukce budou montovány dle pokynů výrobce na systémové kovové profily z pozinkovaného 
plechu připevněné ke stropní betonové desce (maximální průhyb roštu mezi závěsy 3 mm – přičíst zatížení rozvody). 
Povrch bandážován, zatmelen a po přebroušení opatřen nátěrem na sádrokarton : 1x základní nátěr (ředěný), 2x 
vrchní nátěr (emulze). 
Desky upevněny tak, aby povrch byl rovný bez prohnutí a změny roviny. Spáry ve dvouvrstvém obložení prostřídány. 
Upevnění šrouby min 10 mm od okraje SDK desky v rozestupech 300 mm (200 u vnějších rohů) u stěn, 230 (150 po 
obvodě) u stropů. Hlavy šroubů zapuštěny. 
Na odkryté uříznuté okraje desek a na všechny povrchy, kde musí být aplikována páska, použít těsnící hmotu PVAC. 
Po vyplnění a zakrytí všech spár a otvorů (prohlubně po šroubech) budou překryty páskou a zatmeleny do ztracena, 
aby vznikl zarovnaný hladký bezešvý povrch. Spárovací tmel systémový. 
 

5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 

Z hlediska tepelně technických vlastností byly konstrukce navrženy v souladu s požadavky na tepelnou ochranu 
budov. Ve všech skladbách obvodového pláště a zastřešení objektu je sledováno dosažení požadovaných hodnot 
Un a dalších veličin dle ČSN 73 0540-2 (2007).  
Objekt je navržen v souladu a dle požadavků ČSN 73 0540 -1-4 a souvisejících norem. 
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6. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO  A HYDROGEOLOGICKÉHO 
PRŮZKUMU 

P o d m í n k y  p r o  z a l o ž e n í  o b j e k t u  
Viz kapitola 4.3 

7. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Viz samostatná část PD. 

8. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

R a d o n  
Viz kapitola 4.2.1 

9. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Požadavky vyhlášky č. 268/2009  Ministerstva pro místní rozvoj o technických požadavcích na výstavbu jsou 
dodrženy. Současně bylo při řešení postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a č. 148/2006 Sb. 
V průběhu realizace je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany 
zdraví pracujících, zejména pak: 

- Vyhlášky č. 362/2005 Sb., 309/2006 Sb, č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce technických zařízení při 
stavebních pracích atp. 

- Zákon č. 185/2001 Sb. a zákon 106/2005 Sb. O odpadech v odpadovém hospodářství 
- ČSN 73 30 50 – Zemní práce 
- Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, být schváleny pro 
použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 
22/1997 a 226/2003 Sb, O technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům zejména Vyhlášce č. 
268/2009 Sb.  
Pro fázi výstavby budou splněny požadavky vládních nařízení č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky. 
Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Při bouracích a zabezpečovacích pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních předpisů a 
používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
a dále Vyhl. č. 48 ČÚBP 1982/Sb. a dále Vyhl. č. 362/2005 Sb. O práci ve výškách. Musí být zajištěna stabilita všech 
bouraných konstrukcí a zabezpečení proti pádu osob. 
Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení.  Při provádění 
vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována 
příslušná nařízení vyhlášky č. 268/2009 Sb. Za dodržení příslušných předpisů je ve fázi výstavby odpovědný 
dodavatel stavby, ve fázi provozu provozovatel. 
Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře dodavatelská organizace, stejně tak ve věci 
poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru.  
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty 
předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud již nejsou stanoveny ve smlouvě o dílo. 
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Pokud budou na stavbě pracovat zahraniční dělníci, musí být výstražné texty dvoujazyčné a doplněny vhodnými 
symboly.  
Dále je nutné dodržet vyhlášky uvedené v části ZOV a plánu BOZP, který je nedílnou součástí projektové 
dokumentace. 
 
Při realizaci a provozování stavby je nutno dodržovat platné zákony, normy a předpisy, především: 
• Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených dalšími 

zákony. 
• Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména § 128, § 130, § 

152 – 161.  
• Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 
a dále prováděcích předpisů Zák.č. 309/2006 Sb., což jsou : 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích (s účinností: od 1. ledna 2007). 
• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti (s 

účinností: od 1. ledna 2007). 
 
a dalších platných předpisů, upravujících problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : 
• Nařízení vlády č.178/2001 Sb. ze dne 18.4.2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády č. 523/2002 Sb. a nařízením vlády 
č. 441/2004 Sb. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• 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. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
• ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních 

výrobků – Požadavky 
• Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 

tavných nádobách. 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů 
• ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a značky 
• Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve 

znění zákonů následujících. 
• Zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných 
havárií). 
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• Zákon č.266/1994 Sb.,o drahách 
• Zákon č.49/1997 Sb. o civilním letectví 
• Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí 
• Zákon č.238/1991 Sb. o odpadech 
• Zákon č.244/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí 
• Zákon č.254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 
• Zákon č.151/2000 Sb. o telekomunikacích 
• Zákon č.458/2000 Sb. energetický zákon 
• ČSN 73 3050 Zemní práce 
• ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí techn.vybavení 
• ČSN 73 6822 Křížení a souběhy vedení s vodními toky 
• ČSN 74 3305,ČSN 27 0142, ČSN 27 0143, ČSN 27 0144 
• ČSN 05 0610, ČSN 05 0630 
• ČSN 38 9100 
• ČSN 2141-3, ČSN 83 2131, ČSN 83 2701 

 
Pro vyloučení úrazu je třeba dodržovat předpisy a ČSN, zejména: 
• ČSN 01 2720 Bezpečnostní barvy 
• ČSN řady 33 ..v platném znění 
• ČSN 33 2320 Předpisy pro el. zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par 
• ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 
• ČSN 35 9715 Provozní pomůcky ochranné 
• ČSN 05 0730 Bezpečnostní předpisy pro zdvihací zařízení 
• ČSN 73 0142 Bezpečnostní předpisy pro zdvihací zařízení – vázací prostředky 
• ČSN 73 0410 Vytyčování a kontrolní měření podzemních stavebních objektů 

 
Veškeré normy a přepisy výše uvedené musí být v platném znění. 

9.1. ZÁVAZNÉ ČSN PRO TUTO STAVBU 
Všeobecné požadavky na provádění: 
 ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
 ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.  Funkční tolerance. 
 ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu. 
 ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická tolerance. 
 ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
 ČSN 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky. 
 ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a osazení. 
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 ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka. 
 ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. 
 ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu 
 ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu 
 ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví.  Betonové konstrukce 
 ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních  stavebních objektů 
 ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
 ČSN 732402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehčeného  betonu 
 ČSN 732430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného  betonu 
 ON 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 
 ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových  patek montovaných sloupů 
 ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
 ČSN 738101 Lešení 
 ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 
 ČSN 738105 Dřevěná lešení 
 ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 
 ČSN 738107 Trubková lešení 
 ČSN 738108 Podpěrná lešení 
 ČSN 738120 Stavební plošinové výtahy 
Veškeré rozměry konstrukcí včetně výpisu výrobků  jsou uvedeny ve skladebných rozměrech 

P ř e d e p s a n é  z k o u š k y  :  
 ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 
 ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy  stavebních konstrukcí 
 ČSN 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
 ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par 
Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručená  požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví  a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana  proti hluku a úspora 
energie. Použité materiály a výrobky  musí mít vlastnosti ověřené platných zákonů. 
Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty budou předány 
investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců 
výrobků a materiálů.  
Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových 
zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle 
platných předpisů a norem. 
 

9.2. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ 
O b e c n é  p o z n á m k y  k  d o k u m e n t a c i  
• není přípustné sčítání tolerancí 
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• v případě rozporů v dokumentaci nutno kontaktovat příslušného projektanta a projednat a potvrdit si 
správné řešení 

• z výkresů neodměřovat 
• ve všech půdorysech jsou informativně vloženy bubliny, označující výrobky PSV. tyto bubliny jsou 
vyspecifikovány ve formě tabulek a jejích grafických příloh v rámci samostatné přílohy - výrobky PSV. 
• ve výkresové části nejsou detailně vykresleny hlavní nosné ocelové a źb konstrukce. tyto budou vykázány 
samostatně v pd statické části 
• součástí dodávky nájemníka je  nášlapná vrstva pronajaté jednotky, možný podhled a výkladec, vše musí 
respektovat umožnění průběhu objektové dilatace a dotvarování konstrukcí bez poškození či degradace navazujících 
konstrukcí. 
• výkladec musí v místech požadovaných a vyznačených profesí soz od požadované výšky nad čistou 
podlahou podlaží splňovat parametry kouřové přepážky dle požadavků profese soz. 
• součástí dodávky stavby je zakončení podlah pod dveřními křídly nebo u závětří formou osazení 
lemovacího nerez úhelníku při provádění vyrovnávacích betonových mazanin. 
• veškeré instalace, které jsou pohledově exponovány z veřejných prostor a procházejí před žb monolitickými 
konstrukcemi, budou zaplentovány sdk  
• ve výkresové dokumentaci nejsou detailně zakresleny prvky prosklených stěn, fasád, jejich příslušenství a 
detaily  návaznosti na konstrukce, přesná specifikace a řešení návazností bude řešena formou výrobní dílenské 
dokumentace prosklených částí 
• kóje pro nákupní vozíky v 1.NP a 1.NP mezaninu - dodávka nájemníka. konstrukce je dodána včetně 
ochranných madel z nerez oceli a včetně kotvení 
• v dokumentaci nejsou podrobně zakresleny spádové klíny k jednotlivým vpustím, funkční spádování a 
ochránění kcí včetně návrhu optimálního rozmístění spádových klínu je na GD   
• kotvení nosných ocelových konstrukcí pro technologie a kotvení protihlukové zástěny se provede skrz 
střešní plášť přes pryžovou podložku pomocí kotev do ŽB kce střechy, napojení na HI střechy bude provedeno 
pomocí standartního těsnícího límce. 
• betonové bloky výšky 100mm (pro menší technologie) se uloží přes separační geotextílii na zdvojenou hi 
střechy 
• všechny střechy jsou spádovány směrem ke střešním vyhřívaným vpustím. 
• podpory pro rozvod médií nad střechou bude řešeno jako válcované ocelové profily, dodatečně kotvené do 
betonových bloků, potrubí bude přichyceno třmenem. tyto podpory nejsou součástí stavební části, ale technologií 
pod střešními nástavbami můžou být rozvody zavěšeny na nosnou ocelovou konstrukci nástaveb. 
• provádění střešních, vnějších i vnitřních konstrukcí a jejích detailů bude řešeno dle technologických 
předpisů a požadavků dodavatelů používaných materiálů 
• dokumentace obsahuje detaily a výkresy vytipovaných pomocných konstrukcí. Přiložené detaily stanovují 
způsob řešení vytipovaných míst. Pokud se v objektu vyskytují obdobná místa, budou řešena stejným způsobem. 
Dimenze všech prvků jsou určeny na základě konstrukčního návrhu. GD je povinen návrh prověřit a nadimenzovat. 
 
 
Technické pokyny 
• Dodavatel si musí s projektantem/investorem dojasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením nabídky s 

generálním dodavatelem stavby 
• Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska  úplnosti, odborného provedení a vhodnosti 

pro daný účel užívání, účelné změny musí před uzavřením kontraktu projednat s projektantem/investorem 
• Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní 

projektanta/investora před uzavřením kontraktu s dodavatelem 
• Dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě, které budou zaneseny do 

předložené dodavatelské dokumentace k odsouhlasení 
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Při realizaci je nutné vždy dodržovat technologické předpisy a doporučení výrobců jednotlivých výrobků a systémů 
zabudovaných do stavby. Dále budou dodržovány všechny platné normy a právní předpisy. 
Při provádění stavby je nutno účinně větrat vnitřní  prostory stavby a neprodyšně neuzavírat, aby byl zajištěn trvalý 
odvod páry z vysychajících stavebních  konstrukcí a vhodně zvoleným postupem prací zamezit případnému vzniku 
kondenzace v některých částech konstrukcí, a tím zamezit narušení jejich funkčností - např. u tepelných izolací, ve 
vnitřních částech a dutinách střech. 
Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 
Kóty k původním konstrukcím jsou uvedeny jako přibližné. Přesné umístění konstrukcí je nutno provést až na stavbě 
dle skutečného stavu. Rovněž úhly svírané původními konstrukcemi jsou přibližné a nejsou přesně 90°. Úhly mezi 
navazujícími konstrukcemi a konstrukcemi původními je nutno určit až při realizaci, při vytyčování nových konstrukcí 
a to tak, aby se přibližovaly co nejvíce navrhovanému stavu. Po vytyčení nových konstrukcí je nutno přizvat zástupce 
investora a projektanta k upřesnění a odsouhlasení jejich poloh. 
Přesnost délkových a výškových rozměrů bude v hodnotách uvedených v ČSN 73 0205. 
Musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, vyjádřeními veškerých DOSS a právnických 
osob, které budou účastníky stavebního řízení. 
Dodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části a všech profesí, které objednává 
generální dodavatel stavby. Nedílnou součástí tohoto projektu jsou výkazy výměr a zpráva požární ochrany. Je 
nutno, aby se dodavatel před oceněním a zahájením stavebních prací s touto zprávou důkladně seznámil a 
respektoval při provádění její požadavky. 
Cenové nabídky všech profesí budou vypracovány na základě kompletní projektové dokumentace a ne jen výkazu 
výměr. 
Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě např. hydranty, hasicí přístroje atp. 
Rovněž tak je nutno, aby se stavební dodavatel seznámil s projekty jednotlivých profesí a respektoval požadavky  na 
stavební připravenosti a přípomoce. 
Přijetím zakázky generální dodavatel odsouhlasí dokumentaci a prohlašuje, že materiály a výrobky jsou pro něj 
dostupné v požadovaných termínech. 
Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické stránce posoudí projektant, definitivní 
odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně (zápisem ve stavebním deníku, faxem popř. e-
mailem). Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním 
inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací a písemně odsouhlasit s technickým dozorem 
investora. 
Pohledové prvky a materiály budou na stavbě vzorkovány a odsouhlaseny architektem v rámci autorského dozoru. 
Ve výpisech materiálů v jsou uvedena orientační schémata výrobků, které je nutno upřesnit ve výrobní dokumentaci. 
Výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Před zahájením výroby budou přesné rozměry prvků PSV 
zaměřeny dle skutečnosti na stavbě. 
Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel. 

9.3.  PROVOZNÍ OPATŘENÍ, ÚDRŽBA 
Výměna zdrojů světla a čištění svítidel bude prováděno v běžných výškách ze žebříku se zajištěním. Pravidelně je 
nutno prohlížet a čistit dešťové svody. Obnovovat nátěry a malby. Zamezit zvýšení okolního terénu nad úroveň 
vodorovné izolace. 
Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, kterým byla určena. Jednotlivé prostory  
užívat pouze k v projektu uvedeným účelům. Ve stavbě musí  být v zimním období zajištěno nepřetržité temperování 
a po celou dobu řádné větrání. 
V období zahájení využívání objektu je nutno zajistit  zvýšené větrání vnitřních prostor, aby bylo dosaženo  dokonalé 
vyschnutí stavebních konstrukcí a běžných  parametrů úrovně vlhkosti vnitřního prostředí. 
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V rámci dotvarování, konečného sednutí a vysychání  stavby se mohou objevit po dokončení a předání v některých 
místech drobné vlasové trhlinky, které nejsou na  závadu funkčnosti a bezpečnosti stavby. Tyto běžné projevy stavby 
se odstraní po "sednutí" stavby při dalším  vnitřním vymalování stěn. 
Provozovatel stavby je povinen provést revizi střešního pláště po každém servisním zásahu prováděném na střeše – 
vizuální kontrola celistvosti. 
Provozovatel objektu je povinen provádět kontrolu střechy a zařízení na ní umístěných při kalamitních situacích 
(přívalový déšť, intenzivní sněžení, nárazový vítr, námrazy…)  
Prosklené plochy je nutno dvakrát ročně čistit. Otvíravá křídla oken v rámci běžné údržby z vnitřních  prostor objektu. 
Pevná křídla budou čištěna zvenčí s použitím navrženého zádržného systému. 
P o u ž í v á n í  z á d r ž n é h o  s y s t é m u :  

- zaměstnanec  se  musí  před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich  
kompletnosti,  provozuschopnosti  a nezávadném stavu. 

- výlučně k účelu pro něž je navržen a způsobem, který předepisuje daný výrobce 
- provádět revize dle ČSN EN 1090-3 a dle pokynů výrobce  
- před zahájením práce ve výšce má být vždy na místě záchranný plán 

Uživatel je povinen vypracovat pokyny pro používání systému v souladu s touto zprávou a zvolenými pracovními postupy i druhem prováděné práce. 
Uživatel je povinen si ověřit, zda dojezdová vzdálenost hasičského záchranného sboru umožňuje vysvobození pracovníka, který spadl do lana nejpozději do 20-ti minut. Pokud ne, musí být pracím s využitím 
zádržných systémů proti pádu osob přítomna osoba vyškolená a vybavená pro záchranu pracovníka, který spadl 
do lana. 
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných pracovních prostředků 
proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy  při mimořádných 
událostech. 
Vysvobozená osoba má být po vysvobození po nejméně stejnou dobu, jako byla zavěšena na laně, ponechána ve 
svislé poloze. 
Důležité upozornění:  
Dle nař.vl. č. 362/2005 Sb., příloha je tento zádržný systém dle písmene c) : 
je pád  bezpečně  zachycen  a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a   bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení    pádu  musí  dojít  v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
V souladu s nař. vl. č. 362/2005 Sb. nesmí být práce ve výškách prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků. 
 
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně. 
 
 
 
V Brně 22.04. 2014       Vypracoval : Ing. Jakub Kapsa 
 


