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a) Účel objektu 
 

Předmětem řešení je objekt kulturního domu a domu služeb ve Stříteži. Jedná 
se o stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, který slouží jako kulturní dům a 
dům služeb, ve kterém se nachází prodejna potravin, pošta a mateřská škola. 

Budova byla vystavěna v roce 1970 a v roce 1973 byl k budově kulturního 
domu přistaven dům služeb. V průběhu užívání budovy došlo již k výměně některých 
původních výplní otvorů za plastové popř. hliníkové a k zateplení čelní fasády 
objektu.  

K budově byla investorem poskytnuta částečná dokumentace plynofikace 
objektu. Před započetím projektových prací bylo provedeno celkové zaměření 
objektu a zkreslení stávajícího stavu. Průzkum jednotlivých konstrukcí byl proveden 
vizuálně. Na objektu byly provedeny sondy do střešního pláště. 

Jedná se o samostatně stojící dům s dvěma nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Nad kulturním domem je provedeno zastřešení pomocí vazníků, na 
kterých je proveden prkenný záklop a plechová hladká krytina. Střecha nad domem 
služeb je plochá, odvodněná směrem ven z objektu s krytinou z asfaltových pásů. 
Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na západní stranu v úrovni 1NP, z východní 
strany v úrovni 1PP je objekt přístupný do knihovny, kotelny, restaurace a hasičárny. 
V 1NP kulturního domu se nachází hlavní sál s jevištěm, šatnami a zázemím 
kulturního domu. V 2NP se nachází obecní úřad. V podzemní podlaží je hasičská 
zbrojnice a restaurace. V 1NP domů služeb je umístěna pošta a prodejna potravin a 
v 2NP jsou prostory mateřské školy. K vertikální komunikaci slouží vnitřní 
dvouramenné schodiště. 

Konstrukčně je objekt řešen jako zděná stavba z cihel.  

 
b) Zásady architektonického funk čního, dispozi čního a 
výtvarného řešení a řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně 
řešení p řístupu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Z architektonického a urbanistického hlediska nebude stavba významně 
pozměněna. Jej základní rozměry, prostorové členění a výšky zůstanou stejné. 
Jedná se o provádění stavebních úprav na stávajícím objektu. 

Jednotlivé práce vycházejí z návrhu na potřebné energetické úspory uvedené 
v energetickém auditu.  

Stavební úpravy se budou týkat výměny veškerých původních dřevěných 
popř. kovových výplní okenních a dveřních otvorů, včetně provedení drobných 
nenosných dozdívek a výměny zdroje tepla. Bude provedeno zateplení obvodového 
a střešního pláště.  

Všechny stavební úpravy jsou bez zásahu do nosných konstrukcí a nemají za 
následek navýšení statického zatížení, nebo zhoršení požárně bezpečnostních 
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vlastností. Jedná se o udržovací stavební práce. Do vnitřní dispozice nebude 
zasahováno. 

 Po zateplení fasády objektu bude provedeno nové barevné řešení fasády 
(podrobnost viz výkresová dokumentace – barevné řešení). 

Fasáda bude opatřena komplexním zateplením KZS s probarvenou omítkou. 
Barva je volena dle požadavků zástupce investora. Při realizaci bude dle 
provedených vzorků upřesněn odstín. Navržené barvy jsou bez příplatku. 

 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory zastav ěné 
plochy, orientace, osv ětlení a oslun ění 
 

Stavebními úpravami se nemění obestavěný prostor ani užitné plochy. 

druh stavby:  stavební úpravy 
účel stavby / charakter provozu:   stavba občanské vybavenosti / kulturní dům 

a dům služeb 

místo stavby:  Střítež 118 a 213 

  739 59 Střítež u Českého Těšína 

katastrální území:  Střítež (okres Frýdek-Místek) [757934] 

parc. číslo pozemku stavby:  č.560/1 (kulturní dům č.p.118) 

  a 560/2 (dům služeb č.p. 213) 

zastavěná plocha: 802,7m2 

Současný stav osvětlení a oslunění nebude měněn. 

Daná lokalita spadá do katastrálního území Střítež (okres Frýdek-Místek) 
[757934] a stavba je na parcelách č.560/1 (kulturní dům č.p.118) a 560/2 (dům 
služeb č.p. 213) ve vlastnictví investora. Plocha parcely č. 560/2 činí 500 m2 a 
parcely č. 560/2 je 165 m2 dle katastru nemovitostí. 

Pro potřeby při výstavbě bude použit i okolní pozemek č. 561 ve vlastnictví 
investora. Na parcele 561 bude umístěno lešení, oplocení a vymezí se prostor pro 
zařízení staveniště a kontejnery na odpad (viz výkres C.3 Koordinační 
situace),uzamykatelným prostorem pro dočasné skladování materiálu a chemickým 
WC. Pokud se po domluvě s investorem nevyčlení prostor uvnitř objektu, bude na 
ploše umístěna i buňka, která bude sloužit jako denní místnost pro pracovníky. 

Plochy využité k umístění zařízení staveniště jsou vyznačeny na výkrese C.3 
Koordinační situace se záborem ploch. Od skutečného záboru plochy se může lišit. 
Velikost plochy a jejich využití pro staveniště si upřesní zhotovitel stavby s majitelem 
pozemku dle svých možností a zvyklostí, v tomto případě změnu záboru ploch a 
jejich využitelnost je nutno znovu odsouhlasit s patřičnými orgány. Staveniště bude 
nutno v místech, kde není trvale oploceno, po obvodu dočasně oplotit. Pro prostor 
zařízení staveniště se použije zatravněná plocha na pozemku za objektem. Prostor 
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vstupů, kde nebude oplocení je nutno zabezpečit jiným způsobem např. dočasnou 
stříškou z lešení. Stavební výška objektu je cca 10,5m. 

 
d) Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve 

vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Předmětem řešení je objekt kulturního domu a domu služeb ve Stříteži. Jedná 

se o stavební úpravy objektu občanské vybavenosti, který slouží jako kulturní dům a 
dům služeb, ve kterém se nachází prodejna potravin, pošta a mateřská škola. 

Budova byla vystavěna v roce 1970 a v roce 1973 byl k budově kulturního 
domu přistavěn dům služeb. V průběhu užívání budovy došlo již k výměně některých 
původních výplní otvorů za plastové popř. hliníkové a k zateplení čelní fasády 
objektu.  

Jedná se o samostatně stojící dům s dvěma nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Nad kulturním domem je provedeno zastřešení pomocí vazníků, na 
kterých je proveden prkenný záklop a plechová hladká krytina. Střecha nad domem 
služeb je plochá, odvodněná směrem ven z objektu s krytinou z asfaltových pásů. 
Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na západní stranu v úrovni 1NP, z východní 
strany v úrovni 1PP je objekt přístupný do knihovny, kotelny, restaurace a hasičárny. 
V 1NP kulturního domu se nachází hlavní sál s jevištěm, šatnami a zázemím 
kulturního domu. V 2NP se nachází obecní úřad. V podzemním podlaží je hasičská 
zbrojnice a restaurace. V 1NP domů služeb je umístěna pošta a prodejna potravin a 
v 2NP jsou prostory mateřské školy. K vertikální komunikaci slouží vnitřní 
dvouramenné schodiště. 

Konstrukčně je objekt řešen jako zděná stavba z cihel.  
 
Záměr investora: 

- výměna původních výplní otvorů (okenních i dveřních) 
- zateplení obvodového pláště objektů (fasáda, sokl)  
- zateplení střešního pláště objektů   
- výměna klempířských prvků 
- sanace zásobovací rampy pro umístění TČ 
- sanace schodiště 
- provedení hydroizolační stěrky v oblasti soklu nad i pod terénem 
 

Stavbou porušené vnější plochy se po rekonstrukci uvedou do původního 
stavu. Vnitřních dispozicí se plánované stavební práce netýkají. 

 
Bourací práce 
 

V rámci stavebních prací nutných k zateplení objektu, bude nutno provést tyto 
níže uvedené bourací práce. Veškeré bourací práce jsou vyznačeny v odpovídajících 
výkresech. Veškeré kotvící prvky a kotvené zařízení na fasádě, popř. střeše objektů 
bude před započetím prací demontováno, po dokončení prací budou prvky (čidla, 
osvětlení, zvonkové tablo, cedule apod.) zpětně kotveny k líci nové fasády a dle 
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potřeby bude provedeno zapojení těchto prvků (čidla, osvětlení, kabely atd.). 
Případné kotvení prvků do fasády popř. střechy bude řešeno nově kotvami 
požadovaných rozměrů (navýšení o tloušťku izolantu) před provedením KZS. Před 
zahájením prací je nutné provést zaizolování nadzemního NN vedení, které je 
umístěno na ocelové konzole. Toto provádí správce sítě, v našem případě ČEZ 
Distribuce a.s. 

Bourací práce jsou označeny na výkresech popisovými kolečky se označením 
B1 až B28 Bourané konstrukce jsou zaznačeny žlutou barvou. 

B1 - vybourání dřevěného jednoduchého okna, okno bez vnějšího a vnitřního 
parapetu 

B2 - vybourání kovového jednoduchého okna, okno bez vnějšího a vnitřního 
parapetu 

B3 - vybourání otvorové výplně ze sklobetonových tvárnic (luxfer) včetně rámu, 
vnějšího a vnitřního parapetu 

B4 - vybourání dřevěného jednoduchého okna, včetně vnějšího a vnitřního parapetu 
(popř. keramického obkladu v místě parapetu, ostění a nadpraží okna) a případného 
příslušenství (např. síta proti hmyzu) 

B5 - vybourání kovového jednoduchého okna včetně rámu a vnitřního parapetu, okno 
bez vnějšího parapetu 

B6 - odstranění vnějších parapetů u již vyměněných plastových oken 

B7 - vybourání kovových dvoukřídlých vrat do hasičárny včetně rámu a případného 
prahu 

B8 - vybourání kovových jednokřídlých dveří včetně zárubně a případného prahu 

B9 - vybourání vstupních dvoukřídlových kovových dveří, vybourání včetně zárubně 
a případného prahu 

B10 - vybourání vstupních dvoukřídlových kovových dveří, vybourání včetně 
zárubně, bednění z dřevotřískové desky a prahu 

B11 - kompletní odstranění zděného přístavku o rozměrech 900x1500x1800mm, 
odstranění včetně kovových dveří, betonového zastřešení a případného základu 

B12 - odřezání mříže oken (popř. dveří) z tyčové oceli 

B13 - vybourání stávajícího okapového chodníku z betonových dlaždic včetně 
obrubníků popř. betonových žlabů a provedení výkopu 600x600mm pro provedení 
zatažení izolantu pod terén min. 500mm pod terén 

B14 - odstranění hladké plechové krytiny, oplechování atik a lemování zdí u 
stávajícího prkenného záklopu počítat s 30% náhrady poškozených za nové 

B15 -  odstranění (odřezání) stávajícího ocelového žebříku včetně příslušenství 
(kotvy apod.) 

B16 -  kompletní odstranění hladké plechové střešní krytiny včetně prkenného 
záklopu, oplechování vystupujících konstrukcí nad úroveň střešní roviny a 
oplechování bočních stěn a korun atik 
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B17 -  odstranění oplechování bočních stěn a korun atik z ocelového pozinkovaného 
plechu 

B18 -  odstranění oplechování okraje střechy z ocelového pozinkovaného plechu 

B19 -  odstranění stávajících plechových vývěsní tabule včetně zazdění vzniklého 
otvoru 1000x1000mm 

B20 -  odstranění krycí protidešťové žaluzie větracího otvoru 

B21 -  odstranění rákosového obložení v oblasti soklu 

B22 -  odsekání stávajícího pískovcového obkladu soklu včetně vyspravení povrchu 
pro následné zateplení 

B23 - vybourání kovových jednokřídlých dveří na šířku stavebního otvoru včetně 
zárubně a cihelného zdiva 

B24 -  odstranění venkovního osvětlení včetně příslušenství (kotevní, konzoly apod.) 

B25 -  odstranění stávajícího cementového potěru z podesty rampy v tl. 25mm 

B26 -  vybourání ocelového schodiště rampy a odřezání příslušné části armované 
betonové podesty tl. 140mm vybourání včetně odstranění stávajícího zábradlí, nosný 
ocelový sloup bude přemístěn viz pol. R12 

B27 -  odstranění stávajícího zastřešení rampy, odstranění plechové vlnité krytiny 
včetně odvodňovacího systému (žlab, svod), odřezání nosné kovové konstrukce 
včetně příslušenství (kotvy apod.) 

B28 -  vybourání komínového tělesa nad úrovní střešní roviny 
 
Bourací práce provádět s ohledem na co nejmenší poškození vnitřních omítek! 

V případě zjišt ění jakýchkoliv podstatných neshod dokumentace a 
skute čností zjišt ěnou na stavb ě je nutno p řed započetím bouracích prací 
informovat projektanta. 

 

Repasované konstrukce  
 

V rámci stavebních prací nutných k zateplení objektu, bude nutno provést tyto 
níže uvedené repase. Veškeré repasované konstrukce jsou vyznačeny 
v odpovídajících výkresech. 
  

R1- demontáž svislých částí odvodňovacího systému (svody včetně kotev ), očištění 
od stávajících nátěrů a rzi, po provedení kontroly funkčnosti a spojitosti a opatření 
novým základním nátěrem a 2x finálním ochranným nátěrem zpětná montáž na nové 
úchyty á 2m včetně napojení na nové lapače střešních splavenin a jejich napojení na 
dešťovou kanalizaci, v případě poškození během prací dojde k jejich náhradě za 
nové, v místech osazení nových střešních lapačů (6ks) dojde k vybourání zpevněné 
plochy okolo svislého svodu min. 1x1m, provedení výkopu do hloubky min. 0,75m od 
terénu 

R2 - demontáž dešťových žlabů odvodňovacího systému, provedení kontroly 
funkčnosti a spojitosti, očištění od stávajících nátěrů a rzi, provedení nového 
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základního a 2xfinálního ochranného nátěru, zpětná montáž na stávající háky 
očištěné od rzi a nečistot a opatřené novým základním a 2xfinálním nátěrem, během 
prací nutno zajistit provizorní ochranu proti dešťové vodě  

R3 - demontáž stávající okenní mříže, kontrola její funkčnosti, očištění od stávajících 
nátěrů a rzi, opatření novým základním nátěrem a 2x finálním nátěrem, po provedení 
KZS zpětná montáž s úpravou kotvení po provedení zateplení včetně potřebných 
úprav mříže (zkrácení apod.) 

R4 - demontáž stávající mříže dveřního otvoru, kontrola její funkčnosti, očištění od 
stávajících nátěrů a rzi, opatření novým základním nátěrem a 2x finálním nátěrem, po 
provedení KZS zpětná montáž na nové prodloužené kotvy 

R5 - demontáž odvětrávacího potrubí včetně kotev, očištění od stávajících nátěrů a 
rzi, po provedení kontroly funkčnosti a spojitosti a opatření novým základním nátěrem 
a 2x finálním ochranným nátěrem zpětná montáž na nové úchyty á 2m včetně 
napojení ležaté potrubí v případě poškození během prací dojde k jeho náhradě za 
nové 

R6 - demontáž rampy a její zpětná montáž po provedení prací 

R7 - dočasná demontáž prvků na fasádě a jejich zpětná montáž po provedení 
zateplovacích prací, po dohodě budou jednotlivé prvky vyměněny za nové, 
nepoužívané prvky budou demontovány trvale 

R8 - dočasná demontáž prvků na fasádě  (osvětlení (3ks). požární alarm (1ks)) po 
provedení KZS zpětná montáž na prodloužené kotvy popř. pomocí montážní desky a 
následné zapojení s prodloužením kabelového vedení, po dohodě s investorem 
budou jednotlivé prvky vyměněny za nové nepoužívané prvky budou demontovány 
trvale 

R9 - demontáž vnějšího osvětlení, alarmu, vývěsek apod. a zpětná montáž na 
prodloužené kotvy k líci nové fasády po dokončení prací, po dohodě s investorem 
budou jednotlivé prvky vyměněny za nové a nepoužívané prvky budou demontovány 
trvale 

R10 - úprava betonové rampy, sanace betonových prvků (podesta, nosník) 
odstranění nesoudržného betonu, očištění obnažené výztuže od rzi a následné 
opatření ochranný nátěrem, vyrovnání nerovností vysprávkovou maltou na beton a 
provedení ochranného nátěru na beton v barvě fasády ocelový sloup bude očištěn od 
rzi a nečistot, následně opatřen novým základním nátěrem a 2x finálním ochranným 
nátěrem 

R11 - demontáž a zpětná montáž okapového chodníku z kačírku včetně příslušenství 
(např. geotextílie, apod.) a provedení výkopu 600/600mm pro provedení zatažení 
izolantu pod terén min. 500mm 

R12 - stávající ocelový sloup bude po odřezání příslušné části podesty odřezán a 
přesunut pod stávající podestový nosník, sloup bude navařen na ocelové kotevní 
desky, které budou k betonovému podkladu připevněny pomocí chemických kotev 

R13 - překotvení rampy z pororoštu do obvodového zdiva   

R14 - demontáž stávající ocelové lávky na komín,očištění od stávajících nátěrů a rzi, 
provedení nového základního a 2xfinálního ochranného nátěru, zpětná montáž na 
nově vyzděnou nadstřešní části   komínového tělesa 
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R15 - stávající kovová konstrukce sušící věže bude očištěna od stávajících nátěrů a 
rzi, bude proveden nový základní a 2xfinální ochranný nátěr, nová PVC krytina bude 
vytažena na sušící věž a min. 500mm nad úroveň střešního pláště, uchycení fólie 
pomocí lišt nakotvených do sušící věže a zatmelena 

 

Nové konstrukce  
 
 d.1) Výkopové práce 

 

Před realizací revitalizace objektu je nutné vytyčit jednotlivé inženýrské sítě, 
zejména pak v bezprostředním okolí vlastního objektu! 

Budou prováděný výkopy okolo objektu z důvodu zatažení tepelné izolace 
pod úroveň přilehlého terénu a uložení zemnícího pásku (viz samostatný projekt 
hromosvodu zpracovaný panem Ing. Františkem Dostálem). V místě schodišťových 
stupňů popř. u vstupů do objektu bude od zatažení KZS pod terén upuštěno a 
zateplení bude ukončeno nad terénem pomocí zakládací lišty. Nejprve se provede 
vybourání či rozebrání příslušné části zpevněných ploch v těsné blízkosti objektu a 
následně se vykope rýha 60x60cm. Provedení výkopů bude prováděno tak, aby 
nedošlo k porušení hydroizolace (v případě poškození hydroizolace je nutno provést 
lokální opravu).  Zemina z výkopu bude uložena v bezprostřední blízkosti výkopu, po 
provedení zateplení bude výkop touto zeminou zasypán, přebytečná zemina bude 
deponována na skládku. V místech napojení objektu na technické sítě musí být 
zemní práce prováděny s maximální opatrností (ručně), aby nedošlo k porušení 
připojovacího potrubí! Při výkopových pracích je nutno dbát na stanoviska dotčených 
správců sítí!  

V místech okolo svislých svodů (vstupujících do země bez lapače střešních 
splavenin přes stávající zpevněnou plochu 6ks), budou osazeny nové lapače 
střešních splavenin a bude proveden výkop min. 1x1 m do hloubky min. 0,75 m od 
stávající zpevněné plochy pro nové napojení střešního lapače na odvodňovací 
systém.   

Po zrealizování zateplení soklu a položení zemnícího pásku bude nově 
položen okapový chodník (viz výkresová dokumentace), z  betonových dlaždic 
500/500/50, položených do štěrkopískového lože hrubé a jemné frakce tl. 150mm  2-
5 mm tl. 50 mm a frakce 8-16 mm tl. 100 mm, spádovaný směrem od objektu min. 
1%, Některé dlaždice se musí před osazením délkově upravit o tl. nového zateplení 
soklu. V místech stávající betonových žlabu bude odvodnění řešeno pomocí liniových 
odvodňovacích žlábků napojených na stávající dešťovou kanalizaci. 

 
d.2) Základové konstrukce 
 

Po provedení zateplení budou v rámci dokončovacích prací nově usazeny 
sloupky oplocení pod rampou. Sloupky budou kotveny přes patní desku do nového 
betonového základu hloubky min. 700 mm, průměru min. 300 mm. Bude se jednat o 
nevyztužený beton C16/20. 
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d.3) Izolace spodní stavby 

  

S ohledem na návrh zateplení suterénního zdiva bude provedena jeho oprava. 
Stávající nesoudržné části budou odstraněny až na soudržný podklad. Podkladová 
plocha bude očištěna, zbavena prachových částic a opatřena vodou ředitelnou 
penetrací pro zajištění soudržnosti navazujících vrstev. Nerovný povrch bude 
srovnán cementovou jádrovou omítkou. Bude se jednat o vyspravení povrchu do tl. 
30-40 mm. Rozsah aplikace cementové omítky je odborně odhadnut na 50% z 
celkové plochy, která bude opatřena novou cementovou hmotou. Přesný postup 
provádění a jednotlivých technologických kroků musí být provedeny v souladu 
s technickými a aplikačními předpisy výrobce.  

Po celém obvodu objektu (soklová část) bude provedena stěrková asfalto-
bentonitová, vodou ředitelná hydroizolační hmota s obsahem syntetických 
armovacích vláken (aplikována nad i pod terénem v celém rozsahu). Přesný postup 
provádění a jednotlivých technologických kroků musí být provedeny v souladu 
s technickými a aplikačními předpisy výrobce. 

Soklová část pod upraveným terénem po celém obvodu (kromě stávajících 
zpevněných ploch), bude chráněna netkanou geotextilií ze 100% polypropylenu.  

 
d.4) Svislé konstrukce nosné 
  

Netýká se této stavby. 

 
d.5) Svislé konstrukce nenosné 
 

Dle potřeby bude před začátkem zateplovacích prací provedena sanace 
obvodového pláště - vyspravení trhlin, odstranění poškozených částí omítky 
a otlučení poškozených omítek a následné vyspravení (podrobnosti řešení viz. níže – 
Tepelná izolace). 

V objektu budou provedeny nenosné vyzdívky. Pozice a rozměry vyzdívek 
jsou patrné ve výkresové části PD. Vyzdívky budou provedeny z autoklávových 
pórobetonových tvárnic formátu 300x249x499 mm nebo 500x249x499mmm, 
lepených tenkovrstvou lepící maltou. Zarovnání vyzdívky bude provedeno na vnitřní 
stranu původního zdiva. Následně po zpenetrování podkladu bude provedena 
sádrová omítka mocnosti cca 20 mm, jejíž povrch bude vyhlazen dle okolní struktury. 
Finální zakončení bude bílou malbou na zpenetrovaný povrch. 

1PP budou zazděny vnitřní dveře 1200x2200mm. Vstupní dveře do kotelny 
budou dozděny, tak aby světlá šířka dveří byla min. 900mm. Dále dojde k podezdění 
okna v kotelně, tak aby okno nezasahovalo do přilehlého terénu. 

Nově vyzděné konstrukce je nutno ke stávajícím konstrukcím řádně přikotvit. 
Doporučuji použití systémových kotev, nerezové spojky, které budou mechanicky 
kotveny ke stávající konstrukci a jejich část vložená do ložných spár nově 
vyzdívaného zdiva. Takto navržené kotvení bude provedeno každou druhou vrstvu. 
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Prováděné vyzdívky nezpůsobí neúměrné přitížení konstrukce, které by mohlo 
ohrozit její stabilitu.  

Nově bude vyzděno a vyspárováno komínové těleso nad úrovní střešní 
konstrukce z šamotových cihel na šamotovou maltu včetně provedení nového 
vyvločkování komínu. Stávající kovová komínová lávka bude demontována, očištěna 
od rzi a nečistot a opatřena základním a 2x finálním ochranným nátěrem. Po 
dokončení zateplovacích prací bude lávka zpětně instalována na nově vyzděné 
komínové těleso.  

 
d.6) Vodorovné konstrukce  
 

Nově bude provedeno zateplení podhledu stropních konstrukcí nad vstupem 
do kulturního domu, které nesplňují požadavky kladené normou ČSN 73 0540 
(podrobnosti viz Izolace). Zateplení bude provedeno minerální vlnou tl. 260 s kolmým 
vláknem kvalitativní třídy A, λ=0,042 W.m-1.K-1 s třídou reakce na oheň A1 
plnoplošně nalepenou k podkladu. Podhled bude opatřen silikonovou omítkou zrno 
2mm.  

Konstrukce zásobovací rampy a schodiště na severovýchodní fasádě budou 
sanovány. Dojde k očištění všech kovových prvků od rzi, nečistot a případných 
nátěrů a následné aplikace základního a 2x finálního ochranného nátěru. Betonové 
prvky budou očištěny od nesoudržných částí, nerovnosti budou vyspraveny maltou 
na beton a následně budou betonové prvky opatřeny nátěrem na beton v barvě 
fasády. Obnažená výztuž se očistí a opatří ochranným nátěrem. 

Podesta schodiště bude opatřena novou mrazuvzdornou keramickou dlažbou. 
Před provedením pokládky bude stávající betonový povrch očištěn od nečistot a 
napenetrován disperzní penetrací. Pod novou dlažbou bude provedena stěrková 
hydroizolace. Stěrka se provede ve dvou vrstvách. Na lepení dlažby se použije 
hydraulicky tvrdnoucí flexibilní lepidlo na dlažby. Jako nášlapná vrstva se použije 
vnější mrazuvzdorná protiskluzná dlažba s reliéfem na povrchu 300 x 300 x 9m  
včetně soklíku z přířezů dlažby výšky 100mm.  

Podesta rampy  bude opatřena novou nášlapnou vrstvou s ochranným 
nátěrem na beton viz výkres skladba „SR“. Nášlapná vrstva bude z cementového 
potěru tl. 30mm vytvořeného na betonovou desku tl. 70mm z betonu C25/30 
vyztuženého KARI sítí 100x100x6mm. 

 Na řešení veškerých detailů se použijí systémové lišty, těsnící pásky, atd. dle 
pokynů dodavatele podlahového systému. Jedná se o provedení hran, koutů, 
ukončení obkladu soklu, provedení hydroizolace v koutech, napojení okrajových lišt 
na hydroizolační pás, atd.. 

 
d.7) Střešní konstrukce 

 
Střešní krytina všech plochých střech je z hydroizolační fólie na bázi 

měkčeného PVC tl.1,6mm (-5%/+10% dle EN 1849-2). Fólie s nosnou vrstvou 
tvořenou polyesterovou mříží vhodná pro mechanické, či vakuové kotvení, splňující 
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požární klasifikaci odolnosti vůči ohni Broof (t3). Pevnost v tahu ≥1050 N/50 dle EN 
12311-2, průtažnost ≥15 % dle EN 12311-2, odolnost proti přetržení ≥210 N, 
rozměrová stabilita ≤±0,5 % EN 1107-2, ohebnost za nízkých teplot ≤-25°C dle EN 
495-5, odolnost proti statickému zatížení ≥200 N dle EN 12730, odolnost proti nárazu 
≥600 mm dle EN 12691:2006, odolnost spoje vůči rozloupnutí ≥150 N/50 mm dle EN 
12316-2, odolnost spoje vůči ve styku ≥1000 N/50 mm dle EN 12317-2, odolnost 
proti krupobití ≥17 m/s dle EN 13583, difůzní odpor µ≤15 000 dle EN 1931.  

 Minimální difúzní odpor fólie µ=15000. Fólie bude vybavena strukturou pro 
zvýšení protiskluzovosti (protismyková úprava). Barva fólie světle šedá. 

Návrh kotvení viz D.1.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. 
Pokládka hydroizolační fólie se bude řídit doporučením a pokyny výrobce.  
Při pokládce musí být postupováno, tak aby nedošlo k zatečení vody do 

skladby st řechy.  Pokládka fólie nejméně s přesahy 120mm, tak aby byla zajištěna 
geometrie přesahu. Minimální šířka podélného svaru je 40mm. Fólie budou mezi 
sebou spojovány horkovzdušným svarem. Sváření by mělo být prováděno tryskou o 
šíři 30-40mm a silikonovým válečkem šíře 40mm. 

Před započetím zateplování střech je nutno provést demontáž všech 
kotvených a kotvících prvků na střechách objektů, včetně hromosvodové soustavy. U 
střech s plechovou krytinou dojde k jejímu odstranění. Stávající prkenný záklop tl. 
25mm bude ponechán. Projektant odhaduje nutnost výměny degradovaných prken v 
rozsahu 30 %. 

 
Zateplení st řechy nad 1NP (nad přísálím) na výkresech skladba označena 

„S1Z“ 
Po odstranění stávající plechové krytiny bude prkenný záklop impregnován 

proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Na takto vyspravený 
a napenetrovaný podklad se plnoplošně nalepí parotěsná vrstva -asfaltový pás 
z SBS modifikovaného pásu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kašírovanou 
skleněnými vlákny (60 g/m2) TL. 4 mm. 

Na parotěsnou vrstvu bude volně položena tepelně izolační vrstva celkové tl. 
220mm, tvořena kombinací dvou materiálů. První vrstvu izolantu tvoří polystyrén 
EPS 100S Stabil tl. 160mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W.m-1.K-1. 
Druhou vrstvu tvoří desky z tuhé minerální vlny tl. 60mm, se součinitelem tepelné 
vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. Druhá vrstva z MV bude volně položena na první vrstvu 
z EPS s vystřídáním spár desek izolace min. o 150mm (tak, aby nevznikaly průběžné 
spáry napříč vrstvami tepelné izolace). Obě vrstvy tepelného izolantu budou kotveny 
společně s fóliovou hydroizolační vrstvou. Dočasná stabilizace tepelného izolantu 
bude provedena mechanickým kotvením. Počet kotevních prvků pro pracovní kotvení 
je 2 ks na desku. Toto kotvení nelze považovat za plnohodnotné kotvení střešního 
pláště.  

Střecha bude ukončena hydroizolační vrstvou. Je navržena hydroizolační fólie 
na bázi měkčeného PVC tl. 1,6mm bližší specifikace viz výše, mechanicky kotvená k 
podkladu, splňující Broof (t3).  
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Zateplení st řechy nad 2NP kulturní d ům na výkresech skladba označena 
„S2Z“  

Po odstranění stávající plechové krytiny bude prkenný záklop impregnován 
proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  

Na takto připravený podklad bude volně položena tepelně izolační vrstva 
celkové tl. 260mm, tvořena kombinací dvou materiálů. První vrstvu izolantu tvoří 
polystyrén EPS 100S Stabil tl. 180mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 
W.m-1.K-1. Druhou vrstvu tvoří desky z tuhé minerální vlny tl. 80mm, se součinitelem 
tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. Druhá vrstva z MV bude volně položena na 
první vrstvu z EPS s vystřídáním spár desek izolace min. o 150mm (tak, aby 
nevznikaly průběžné spáry napříč vrstvami tepelné izolace). Obě vrstvy tepelného 
izolantu budou kotveny společně s fóliovou hydroizolační vrstvou. Dočasná 
stabilizace tepelného izolantu bude provedena mechanickým kotvením. Počet 
kotevních prvků pro pracovní kotvení je 2 ks na desku. Toto kotvení nelze považovat 
za plnohodnotné kotvení střešního pláště.  

Střecha bude ukončena hydroizolační vrstvou. Je navržena hydroizolační fólie 
na bázi měkčeného PVC tl. 1,6mm bližší specifikace viz výše, mechanicky kotvená k 
podkladu, splňující Broof (t3).  

 
Zateplení st řechy nad 2NP d ům služeb na výkresech skladba označena 

„S3Z“  
Stávající asfaltová krytina střešního pláště bude dle potřeby lokálně oprava. 

Při  opravě původní krytiny se případně poškozená místa a bubliny na stávající 
krytině z asfaltových pásů prořežou, vysuší a přelepí se novou vrstvou asfaltového 
pásu (přesah pásů dle doporučení výrobce).  

Následně se provede penetrace vyspraveného podkladu (rychle schnoucí 
asfaltový penetrační nátěr, nanášený za studena). Na takto vyspravený 
a napenetrovaný podklad se plnoplošně nalepí parotěsná vrstva -asfaltový pás 
z SBS modifikovaného pásu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kašírovanou 
skleněnými vlákny (60 g/m2) TL. 4 mm. Tento pás se přetáhne i přes ventilační 
komory v místech, kde budou chybět původní pásy asfaltové krytiny. Pás bude 
vytažen až na korunu atiky. 

Na parotěsnou vrstvu bude volně položena tepelně izolační vrstva celkové tl. 
240mm, tvořena kombinací dvou materiálů. První vrstvu izolantu tvoří polystyrén 
EPS 100S Stabil tl. 180mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W.m-1.K-1. 
Druhou vrstvu tvoří desky z tuhé minerální vlny tl. 60mm, se součinitelem tepelné 
vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. Druhá vrstva z MV bude volně položena na první vrstvu 
z EPS s vystřídáním spár desek izolace min. o 150mm (tak, aby nevznikaly průběžné 
spáry napříč vrstvami tepelné izolace). Obě vrstvy tepelného izolantu budou kotveny 
společně s fóliovou hydroizolační vrstvou. Dočasná stabilizace tepelného izolantu 
bude provedena mechanickým kotvením. Počet kotevních prvků pro pracovní kotvení 
je 2 ks na desku. Toto kotvení nelze považovat za plnohodnotné kotvení střešního 
pláště.  
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Střecha bude ukončena hydroizolační vrstvou. Je navržena hydroizolační fólie 
na bázi měkčeného PVC tl. 1, bližší specifikace viz výše, mechanicky kotvená k 
podkladu, splňující Broof (t3).  

Svislé plochy atik budou zatepleny deskami ze stabilizovaného 
samozhášivého expandovaného polystyrenu XPS, tl. 50mm součinitelem tepelné 
vodivosti λ=0,034 W.m-1.K-1, mechanicky kotvených do zdiva (popř. lepených 
vhodným lepidlem).  

Koruny atiky budou zatepleny polystyrénem XPS tl. 50mm součinitelem 
tepelné vodivosti λ=0,034 W.m-1.K-1, seříznutého do požadovaného spádu (min.3°). 
Desky s XPS polystyrénu budou zakryty OSB deskou vhodnou to vnějšího prostředí 
tl. 25mm. OSB desky budou kotveny přes podkladní latě do atikového zdiva. 
Hydroizolační fólie bude vytažena na atiku a tvarově stabilizována k podkladu 
navařením na profily spojovacího plechu, který bude kotven k nosnému podkladu. 
Spojovací plech je vyroben z pozinkovaného ocelového poplastovaného plechu tl. 
0,6 mm na horní straně s vrstvou PVC min. tl. 0,6mm a na spodní straně 
s ochranným lakováním (viz jednotlivé výpisy prvků). Profily je nutné v místě 
dilatačních spár přerušit. 

Odvodnění zastřešení bude řešeno stávajícím způsobem 
 

d.8) Izolace 
 

Před započetím zateplovacích prací je nutné provést tyto práce: 
-Dle potřeby bude provedena sanace obvodového pláště – proškrábnutí trhlin a jejich 
očištění od nesoudržných částic a nečistot, provedení penetrace podkladu a vyplnění 
trhlin trvale pružným tmelem vhodným pro použití ve vnějším prostředí 
-prověřit přilnavost stávající omítky k podkladu, případně odlupující se či jinak 
poškozené části stávající omítky odstranit, provést otlučení a opravu poškozeného 
místa (penetraci a vyrovnání stěrkou, popř. cementovou maltou) 
-před penetrací očistit povrch tlakovou vodou 

Přesný rozsah odstra ňovaných povrchových úprav se kv ůli nedostupnosti 
všech míst fasád ur čí až při realizaci po postavení lešení. P řesný rozsah je 
nutno ur čit s ohledem na stav povrchových úprav v dob ě provád ění, kdy 
vlivem p ůsobení klimatických podmínek a času dochází k degradaci již 
narušených míst. 
 

Návrh všech tepelných izolací vychází ze současných kladených  požadavků 
dle platných norem (ČSN 73 0540-2), což je hodnoceno v EA zpracovaným Ing. 
Martínkem. Obvodový plášť bude zateplen certifikovaným vnějším tepelně izolačním 
kontaktním systémem (ETICS) kvalitativní třídy „A“, s tepelnou izolací z desek 
stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrénu EPS 70F, nebo minerálních 
desek a vaty s kolmým vláknem, nebo z desek extrudovaného polystyrénu. Kotvení 
zateplení bude provedeno pomocí plastových hmoždinek s ocelovým trnem počet 
ks/m2 viz D.1.2. stavebně technické řešení. Pro KZS budou použity všechny 
potřebné systémové prvky dle ČSN 73 2901 jako např. zakládací lišty, rohovníky, 
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přídavné výztuže u otvorů, okapničky, podparapetní profily, APU lišty, systémové 
dilatační profily, apod. 

Pro zateplení obvodových konstrukcí (fasády) je navržen stabilizovaný 
samozhašivý polystyrén EPS 70F třídy „A“, tl.140mm, se součinitelem tepelné 
vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1.  

Pro zateplení podhledu u vstupu je navrženo zateplení minerální vlnou tl. 
260mm, λ=0,042 W.m-1.K-1. 

Střešní plášť nad přísálím bude zateplen tepelně izolační vrstvou celkové tl. 
220mm vytvořenou kombinací střešních desek z tuhé minerální vlny tl. 60mm, se 
součinitelem tepelné vodivosti λ=0,042 W.m-1.K-1 a desek polystyrénu EPS 100S tl. 
160mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W.m-1.K-1. 

Střešní plášť nad 2NP kulturního domu bude zateplen tepelně izolační vrstvou 
celkové tl. 260mm vytvořenou kombinací střešních desek z tuhé minerální vlny tl. 
80mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,042 W.m-1.K-1 a desek polystyrénu 
EPS 100S tl. 180mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W.m-1.K-1. 

Střešní plášť nad 2NP domu služeb bude zateplen tepelně izolační vrstvou 
celkové tl. 240mm vytvořenou kombinací střešních desek z tuhé minerální vlny tl. 
60mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,042 W.m-1.K-1 a desek polystyrénu 
EPS 100S tl. 180mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,037 W.m-1.K-1. 

Všechny ploché střechy budou ukončeny hydroizolační vrstvou. Je navržena 
hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC tl. 1,6mm bližší specifikace viz  d.7) 
střešní konstrukce mechanicky kotvená k podkladu. 

Atiky u střech budou zatepleny z vnější strany stabilizovaným samozhašivým 
polystyrénem EPS 70F třídy A tl. 140 mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 
W.m-1.K-1, koruna atiky a vnitřní strana atiky budou zatepleny extrudovaným 
polystyrénem tl. 50 mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,034 W.m-1.K-1 nebo 
minerální vatou tl. 50mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,039 W.m-1.K-1. 
Podrobnější specifikace viz  Střešní konstrukce.  

U okapové hrany budou v šířce 350mm položeny OSB desky tl. 25mm ve 
dvou vrstvách, které se podloží polystyrénem XPS tl. 40mm do patřičné 
výšky.Okapová hrana bude opatřena oplechováním z pozinkovaného 
poplastovaného plechu tl. 0,6 mm viz Výpis pvrků.  

Návaznost plochých střech a stříšek nad vstupy na zateplení svislých 
konstrukcí bude řešeno extrudovaným polystyrénem třídy A min v jedné vrstvě (500 
mm) tl. 140 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,034 W.m-1.K-1. 

Soklová oblast fasády, bude zateplena deskami z extrudovaného polystyrénu 
odolného proti vlhkosti tl. 120 mm, se součinitelem tepelné vodivost  λ=0,034 W.m-

1.K-1. KZS bude ukončen nad terénem vhodným soklovým profilem s okapničkou. Na 
rozhranní zateplení fasády EPS 70F a zateplení soklu XPS polystyrénem při 
rozdílných tloušťkách izolantu bude taktéž osazen soklový profil s okapničkou. 
Soklová část pod terénem bude chráněná geotextílií. 
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Zateplení ostění a nadpraží výplní otvorů bude provedeno z izolace EPS 70F 
tl. 30 mm popř. XPS tl. 30mm v soklové oblasti. Zateplení parapetů oken bude 
provedeno z izolace XPS F tl. 20 mm.  

U již vym ěněných oken bude ost ění, nadpraží a parapet řešen individuáln ě! 
 
Tloušťka izolantu u ostění a nadpraží oken bude 30mm, případně bude už již 

vyměněných výplní otvorů uzpůsobena s ohledem na šířku rámu, tak aby izolant 
nezasahoval do křídla okna (popř. dveří) a neomezoval jejich funkčnost. Od zateplení 
v místě parapetu u již vyměněného okna bude upuštěno pouze v případě, nebude-li 
možné zateplení z rozměrových důvodů provést.  

 
Materiálové rozvržení je znázorněno v příslušných výkresech projektové 

dokumentace. Veškeré použité materiály, jejich návaznost a pracovní postupy musí 
být v souladu s kritérii pro provádění zateplení objektu certifikovaným systémem 
kvalitativní třídy A dle Cechu pro zateplování budov ČR, o.s.  A také plně v souladu 
s normou ČSN 73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systémů (ETICS)“ a ČSN 73 2902 a ETAG a to zejména: 
 

I. Příprava podkladu 
Podklad musí být bez prachu, mastnot, zbytků výkvětu, puchýřů a odlupujících se 
míst, biotického napadení a trhlin v ploše. Maximální hodnota odchylky rovinnosti 
podkladu je 20mm/m. 

 

II. Lepení desek tepelné izolace 
Před lepením musí být osazeny ukončovací a zakládací lišty. Lepící hmota se 
nanáší na celý obvod desky ve formě pásu a uprostřed nejméně tři terčů 
na jednu desku, celkem min. 40% plochy. Desky z minerální vaty s kolmou 
orientací vláken vyžadují vždy spojení celého povrchu s podkladem. Desky se 
kladou na vazbu bez křížových spár. Na nárožích musí být desky lepeny po 
řadách na vazbu. U výplní otvorů se desky musí osazovat tak, aby křížení jejich 
spár bylo nejméně 100mm od rohů těchto otvorů. U otvorů doporučuji osadit 
desky s přesahem tak, aby čelně překryly následně lepené přířezky desek 
na ostění otvorů. Nepoužívat přířezy menší, jak 150 mm, dodržovat správné 
lepení na rozích a u otvorů. Před realizací budou provedeny odtrhové zkoušky. 

 
 

III. Kotvení hmoždinkami 
Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu. Nejmenší 
vzdálenost osazení hmoždinek od okraje je 100mm. Talíř osazené hmoždinky 
nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. 
Všechny druhy zateplení budou ke konstrukci přilepeny bodově (popř. 
plnoplošně) lepícím tmelem a kotveny plastovými hmoždinkami s ocelovým 
šroubem, popř. pomocí talířových hmoždinek v kombinaci s izolačními talířky. 
Lepení a kotvení tepelného izolantu bude prováděno dle specifických pokynů 
výrobce či dodavatele KZS. Minimální počet a délka hmoždinek – viz D.1.2 – 
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST. Alternativně je možno použít jiný systém se 
stejnou únosností. Před realizací budou provedeny kotevní zkoušky dle platné 
legislativy s protokolem, který bude předložen TDS. Při provádění je nutno 
dodržet technologická pravidla výrobce.  
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IV. Provádění základní vrstvy 
Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je sklovláknitá síťovina. 
Zesilující výztuž se provádí vtlačením síťoviny do nanesené vrstvy stěrkové 
hmoty. Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. U rohů výplní 
otvorů je nutné provést zesilující vyztužení pruhem síťoviny, umístěné 
diagonálně. Nároží budou zpevněna armovacím tmelem a tkaninou s použitím 
rohových profilů a ochranných lišt nebo tkaninou.  
 

V. Provádění konečné povrchové úpravy 
Silikonová omítka se nanáší na suchou a neznečištěnou základní vrstvu, 
opatřenou penetračním nátěrem. Pohledově ucelené plochy je nutné provádět 
v jednom pracovním záběru. 
 
V případě provedení větší technologické pauzy, nevhodných povětrnostních 
podmínek a nepředpokládaných skutečností bude postup konzultován s TDI 
případně AD. 

 
d.9) Úpravy vnit řních povrch ů 

 
Po provedení výměny výplní popř. provedením ostění bude provedena lokální 

oprava vnitřních omítek, především pak v místě ostění a parapetního zdiva štukovou 
vápenocementovou omítkou. Vyspravení bude zahrnovat přetažení povrchu stěrkou 
s výztužnou vrstvou (perlinkou) a vnitřní omítkou.  

Větší rozdíly v tloušťce u ostění a nadpraží vzniklé při montáží oken se můžou 
vylepit z desek z minerální vlny. Nesmí být použito polystyrénu. Přechod mezi starou 
a novou omítkou uvnitř se překryje sklotextilní síťovinou a rohy se vyztuží 
rohovníkem.  

 
d.10) Úpravy vn ějších povrch ů 
 

Obvodový plášť objektu bude zateplen vnějším tepelně izolačním kontaktním 
zateplovacím systémem (ETICS) kvalitativní třídy A. Zateplené plochy budou 
opatřeny novou povrchovou úpravou. Nezateplené plochy budou opatřeny shodnou 
povrchovou úpravou jako KZS (včetně provedení výztužné vrstvy z tmelu a 
sklovláknité síťoviny). Na již zateplené fasádě bude po očištění stávající povrchové 
úpravy a penetraci proveden nový nátěr dle barevného řešení.  

Při přípravě podkladu pro aplikaci kontaktního zateplovacího systému se 
předpokládá degradace stávající vnější povrchové úpravy fasády v rozsahu 20% 
z celé plochy fasády, která bude zapravena cementovou maltou, popř. lepící a 
stěrkovací hmotou dle rozsahu a hloubky. Plošné nerovnosti původní fasády budou 
srovnány podlepením. Předpokládá se podlepení v rozsahu 20 % z celé plochy 
fasády v tl. 10-30 mm. Materiálem shodným s následným izolantem (EPS/ EPS Sokl/ 
XPS/ MV). V tomto případě je nutné zohlednit prodloužení kotevní techniky! 

Nově vzniklé izolované plochy budou překryty armovací tkaninou se stěrkou, 
opatřeny penetrací. Povrchovou úpravu tvoří ekologická hydrofilní probarvená 
pastózní omítka se zvýšenou odolností proti vzniku a výskytu mikroorganizmů bez 
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obsahu biocidních přísad – silikonová omítka zrno 2 mm. Vrchní povrchovou úpravu 
zateplení soklu tvoří soklová jemnozrnná mozaiková omítka (marmolit). 

Konečné barevné řešení je navrženo v projektové dokumentaci. Vybrané 
barevné odstíny budou předem zkušebně naneseny na malou plochu fasády a před 
aplikací schváleny investorem. 

 
d.11) Výpln ě otvor ů 
 

Na objektech budou vyměněny původní výplně otvorů, které budou nahrazeny 
novými plastovými popř. hliníkovými výplněmi. Okna a dveře, která byla již v 
minulosti vyměněny za nové, plastové, vyhovujících vlastností, nebudou již měněna.  

Plastové okenní rámy jsou vyrobeny z pětikomorového systému, zaskleny 
čirým tepelně izolačním dvojsklem s výsledným celkovým součinitelem prostupu 
tepla U=1,2 W.m-2.K-1 a kotvena pomoci kotevních šroubů či plechů dle určení 
zvoleného výrobce oken či dveří. Všechna okna jsou osazena celoobvodovým 
kováním s mikroventilací. Součástí dodávky oken jsou vnější parapety z 
poplastovaného plechu s plastovými koncovkami a vnitřní komůrkové plastové 
parapety se zakrytím bočních dutin uzavíracím profilem. Všechna okna pobytových 
místností budou dodána včetně vnitřní horizontální žaluzie kotvené do rámu okna.  

Vstupní vchodové dveře budou vyměněny za hliníkové tvořené tříkomorovým 
profilem s přerušeným tepelným mostem popř. plastové z pětikomorového systému, 
plné nebo zasklené čirým tepelně izolačním dvojsklem s výsledným celkovým 
součinitelem prostupu tepla U=1,2 W.m-2.K-1. Dveře budou opatřené bezpečnostním 
zámkem a kováním, které umožní otevření dveří ve směru úniku bez použití klíčů! 
(např. klika/koule). Plastový rám bude osazen čirým tepelně izolačním dvojsklem a 
hliníkový rám izolačním trojsklem. K zasklení dveří bude použito bezpečnostní sklo 
VSG (obecně nazývané Connex), které brání vysypání skla po prudkém nárazu 
či ráně. Bezpečnostní sklo se skládá z více tabulí plochého skla, které jsou spojeny 
jednou nebo více vrstvami pružné fólie s vysokou pevností. Výplně otvorů budou 
kotveny pomocí kotevních šroubů či plechů dle určení zvoleného výrobce. Dveře jako 
celek musí splňovat požadavek UD=1,2 W.m-2.K-1. 

Rozměry, členění výplní stavebních otvorů a jejich příslušenství upřesňuje 
výpis prvků. 

Přesné rozměry oken, dveří a vrat je nutno doměřit na stavbě! Během 
zaměření a následné montáže postupujte tak, aby bylo možné objekt zateplit včetně 
ostění, nadpraží a parapetu oken. Po obvodě těchto prvků je počítáno s izolantem tl. 
30 mm + rezerva na lepící vrstvu, výztužnou stěrku a konečnou omítku. Členění a 
způsob otvírání nových výplní otvorů bude ještě před realizací upřesněn a 
odsouhlasen investorem. 

 
d.12) Zámečnické, truhlá řské a klempí řské výrobky 
 

U plastových oken, které byly v minulosti vyměněny za nové a nebudou tedy 
nyní během prací měněny, bude provedeno osazení nových vnějších parapetů 
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z poplastovaného plechu. Vnější parapety budou dodány včetně plastových 
koncovek.  

Pro střešní konstrukce budou jako pomocné profily, kotvící  a dokončovací 
prvky použity plechy z žárově pozinkovaného plechu, povrchově chráněného na 
horním líci vrstvou  měkčeného PVC o minimální tl. 0,6mm a ochranným lakovaním 
na spodním líci. Barva profilů světle šedá. 

Jednotlivé repasované kovové konstrukce budou opatřeny novým základním 
nátěrem a následně syntetickým nátěrem vhodným do exteriéru, ve dvou vrstvách. 
Podklad musí být očištěný od rzi, suchý, čistý, odmaštěný, bez zbytků 
vodorozpustných solí. Nesoudržné staré nátěry musí být odstraněny, nebo 
zbroušeny (otryskáním, případně očištění drátěným kartáčem). Před aplikací 
doporučujeme odmaštění organickým rozpouštědlem a následné důkladné 
opláchnutí vodou. Následně bude proveden základní nátěr v jedné nebo dvou 
vrstvách, dle technologického předpisu výrobce a vrchní email ve dvou vrstvách 

Okolo objektů bude proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic 
500x500x50mm. Okapový chodník bude položených do písčitého lože ve spádu od 
objektu min. 1%. Okapový chodník bude položen po zateplení soklu a zasypání 
výkopu původní nepropustnou zeminou řádně hutněnou po vrstvách. 

Průduchy větrání na fasádě budou opatřeny plastovou prodlužovací části 
průřezu dle prostupu a následně zakryty novou plastovou krytkou. Prodlužovací část 
délky 240mm, bude vložena do hloubky 100mm do stávajícího prostupu a utěsněna 
tmelem či pěnou. Krytky budou bíle barvy, případně barvy dle fasády. 

Původní venkovní osvětlení bude odstraněno včetně kotvení a konzol a bude 
nahrazeno novým venkovním nástěnným svítidlem s čidlem.  

Budou provedeny prostupy pro technologii tepelného čerpadla (TČ). 
Požadavky na prostupy určí dodavatel technologie TČ. Prostupy budou utěsněny tak 
aby nedocházelo k vnikání vlhkosti do objektu a současně aby nedocházelo 
k tepelným ztrátám přes tyto prostupy. Kolem jednotek tepelného čerpadla, které jsou 
umístěny na upravené rampě, se provede ochranný plot z pletiva do výšky min 1,8 
m. Součástí plotu budou svislé sloupky kotvené do betonové plochy přes ocelové 
plotny pomocí chemických kotev, šikmé vzpěry, napínací dráty spolu s napínacími 
šrouby a uzamykatelná plotová branka šířky 0,9 m. veškeré prvky budou mít 
povrchovou antikorozní úpravu od výroby. Použije se pletivo 50 x 50 x 2,5 mm 
s vrchní vrstvou z PVC. Veškeré prvky budou mít povrchovou úpravu od výroby – 
žárově pozikované profily s komaxitovou úpravou, poplastované pletivo s vrchní 
vrstvou z PVC, atd..  

 Stavební výrobky jsou popsané ve výpisu prvků a jejich umístění je 
vyznačeno ve výkresové dokumentaci. 

 
d.13) Dokon čovací práce 

 
Po provedení stavebních prací bude objekt důkladně vyčištěn od veškeré 

stavební suti a bude provedeno hrubé vyčištění všech ploch od nečistot. 
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Po dokončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu. Provede 
se zpětné osazení popisných tabulek, chodníku a nové zatravnění porušených 
travnatých ploch.  

 
VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHOD Ě S PLATNÝMI 
VYHLÁŠKAMI A P ŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PAT ŘIČNÝ 
DOKLAD (ATEST), KTERÝ P ŘEDLOŽÍ PŘI PŘEDÁNÍ HOTOVÉHO DÍLA 
INVESTOROVI. PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL DODRŽOVAT 
TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁL Ů. 

 
e) Tepelně technické vlastnosti  

 

Navržené konstrukce splňují dle podkladů výrobce požadované parametry 
tepelného odporu a také akustické požadavky. Při provádění stavby budou všechny 
použité materiály doloženy technickými listy, které budou předloženy při kolaudaci 
stavby. Podrobné posouzení viz PENB v „E - Dokladová část“. 

 
f) Způsob založení objektu 
 

Objekt je v současné době založen do nezámrzné hloubky, do základových 
konstrukcí nebude zasahováno. 

 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí 

 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na 
životní prostředí. 

Z pohledu odpadů a jejich likvidace bude vše prováděno podle zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.) a 
dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001, o podrobnostech nakládání 
s odpady.  Odpady vzniklé při realizaci stavby a během vlastního provozu objektu 
jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby jsou zařazeny do kategorií dle vyhlášky 
č. 381/2001 Sb. (viz. B - Souhrnná technická zpráva), kterou se stanoví katalog 
odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývoz, dovozu 
a tranzitu odpadů. 

 

 
Produkci odpadů je možno rozdělit na: 
a) odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav)  
b) na odpady vznikající během vlastního provozu stavby 

 
h) Dopravní řešení 

 

Objekt je napojen pomocí zpevněné plochy na místní komunikaci. Napojení na 
dopravní obslužnost nebude měněno. 
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i) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 
 

V dané lokalitě se nenachází žádné vnější škodlivé vlivy od okolních objektů, 
dopravy, atd. v daném území nebyl zjištěn vliv metanu. 

 
j)  Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

 

Projektová dokumentace je provedena v souladu s obecnými požadavky 
na výstavbu. Jsou dodrženy příslušné zákony, vyhlášky a normy. 

 
Před zahájením realizace stavby (p ředání staveništ ě) je investor povinen 
přizvat na stavbu projektanta. Tato sch ůzka bude oznámena minimáln ě 5 
pracovních dn ů předem. V p řípadě nepřizvání projektanta nebude brán z řetel 
na odlišné provedení a následné vícepráce. Odlišnos ti v provedení stavby od 
projektové dokumentace bude bráno jako porušen proj ektové dokumentace. 
Schůzka s projektantem v tomto rozsahu bude provedena b ezplatn ě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 22. 10. 2014 
Ing. Pavel Petruška, autorizovaný inženýr 
Ing. Zuzana Dvořáková, zodpovědný projektant 


