
Přehled výchozích podkladů: 
 
- Požadovaný architektonický vzor daný konzultacemi s investorem. 
- Geometrický plán 
- Požadavky investora a provozovatele 
- Příslušné ČSN 

 
Provedené průzkumy staveniště: 
 
Před zahájením projekčních prací bylo provedeno místní šetření projektantem, polohopisné a 
výškopisné zaměření objektu v lokálních souřadnicích. 
 

Zemní práce:  
 
Výkop jámy základových pasů věže bude proveden strojně, části obtížně kopatelné strojně budou 
provedeny ručně, materiál z výkopu bude odvezen na uznanou skládku. Základová spára bude 
začištěna ručně a chráněna před zvětráním při dlouhodobé přestávce. 
Zhutňování vhodné sypaniny s optimální vlhkostí (nejlépe štěrk, případně suť) mezi základy a ve 
zvýšeném zemním tělese bude prováděno po vrstvách (max. 300 mm), vhodnými zhutňovacími 
prostředky, na příslušnou míru zhutnění (relativní ulehlost ID) - min. 2 kg/cm
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 (dle ČSN 72 1006 -

Kontrola zhutnění zemin a sypanin). 
Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050 a předpisy BOZP. 
 

Základy: 
 
Úroveň základové spáry vnitřních základových pasů bude min. 500 mm pod úrovní podlahy přízemí.      
V případě výskytu nepravidelného podloží je třeba si vyžádat vyjádření projektanta ke způsobu 
zakládání!!! 
Prostor pod základovou deskou bude vyplněn štěrkovým násypem hutněným po vrstvách. 
V základech budou provedeny příslušné prostupy pro vedení přípojek IS vložením rozebíratelného 
bednění rozměrů s dostatečnou tolerancí. 
Prostor mezi základy bude vyplněn hutněným vhodným násypem (štěrkopísek) a po dostatečném 
zhutnění bude vybetonována deska podkladního betonu B20 tl. min. 100 mm vyztužená sítí KARI 
6/150 x 6/150.  
Základy jsou dimenzovány pro dovolené namáhání zeminy (v úrovni základové spáry) min. 0,15 MPa. 
Podzemní voda při průzkumu nebyla naražena. 
Před provedením základů je nutno uložit do základové spáry pásovinu FeZn 30x4 mm pro 
uzemňovací soustavu hromosvodu (projekt hromosvodu bude vypracován na základě samostatné 
dodavatelské dokumentace). 
 

Svislé konstrukce (dle ČSN 73 2310):  
 
Veškeré nové zdivo bude provedeno z keramických bloků uceleného systému způsobem dle 
technologického předpisu výrobce. 
 Obvodové zdivo štítů v podkroví tl. 450 mm bude provedeno z ker. bloků HELUZ 44 STI broušená 
s celoplošným lepidlem.  
Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm bude provedeno z bloků HELUZ 25 STI broušené s celoplošným 
lepidlem.  
Zdivo příček bude provedeno z příčkovek HELUZ 11,5 broušené s lepidlem, kotvení do nosných zdí 
bude provedeno způsobem dle technologického předpisu výrobce.  
Zdivo dozdívek přízemí bude provedeno z CP-P7 na MVC 2,5 MPa. Vyzdívat se musí ve vazbě, tzn. 
že styčné a podélné spáry musí být provedeny přesazeně. Zdění se musí provádět při dlouhodobé 
teplotě nad 5 °C. 
 

Překlady, ztužující věnce:  
 
Nad otvory v nosných stěnách budou osazeny nosné překlady HELUZ 23,8 s tepelnou izolací 
polystyrenem způsobem dle technologických předpisů výrobce a překlady RZP. 
Pro vytvoření ztužujícího věnce – součást stropních konstrukcí - se provede obezdění věncovkami 
HELUZ s vloženou izolací polystyren PSB-15 dle konstrukčních detailů – viz výkresová dokumentace. 
Všechny konstrukce budou provedeny dle technologických předpisů HELUZ, Cihlářský průmysl a.s. 
 



Vodorovné konstrukce: 
 
Nový vyrovnávací strop nad přízemím bude proveden jako dřevěný trámový dle výkresové 
dokumentace. 
 

Úpravy povrchů stěn a stropů – omítky: 
 
Omítky musí být provedeny rovné a hladké s max. přípustnou odchylkou u hrubých omítek 2,5 mm při 
měření 2 m dlouhou latí. Omítky ve styku s jinými materiály se oddělí spárou širokou a hlubokou 5 
mm, vyplněnou akrylátem. 
Povrchová úprava vnitřních stěn je navržena z hotových omítkových směsí určených pro zdivo 
HELUZ, opatřené malbou. 
Povrchová úprava vnějších stěn je navržena z hotových omítkových směsí (vodoodpudivých), 
určených pro cihelné zdivo, konečná úprava bude provedena jako minerální strukturovaná, pastelové 
barvy dle výběru investora.  
Při omítání je nutno dodržovat technologické předpisy výrobce omítkových směsí a stavebního 
systému HELUZ. 
 

Úpravy povrchů stěn a podlah – obklady, dlažby (dle ČSN 73 3450 a ČSN 73 3451): 
 
Obklady a dlažby provede specializovaná firma, včetně podkladů pod ně, v souladu s moderními 
technol. postupy a za použití moderních materiálů (rohové a přechodové lišty, spec. stěrky a tmely, 
apod.). 
Podkladem pro bělninové obklady je jádrová omítka provedená s tolerancí max. 2mm /2m lati. Hotové 
obklady musí být provedeny s tolerancí max. 1,5 mm/2m lati. Smáčené obklady musí být provedeny 
vodotěsně (např. na vodotěsné lepící tmely, případně s použitím stěrkových izolačních hmot). 
Podkladem pro keramické dlažby je dostatečně vyzrálá, pevná a čistá podlahová deska min. tl. 60 mm 
z betonu B20 vyztuženého sítí KARI (příp. doporučuji litý anhydrid), provedená s tolerancí max. 5mm 
/2m lati. Podlahová deska musí být oddilatována od stěn a při větších rozměrech musí být rozdělena 
dilatačními spárami i v ploše na jednotlivá pole 3x3 m (dle kladecího plánu dlažby). Smáčené dlažby 
musí být provedeny vodotěsně (např. na vodotěsné lepící tmely, případně s použitím stěrkových 
izolačních hmot). 
Druh, vzor a odstín obkladů a dlažeb včetně způsobu kladení a ozdobných prvků (LISTELI, ROSETY) 
bude proveden dle výběru investora. 
 

Konstrukce truhlářské (dle ČSN 73 3130): 
 
Projekt počítá s továrně vyrobenými, kompletizovanými  prvky - dveře, okna ap., které budou mít 
hotové nátěry a zasklení a budou osazeny do vyzděných nebo omítnutých otvorů a výklenků, 
provedených v souladu s tolerancemi stanovenými ČSN 73 2310. 
Ostatní truhlářské výrobky budou provedeny z vyschlého dřeva, dle zásad truhlářské výroby, 
vestavěný nábytek musí být správně osazen do svislé a vodorovné polohy. 
 

Výplně otvorů – okna, dveře: 
 
Okna a balkónové dveře jsou navrženy z profilů EURO a budou opatřeny celoobvodovým kováním. 
Okna budou otvíravá a sklopná zasklená izolačním dvojsklem DITERM PLUS (k=0,9 ev. 1,1) a budou 
opatřená příslušným těsněním.  
Spára mezi okenním (dveřním) rámem a stěnou bude utěsněna vypěněnou izolací PUR. 
Vnitřní dveře budou mít obložkové zárubně a budou typizované a odstínu dle výběru investora (např. 
SAPELI). 
Vchodové dveře budou provedeny stejným výrobcem jako okna a balkónové dveře z dřevěných profilů 
EURO. 
Garážová vrata budou automatická. 
 

Parapetní desky: 
 
Okna budou opatřena venkovními parapety z hliníkového eloxovaného plechu (součást dodávky 
oken), přizpůsobenými tloušťce zdiva, a vnitřními parapety z desek POSTFORMING. Všechny 
parapety budou mít příslušný sklon (5%), a přesah okapového nosu min. 40 mm. 
 
 



Schodiště vnitřní - konstrukce truhlářské: 
 
Projekt počítá s atypickým schodištěm vyrobeným na základě zaměření výrobcem na místě. Schodiště 
bude atypické křivočaré železobetonové s keramickým obkladem stupňů kotvené do stávající tvrdé 
konstrukce sklonitého stropu dle návrhu dodavatele schodiště. 
 

Konstrukce střechy (dle ON 73 3300): 
 
Střešní plášť je navržen jako keramická pálená taška dle požadavku NPÚ - územního pracoviště Telč. 
 

Konstrukce klempířské  (dle ČSN 73 3610): 
 
Veškeré klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN (žlaby, odpadní roury, okapnice, lemování, 
oplechování, okapnice apod.) z ocelového poplastovaného plechu. 
 

Konstrukce ocelové a zámečnické výrobky (dle ON 73 3630): 
 
Zámečnické výrobky budou typové, nebo běžné prvky, opatřené 1x nátěrem základním a 2x nátěry 
vrchními. 
Atypické zámečnické výrobky budou provedeny na míru dle dílenských výkresů dodavatele.  
 

Konstrukce tesařské - krov  (dle ČSN 73 3150): 
 
Krov je dimenzován pro V. sněhovou oblast s0 = 2,50 kN/m2 a pro IV. větrovou oblast (terén typu A) 
W0 = 0,55 kN/m2  na těžkou krytinu, z řeziva třídy S II podle ČSN 49 1531 s příslušným max. 
procentem vlhkosti. Druh řeziva – smrk, borovice.  
Konstrukce krovu bude provedena specializovanou tesařskou firmou, spojování bude provedeno 
tesařskými spoji, hřeby, svorníky, příp. kramlemi a podložkami BULDOG. 
Všechny části krovu (zejména uzavřené v konstrukcích) budou opatřeny nátěrem proti plísním a 
škůdcům BOCHEMIT nebo BORONIT. 
Střešní krytina bude kladena na dřevěné latě 50/40 mm přibíjených na kontralatě 50/40 mm. 
V prostoru přesahu římsy bude pod krokve provedeno plnoplošné bednění z hoblovaných palubek 
SOFTLINE tl. 19 mm na pero a drážku.  
Podbití říms a viditelné části krovu budou opatřeny nátěrem přírodního odstínu dle výběru investora. 
 

Vzduchotechnická zařízení: 
 
Všechny obytné místnosti budou přímo osvětleny a odvětrány otvíravými a sklopnými okny, příp. 
větracími mřížkami vyústěnými na fasádu. 
Způsob odvětrání místností uvnitř dispozice bude proveden pomocí ventilátorů s časovými spínači 
s vývodem nad střechu. Odvod kondenzátu z odtahového potrubí do kanalizace bude proveden přes 
zápachovou uzávěru HL136. 
 

Slaboproudé rozvody: 
 
Jednotlivé prostory objektu budou opatřeny zatrubkováním, připraveným pro instalaci sdělovacích 
rozvodů (telefon, TV, případně datová síť) dle požadavků investora. Veškeré slaboproudé 
elektroinstalační práce provede odborná firma dle příslušných ČSN a vlastní dodavatelské (prováděcí) 
dokumentace. Podrobný projekt slaboproudé elektroinstalace není součástí této dokumentace. 
 

Závěrečná ustanovení: 

Pro realizaci díla musí být v souladu s § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) použito pouze 

materiálů a výrobků zdravotně nezávadných, jejichž vlastnosti budou garantovány výrobci. 

Při realizaci díla je nutno dodržovat informace obsažené v této technické zprávě i poznámkách na 

jednotlivých výkresech a dbát pokynů výrobců jednotlivých materiálů dle jejich technologických 

předpisů.  

Při podstatném rozporu jednotlivých údajů je nutno vyžádat si vyjádření projektanta v rámci 

autorského dozoru. 



Nepodstatné změny díla mohou být provedeny dle požadavků investora specifikovaných v průběhu 

realizace. Pokud se bude jednat o změny podstatné, musí být předem projednány s projektantem a 

stavebním úřadem a musí být povolena změna stavby před dokončením. 

PD je zpracována v rozsahu dle přílohy č. 1. k vyhlášce 499/2006 Sb. osobou oprávněnou 

k projektové činnosti v souladu s § 46 podle zákona české národní rady č.360/1992 Sb. o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
Projekt pro stavební povolení nástavby objektu vyhovuje požadavkům ČSN 73 4301 - obytné budovy 
a vyhlášce č.137/1998 Sb., a je vypracován v rozsahu dle doporučení českého svazu stavebních 
inženýrů ČKAIT (listopad 1995). 

Tiskové chyby jsou vyhrazeny. 
 
 
Vypracoval:  Ing. Petr Tomášek  11/2013 


