
Změna dispozičního řešení v dílně m.č. –1B24: 
 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Dělení stávajícího prostoru dílny novou prosklenou SDK příčkou se vstupními  dveřmi za účelem vzniku 
oddělené kanceláře č. m. –1B37. Výměna stávající dřevěné podlahy za novou podlahovou konstrukci s 
novým nášlapem, konstrukce dtto ostatní dílny v objektu. Úpravy v místnosti bez dopadu do stávajících 
techn. instalací.  
Stávající FC stěnové chladící jednotky budou ochráněny před stavební činností obalením všech 
viditelných ploch do silné PE fólie, zalepeny po celém svém obvodu (při styku se zdí) lepící páskou – viz. 
pol. L06.  
 
A) Bourací práce : 
A1) sejmutí keram. stěnového obkladu - viz pol. BKER 01 
 
A2) vybourání původní podlahy o tl. 120mm - viz pol. BPO 01 :  
- odstranění dřevěné podlahy, prkna o  tl. 25mm     
- odstranění dřevěných polštářů cca do 100/80mm    
- odstranění suti/škvárového násypu o tl. 95mm v celkové ploše dílny 
- úklid celé plochy zametením      
- odvoz stavební suti a dřevěných částí podlahy na skládku. 
 
A3) Oškrábání původních maleb v místnosti.  
Součástí prací je také použití příslušného lehkého lešení, nutného k provedení práce. 
 
B) provedení nové podlahové konstrukce vč. nášlapné vrstvy : 
B1) Skladba podlahy o tl. 120mm  pol.  P 27 : 
Popis skladby od povrchu: 
1) Nášlapná vrstva  litá stěrka  - viz popis dále (pol. STĚRKA 6), tl. vrstvy do 3mm 
 
Konstrukční skladba podlahy : 
2) roznášecí deska -  betonová mazanina B20, 2x vyztužená při spodním a horním povrchu celoplošně 
sítí KARI 100/100/8mm, povrch vyhladit strojní hladičkou dle nároků finální povrch. úpravy, dilatovaná ve 
čtvercích o straně max. 3m, oddilatovaná od obvodových stěn pěnovým dilatačním a akustickým páskem 
tl. 10mm, celková tloušťka mazaniny - tl. 87mm 
3) separační vrstva - PE fólie v plachtách, min. přesahy při stykování 100mm, svařit, vytaženo na stěny 
4) akustická izolace z minerálních vláken pro těžké plovoucí podlahy - desky z podlahových zatížitelných 
minerálních vláken s dynamickou tuhostí alespoň 18MN/m3, min. lambda =0,039 (W.m-1K-1),  tl. vrstvy 
30mm,  
5) stávající nosná železobetonová deska, očištěná, zametená 
 
B2) Nová nášlapná vrstva podlahy pol. STĚRKA 6 : Standardní certifikovanývýrobek. 
bezespará stěrková podlaha, průmyslová, omyvatelná, protiskluzná, tl. vrstvy do 3mm. 
Průmyslová litá podlahovina  na bázi polyuretanu,  aplikovaná dle technologického předpisu výrobce. 
Podlaha bude pojížděna ručními vozíky a drobnou manipulační technikou, bude odolná vysokému 
chemickému zatížení, probarvená ve hmotě. Barevnost - odstín šedobéžový  RAL. Přesná barevnost 
bude určena architektem dle aktuálních vzorníků předložených dodavatelem. Součástí pol. je příprava 
podkladu, očištění přebroušení, odmaštění povrchu v celé ploše.  
Popis pracovního postupu : 
a) zatažení povrchu finální litou epoxipolyuretanovou pružnou pigmentovanou vrstvou 
b) přebroušení povrchu bruskou na plocho, vysátí průmyslovým vysavačem 
c) stěrková polyuretanová elastická vrstva s přehozem křemenným plnivem frakce 0,3-0,8mm 
d) plovoucí litá polyuretanová vysoce elastická vrstva 
e) stěrková penetrační vrstva epoxidové pryskyřice s křemenným plnivem 
f) příprava podkladu - sanace trhlin, lokální vyspravení epoxidovým tmelem, zmonolitnění povrchu 
g) úprava podkladu - otryskání povrchu ocel. broky, přebroušení povrchu , vysátí průmyslovým 
vysavačem. 
 
C) postavení nové SDK příčky, vložení dveří a prosklených světlíků : 
C1) Oboustranná sádrokartonová příčka SDK,  kotvená, o tl. 150mm, pol. SDK 02.  
Ucelený systém sádrokartonové příčky, ocel kostra s kluzným kotvením k betonovému stropu a čisté 
podlaze, s dvojitým opláštěním (Knauf  W112), v dutině vložená minerální vata, příčka pro obyč. 
prostředí, doplnění příčky pod a nad proskleným nadsvětlíkem,  



příčka ve skladbě : 
-   2x SDK deska GKB  tl. 12,5mm, šroubováno v předepsané rozteči 
-   nosný rošt - ocel. profily UW/CW 100, tl. 100mm, + tepelná izolace  tl. 40mm z minerálních nebo 
skelných vláken, uložit mezi nosné profily, objem hmotnost 16kg/m3 
-   2x SDK deska GKB  tl. 12,5mm, šroubováno v předepsané rozteči 
 
celková tl. navržené konstrukce je 150mm. 
požadované akustické vlastnosti : min. index vzduchové neprůzvučnosti stavební  R ' w = 50dB 
požadovaná požární odolnost F30 A  
Napojovací detaily k nosné konstrukci a ke konstrukcím z jiných materiálů musí splňovat požadavky na 
vzduchovou neprůzvučnost spoje. Součástí položky jsou všechny kompletační součásti - AL ochrany 
nároží, dilatační lišty, ukončující profily atd. Na styku s navazujícími konstrukcemi opatřit trvale pružným 
tmelem v barvě malby. 
Navržená skladba atestovaná, spoje bandážované, povrch 2x vytmelený, 2x přebroušený, 
Rozsah položky a polohy otvorů jsou dány stavebním půdorysem. 
 
C2) Ocelová výztuha v dutině příčky pol. Z09.  
Slouží ke zpevnění a ztužení příčky v místech osazovaných výplní otvorů. SDK vyztužené profily UA  o 
profilu 100/40mm, tl. plechu o tl. 1,5 mm, povrch : žárově pozinkováno. 
Ocelové výztužné sloupky dl. 3,33m, ukotvené kluzným spojem na stropní průvlak  
 
C3) Vstupní dveře kompletizované, dřevěné, do ocel. zárubně pol. -1B37a, -1B37b  : 
Popis : Jednokřídlé dýhované, lakované, vč. vrchního kování. Dveře budou provedeny ve standardu 
ostatních dveří v budově – viz. dtto dveře do chodby -1B20. 
 
Křídlo: dřevěné, z vrstveného materiálu na bázi dřeva, křídlo v provedení plné, hladké, dýhované, s 
těsněnou obvodovou polodrážkou. Povrchová úprava křídla dveří                                                                                                 
povrch dýha DUB, povrch bude přimořen a opatřen transparentním nástřikem, v provedení satén-mat. 
Barevnost bude provedena dle vzorku, dtto ostatní dveře v objektu ! 
Zárubně : ocelové, katalogový výrobek ze žárově pozinkovaného ostře hraněného ocel. plechu o tl. min. 
1,5mm, s  drážkou pro celoobvodové neoprenové těsnění, opatřené základním a vrchním nátěrem, odstín 
RAL bude určen dle vzorníku dtto ostatní dveře v objektu. Zárubeň v provedení bez zápustě (montáž na 
čistou podlahu), s úpravou pro osazení do SDK příčky o tl. 150mm.                                                                                                                                                                                                          
Standard výrobku dtto ostatní dveře v objektu ! 
katalogový profil zárubně HSE typ „U“,  vyrábí fy HSE HUMPOLEC, Nerudova 957, Humpolec. 
Povrchová úprava : metalický nátěr. Přesný barevný odstín bude stanoven na základě vzorků, dtto 
ostatní světlíky v objektu ! 
 
Součástí položky je toto zákl. vybavení :                                                                                                                                                                                
- Zámek vložkový dvouzápadový,  zadlabací 
- vložka zámku oboustranná, cylindrická  s jednotným EUROprofilem, bude doplněna uživatelem v rámci 
systému Generálního klíče,  
- vrchní kování : kliky a štíty, dělené rozety, provedení klika a klika, povrch stříbrný kov mat, typ Jazz dtto 
ostatní dveře v objektu,  
- 3x ocelové závěsy, povrch stříbrný kov mat, osazené do protikusů na zárubni,  
- zarážka křídla v provedení podlahovém, povrch stříbrný kov mat,  
- neoprenové dvojité těsnění po obvodu křídla, barva šedá. 
 
Pol. -1B37a   jednokřídlové dveře o světlosti 850/1970mm, provedení levé.  
 
Pol. -1B37b  jednokřídlové dveře o světlosti 850/1970, provedení pravé.  
 
C4) Nové prosklené stěnové světlíky pol. O 03, O 04 : 
Postupná montáž !! První rám světlíku bude nasazen na dřevěný hranol dub, kotvený do stávajícího 
sloupu skeletu. Rám zafixovat do vyztuženého UA ocelového profilu 100/40mm, kotveného mezi 
podlahovou a stropní konstrukci. Druhý rám světlíku bude nasunut na již osazený profil  a opět zafixován 
do dalšího UA profilu. Postupně budou takto usazeny i další následující rámy zárubně dveří a nadsvětlíku 
dveří. 
Jednotlivé ocelové světlíkové rámy budou vybaveny prosklenými výplněmi, rámy světlíků budou zaskleny 
jednoduchým zasklením, sklo osadit do neoprénového těsnění, zasklívací lišta ocelová. Skla tloušťky dle 
použití, rozměru a funkce,  pružné uložení skel po celém obvodě, skla čirá,  rovinné sklo - kvalita FLOAT. 
Sklo bezpečnostní vrstvené, s použitím sevřené  bezpečnostní fólie mezi skly. 



Ocelové rámy -  se rozumí  výrobek  ve standardu zpracování výrobce ze žárově pozinkovaného ostře 
hraněného ocel. plechu o tl. min. 1,5mm, budou vyrobeny na stanovenou tloušťku SDK příčky 150mm. 
Bude sešroubováno z montážních dílů, šroubové spoje skryté. 
Viditelné spáry mezi rámy světlíků a navazujícím stavebním povrchem budou vyplněny trvale pružným 
tmelem v barvě okolní navazující malby.  
Standard výrobku :  
Výrobek je navržen jako katalogový profil HSE číslo 10,  fy HSE HUMPOLEC, Nerudova 957, Humpolec. 
dtto ostatní světlíky v objektu ! 
 
Povrchová úprava světlíkových rámů : metalický nátěr. Přesný barevný odstín bude stanoven na základě 
vzorků, dtto ostatní dveřní zárubně/světlíky v objektu ! 
Povrchová úprava ostatních ocelových částí : vyztužený UA ocelový profil a ostatní části žárově 
pozinkovány. 
 
pol. O 03 prosklený dveřní nadsvětlík, jednoduché sklo vložené do ocelového rámu.  
Rozměr : š. 940/v. 1315mm. 
  
pol. O 04 prosklený boční světlík, jedno jednoduché sklo vložené do ocelového rámu.  
Rozměr : š. 940/v. 2330mm. 
 
D) provedení nových povrchových úprav v místnosti : 
D1)  vyhotovení nového podlahového keramického soklu – viz. pol . KERAM s3 
keramický sokl na stěně s ukončujícím horním zakulacením 
s matným povrchem, kladené celoplošně do vodotěsného tmelu, 
ve styku s omítanou zdí po celém obvodu doplněno TPT v barvě malby 
standard výrobku : TAURUS PORFYR, 
barevnost bude shodná s navazující podlahovou krytinou položenou na podlaze! 
výška soklu 80mm. 
 
D2)  Celý prostor dílny m. č. –1B24  a m. č. –1B37 bude nově vymalován. 
- výmalba stávajících stěn a nových SDK příček : 
pol. MALBA 2a malba vnitřní  hladká NA STĚNY, s otěruvzdornou přísadou, aplikovaná na : 
povrch stávající štukovaná omítka, na stěnu vyhlazenou, přetmelenou, přebroušenou, vápenným mlékem 
stabilizovanou.  
pol. MALBA 2A na zvlášť upravený podklad sádrokartonových desek po přebroušení bandážovaných 
spojů SDK desek bude  povrch 2x vytmelený, 2x přebroušený, s dvojnásobnou penetrací ploch a 
ukončující finální vrstvou dle technologického předpisu výrobce finálních nátěrových hmot, 
odstín :  jednobarevná , bílá - mat 
Součástí položky je také příslušné lehké lešení, nutné k provedení práce.   
- výmalba stávajícího stropu viz pol.MALBA 2b 
malba vnitřní  hladká NA STROPY, aplikovaná na : 
povrch stávající štukovaná omítka, na stěnu vyhlazenou, přetmelenou, přebroušenou, vápenným mlékem 
stabilizovanou. 
odstín :  jednobarevná , bílá - mat 
Součástí položky je také příslušné lehké lešení, nutné k provedení práce. 
 
 
 
 
 
V Praze dne 18. 07. 2013   Sepsal: Ing. Zbyněk Prukl 
 
 
 


