
Změna dispozičního řešení v depozitáři m.č. -1H01: 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Do stávajícího prostoru depozitáře č. m. -1H01 a -1G01 budou ze strany techn. chodby a 
schodiště m. č. -1HR2 nově osazeny vstupní dveře. Celý prostor bude nově  vymalován. 
Stávající prostor obou depozitářů bude nově rozčleněn novými zděnými nebo ocelovými 
příčkami. Na bourání dveří mají dopad přeložky stávajících techn. instalací : 
- bude prodložen 1x el. kabel vč. ochrany ohebnou hadicí, na obou koncích kabelu bude 
osazena kabelová spojka, nové kabelové příchytky do zdi.- řešení viz. část ELEKTRO. 
- přeložení 2x trubky topení vč. tepelně-izolačního rukávce Mirelon v délce 6bm, nové úchytky, 
vč. vypuštění a znovu napuštění topného média – řešení viz část TOP.  
Ostatní dopady do stávajících techn. instalací : 
- Stávající osvětlovací tělesa v obou depozitářích budou sejmuta, odstraněna a nahrazena 
novými tělesy, napojenými na nové el. rozvody - řešení viz. část ELEKTRO. 
- Stávající plocha betonové podlahy obou místností beze změn, podlaha bude uklizena a čistě 
zametena. 
 
A) Bourací práce : 
A1) bourání otvoru ve zděné příčce o tl. 150mm pro osazení dveří - viz pol. BPR 02 
Otvor bude čistě vyříznutý vidiovou pilou v cihelném zdivu po osazení a aktivaci nadedveřního 
překladu včetně odvozu stavební suti na skládku. 
 
A2) vybourání původních dřevěných deskových příček na dř. roštu - viz pol. BPR 01 :  
- odvoz dřevěných částí příček na skládku. 
 
A3) Oškrábání původních maleb v místnosti. Součástí položky je také příslušné lehké lešení, 
nutné k provedení práce. 
 
B) provedení nových zděných příček: 
B1) vyzdění nových příček z pórobetonu o tl. 150mm 
Přesné bloky typu Ytong P2-500 o rozměru 150/249/599mm, zděné na systémové lepidlo Ytong 
- tenkovrstvá zdící malta. 
 
B2) Ztužení povrchu příček perlinkou 
Zdivo bude oboustranně opatřeno vrstvou lepidla, do plochy bude vtlačena perlinková skelná 
fasádní tkanina, následně překryta další vrstvou lepidla, povrch uhlazen ocelovým hladítkem. 
 
B3) tenkostěnná omítka příček, jemná, štuková: 
 
C) Vložení nových dveří a překladu do vybouraného otvoru : 
C1) Vstupní dveře kompletizované, ocelové, do ocel. zárubně pol. -1G01 : 
Popis : Jednokřídlé, lakované, vč. vrchního kování. Dveře budou provedeny ve standardu 
ostatních ocelových dveří v budově. Požadovaná protipožární odolnost dveří : EW 45 DP1-C. 
Dveře budou osazena samozavíračem. 
 
Křídlo : ocelové, v provedení plné, hladké, s těsněnou obvodovou polodrážkou, výbava křídla 
podle požadované protipožární odolnosti. Konstrukce křídla dvouplášťová, s plášti z ocelového 
plechu. Povrchová úprava křídla dveří :  Povrch bude opatřen krycím pigmentovým nástřikem, 
technologie práškového lakování, odstín světle šedivý, dle RAL vybere architekt objektu na 
základě vzorků předložených dodavatelem, dtto ostatní dveře v objektu !                                                                                                                                                           
Katalogové dveře typ ZK vyrábí fy HSE HUMPOLEC, Nerudova 957, Humpolec. 
Povrchová úprava : krycí nátěr, odstín šedá. Přesný barevný odstín bude stanoven na základě 
vzorků, dtto ostatní dveře v objektu ! 
 
Zárubeň : ocelová, 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 zděné (uchycení 
po zdění). Provedení zárubně jednodílná, vsazená ze strany depoziráře, osazená do čistého 
(vyříznutého) otvoru, po celém obvodu protipožárně zatěsněná.                                                                                                                                                                                                      
Standard výrobku dtto ostatní dveře v objektu ! 
katalogový profil renovační zárubně HSE typ „RR“,  vyrábí fy HSE HUMPOLEC, Nerudova 957, 
Humpolec. 
Povrchová úprava : metalický krycí nátěr. Přesný barevný odstín bude stanoven na základě 
vzorků, dtto ostatní dveře v objektu ! 
 
Součástí položky je toto zákl. vybavení :                                                                                                                                                                                 
- Zámek vložkový bezpečnostní dvouzápadový, zadlabací 
 
- vložka zámku bezpečnostní oboustranná, cylindrická  s jednotným EURO profilem, bude 
doplněna uživatelem v rámci systému Generálního klíče,  
- vrchní kování : kliky a štíty bezpečnostní, dělené rozety, provedení klika a knoflík (pevné 
madlo na štítu), povrch stříbrný kov mat, navrženo kování ve kvalitě ROSTEX typ R1. Štíty 
kruhové nebo oblé bez dekoru, madlo oválné, povrch satén-titan, v matném provedení. Kování 
bude uzpůsobeno na skutečně dodanou tloušťku dveřních křídel. Kvalita kování - alespoň v 
zabezpečení třídy 3. Kování bude kompletizované včetně pevnostních připevňovacích šroubů v 
požadované povrchové úpravě, bezpečnost vždy ze strany vnějšího prostoru-schodiště, štíty 
šroubovány skrze zámek a dveřní křídlo, - 3x ocelové protipožární závěsy, povrch stříbrný kov 
mat, osazené do protikusů na zárubni, - zarážka křídla v provedení stěnovém, povrch stříbrný 
kov mat, - neoprenové dvojité těsnění po obvodu křídla, barva šedá, - Práh bude vyroben na 
celou hloubku příčky (zárubně). Kvalita DUB, dřevěný vlys uložený celoplošně do lože z trvale 
pružného tmelu, přichyceno skrytým způsobem, povrch lakovaný. 
- 3x ocelové závěsy, povrch stříbrný kov mat, osazené do protikusů na zárubni,  
- zarážka křídla v provedení stěnovém, povrch stříbrný kov mat,  
- neoprenové dvojité těsnění po obvodu křídla, barva šedá. 
- vrchní samozavírač dveří s možností plynulého seřizování momentů pro zavírání a pro 
dotlačení dveřního křídla do zárubně – přítlak pro překonání střelky zámku. Skříň samozavírače 
bude osazena na křídle na straně odvrácené od předpokládaného požáru.  
Provedení samozavírače vždy s kluznou lištou (bez použití ramen vytrčených před plochu). 
Přesný typ a provedení samozavírače bude odvozen dle šíře, váhy a funkce křídla dveří, dle 
požadované protipožární odolnosti, příp. dle prostorových možností pro jeho umístění na 
stavbě. Povrchová úprava : stříbrný kov - mat, skříň vždy opatřena hladkým krytem.  
Standard výrobku : Samozavírač dveří ve kvalitě výrobků fy GEZE, DORMA nebo ABLOY  
s atestem. 
 
Pol. -1G01 jednokřídlové dveře o světlosti 1000/1970mm, provedení pravé.  
 
C2) Ocelový překlad pol. Z10.  
Ocelový válcovaný profil L50/50/6mm, dl. 1,3m, vsazený z obou stran do spáry ve zdivu, 
zapustit pod líc nové omítky. Spodní hrana 2000mm od čisté podlahy. 
Povrch : 2x základní nátěr. Překlady budou po zabudování opatřeny ocelovým pletivem a 
zaomítnuty cementovou omítkou tl. 20mm. 
 
C3) Začištění stavebního otvoru : 
Celý otvor a jeho okolí po stavebních zásazích (zárubeň, kabel, vypínač) bude začištěn 
jádrovou omítkou. 
 
D) provedení nových povrchových úprav obou místností : 
Celý prostor depozitářů m. č.  -1H01 a -1G01 bude nově vymalován – specifikace 
jednotlivých ploch viz. samostatná tab. vnitřních povrchů. 
- výmalba stávajících stěn a nových zděných příček viz pol. MALBA 2a 
malba vnitřní  hladká NA STĚNY, s oděruvzdornou přísadou, aplikovaná na : 
 
a) povrch stávající štukovaná omítka, na stěnu vyhlazenou, přetmelenou, přebroušenou, 
zpevňovacím prostředkem stabilizovanou.  



b) povrch nová štuková omítka, na stěnu vyhlazenou, přetmelenou, přebroušenou, 
zpevňovacím prostředkem stabilizovanou, odstín :  jednobarevná , bílá – mat. 
Součástí položky je také příslušné lehké lešení, nutné k provedení práce. 
Výměry po jednotlivých místnostech- viz. tabulka v příloze. 
   
- výmalba stávajícího stropu, vč. trámků, viz pol.MALBA 2b 
malba vnitřní  hladká NA STROPY, aplikovaná na : 
povrch stávající štukovaná omítka, na stěnu vyhlazenou, přetmelenou, přebroušenou, 
zpevňovacím prostředkem stabilizovanou. 
odstín :  jednobarevná , bílá - mat 
Součástí položky je také příslušné lehké lešení, nutné k provedení práce. 
Výměry po jednotlivých místnostech- viz. tabulka v příloze. 
 
 
E) ocelové příčky předělovací ,viz pol. Z11, Z12, Z13, Z14, Z14.1, Z15, Z16, Z17  – 
specifikace jednotlivých stěn viz. samostatná tab. zámečnických výrobků. 
vsazená od čisté podlahy do stropního průvlaku  v místnosti, za přepážkou budou uloženy 
muzejní exponáty. 
 
Sestaveno na místě z montážních svařovaných dílů, pevnostní šroubové spoje, osazené do 
podlahové konstrukce, stěn a stropního průvlaku pomocí šroubových spojů. Svařované rámy z 
ocel. uzavřených profilů s vloženou výplní z ocelové křížem svařované betonářské sítě 
100/100/5mm, ukotveno do rámů pomocí ocel. přítl. lišty. 
Kotevní prvky systém FISCHER nebo podobné, šrouby M12  dl. 120 až 150mm do ocelových 
hmoždinek, (v případě kotvení do zdiva osadit ocel. trny do chemické malty). 
 
Požadovaný materiál : viditelné tyčové plnostěnné prvky a tenkostěnné uzavřené ocelové profily 
musí být ostře hraněné, přesně opracované, čitě opracované,  spoje zabrousit do přesného a 
pravidelného tvaru. 
Veškeré spoje jsou pevnostní !!  
 
Povrchová úprava svařenách ocelových částí : 2x základní nátěr+2x vrchní krycí nátěr v 
provedení metalická barva dle vzorku – mat. 
- přepážka pol. Z14, Z14.1, Z15 jsou bez dveří. 
- přepážka pol. Z11, Z12, Z13 budou vybaveny průchozími dvoukřídlovými dveřmi vraty, křídla 
budou otevíravá o 180° na plochu přepážky, uzamykatelná. 
- přepážka pol. Z16 bude vybavena průchozími jednokřídlovými dveřmi. 
- přepážka pol. Z17 obsahuje dvoukřídlové dveře. 
 
F) ochrany 
Stávající dveře vedoucí do dopravní haly a do výtahu budou ochráněny po dobu výstavby 
zavěšenou geotextilií upevněné na dřevěné lati před pronikáním prachu – viz. pol. L02. 
 
 
 
 
V Praze dne 18. 07. 2013   Sepsal: Ing. Zbyněk Prukl 
 


