
Provedení domu k dokončení 
 

 

 

 

Spodní stavba 

 
 

Základová deska s předpokladem soudržnosti zeminy třídy 3, bez spodní 

vody,radonový index nízký. 
- skrývka ornice 20 cm (zůstává na pozemku investora) 

- základové pasy z betonu prostého C 12/15, š. 30 cm, hloubka 0,9 m (zůstává na pozemku 

investora) 

- dvě vrstvy ztraceného bednění š.200mm, z venku obloženo extrudovaným polystyrenem síly 

5cm, bez další povrchové úpravy,tj. s výškovým převýšením pozemku pod ZD do 30cm. 

- podsypy - štěrkopísek nebo staveništní odpad drcený, vše zhutněno 

- základová deska z betonu C 16/20, tl. 10 cm (výztuž z kari-sítě, rohož 150/150/6).  

- vodorovná kanalizace DN 125/ DN 110  v ZD ,zakončená cca 1bm za hranou ZD 

- potřebné průchodky voda, kanalizace, elektro, přívod exter. vzduchu kamna 

 
 

 

Přípojky inženýrských sítí  jsou připraveny k propojení 1m od hrany ZD. 

Cena ZD a přípojek bude upřesněna po zhotovení projektové dokumentace. 
 

 

 

Vrchní stavba 

 

Izolace proti vodě 

    Hydroizolační a protiradonové  pásy  proti vzlínající vlhkosti, do nízkého rizika radonu, 

svařované plamenem. 

 
     

Obvodová stěna cca 250mm:  

    - tažená nebo točená omítka, barva bílá/světlá,zrnitost 1,5mm,silikonová  

    - lepící stěrková hmota vyztužená skelnou síťkou 

    - 100 mm fasádní polystyrén 

    - 15 mm deska  

    - 120 mm x 60 mm KVH hranoly 

    - 120 mm minerální izolace mezi KVH hranoly 

    - parotěsná zábrana 

    - 12,5 mm sádrokartonová deska  

    - kotvící spojovací materiál 

 

 

  

 



Stěny vnitřní 
 

Nenosné konstrukce, příčky: cca100 mm 
- 12,5 mm sádrokartonová deska  

- 75 mm ocelový profil 

- 60 mm minerální izolace 

- 12,5 mm sádrokartonová deska 

 

Stěny vnitřní nosné: cca 145 mm 
- 12,5 mm sádrokartonová deska  

- 120 mm x 60mm dřevěná konstrukce KVH hranol 

- 100 mm minerální izolace 

- 12,5 mm sádrokartonová deska 

 

Strop 

Směr zespodu nahoru 

- 12,5 mm sádrokartonová deska  - protipožární 

- parotěsná zábrana 

- ocelový profil – zavěšený strop 

- spodní fošna sbíjených vazníků 

- 250mm minerální izolace mezi sbíjené vazníky 

 

Konstrukce střechy 
- krytina betonová střešní taška Optimal, sklon 25°,sedlová. 

- latě, kontralatě vše impregnováno 

- hydroizolační folie 

- sbíjené vazníky,přesah cca 400mm boční,čelní cca 200mm 

- kominický výlez 

- oplechování komína 

- větrací tašky 

- odvětrávací taška 

- protisněhová opatření nejsou v ceně 

- podbití palubky (v odstínu dle vzorníku dodavatele lakovaných palubek)  

Celoplošné podbití střechy na základě požadavku investora není v ceně. 

 

Překlady 

Jsou provedeny jako nosníky ze dřeva KVH nebo masivu. 
 

Podpěrné konstrukce 

Provedeny jako sloupky z KVH hranolů nebo masivu. 
 

Klempířské práce 

Standardní oplechování, svody a žlaby v provedení zinek (RAL). 

 

Hromosvod je v ceně. 
 

 

Okna 

Všechna okna jsou plastová bílá, provedení dvojsklo. 

Provedení fix, otvíravé, sklopné. 



 

Okenní parapety 

Venkovní parapety z eloxovaného hliníku nebo pozinkovaný plech RAL. 

Vnitřní parapetní deska – bílá. 
 

 

Vchodové dveře 

Dveře v zesíleném profilu se zámkem. V ceně dveří je koule –klika, plastová bílá. 
Dveře v ceně do 20 000,- Kč/ks/DPH 

Plastová okna a dveře jsou objednávána jako celek. 

 

Vnitřní dveře 

Nejsou v ceně 

 

Vlez na půdu 

Stahovací, skládací schůdky, protipožární, zateplené, přístupné z chodby. 
 

Podlahy 

Nosná vrstva podlahy (anhydrit příp.cementový litý potěr) litá, bez přebroušení, bez stěrky. 
Izolace: 2 x 50mm podlah. polystyren EPS 100 S 

 

 

Sanitární zařízení - zdravotechnika 

Kanalizační větve jsou navrženy z trubek. 

Zařizovací předměty nejsou součástí dodávky. 

Dlažby, obklady …nejsou v ceně. 

Pro rozvod vody bude použito potrubí PP. 

 

Vytápění 
Elektrické přímotopy v ceně, počet 6ks +1ks elektr. topný žebřík v koupelně. 

Zdrojem teplé užitkové vody je zásobník 125 l s elektrickým ohřevem na svislo,  

vzhledem k nutnosti tlakových zkoušek zapojen do rozvodů. 
 

 

 

Elektroinstalace 

Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrorozvaděče. 

Dodávka elektroměrového rozvaděče a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním 

elektrorozvaděčem není součástí dodávky. Zodpovědnost za dodávku přebírá investor. 

Zásuvkový rozvod v kabeláži CYKY, světelný rozvod v kabeláži CYKY . Vypínače a 

zásuvky barva bílá. Vývody na světla neukončeny 1ks /místnost, kompletní 

vnitřní elektroinstalace zapojená do skříňky s jističi, ve standardním rozsahu. 

Počet zásuvek a vypínačů: 20 zásuvek, 10 vypínačů,1x půdní prostor vývod pro světlo, 

max.36modul rozvaděče při elektr. přímotopech viz vytápění. 

Revizní zpráva rozvodů v RD. 

STA+WIFI+dat.rozvody,ovládání vrat, slaboproud a atd: individ. nacenění ,není v ceně. 

V případě požadavku investora na jiný rozsah elektroinstalace než je uvedeno, řeší toto 

investor s realizační firmou provádějící elektroinstalaci,včetně finančního vyčíslení a úhrady 

vícenákladů. 

 



 

Komín 

Do 7 m výšky,DN160 (pevná paliva do 5 kWh), jednoprůchodový, nadstřešní část v barvě 

fasády,bez hlavice,napojení 90° ve výšce 120-180cm, komínové těleso ukončeno sopouchem. 

Kouřovody, edukce, prostupy příčkou, zdroj tepla a atd. nejsou součástí dodávky. 
 

Malířské práce 

Nejsou v ceně 

 

 

 


