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LEGENDA MATERIÁLŮ

monolitický železobeton

prostý beton/betonová mazanina

rostlý terén

násypy

vláknitá tepelná izolace

XPS / PPS

keramické prefabrikáty

příčky z keramických příčkovek
tl.80, 115mm

obvodové zdivo z broušených keramických tvárnic
tl. 300mm
+ zateplení pomocí EPS tl. 150 (120)mm
nosné zdivo z broušených keramických tvárnic,
tl. 250mm

železobetonové prefabrikáty

venkovní nosné zdivo z betonových tvárnic
zalitých betonem C16/20 + výztuž, tl. 400 (200)mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ
STŘECHY
S4.01 (zateplená střecha se sklonem 7°)
  ucelený systém
- střešní krytina - měkčené PVC, mechanicky kotvená
- separační textilie
- tepelná izolace EPS 100 S, tl. 200mm (2 vrstvy s přeložením)
- asfaltová pojistná hydroizolace s funkcí parozábrany, tl. 3mm
- OSB desky P+D, tl. 24mm
- SDK podhled na ocelové konstrukci, desky GKF tl.12,5mm

S4.02 (nezateplená střecha se sklonem 7°)
  ucelený systém
- střešní krytina - měkčené PVC, mechanicky kotvená
- separační textilie
- palubky, tl. 24mm
  ze spodní strany hoblované

S4.03 (2.NP - terasa nad 1.NP viz skladba č. S2.13)

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
S3.02 (pochozí dlážděná plocha)
- betonová dlažba, tl.60mm
- kladecí vrstva drcené kamenivo fr4-8mm, tl.30mm
- drcené kamenivo fr8-16mm, tl.150mm
- zhutněný násyp
- rostlá zemina

S3.03 (pojízdná vydlážděná plocha nad 3,5t)
- betonová dlažba, tl.100mm
- kladecí vrstva drcené kamenivo fr4-8mm, tl.30mm
- drcené kamenivo fr8-16mm, tl.100mm
- drcené kamenivo fr16-32mm, tl.100mm
- drcené kamenivo fr32-63mm, tl.200mm
- drcené kamenivo fr0-8mm, tl.100mm
- zhutněný násyp
- rostlá zemina

OBVODOVÉ KONSTRUKCE
S1.01 (základové pásy)
- XPS, tl.120mm
- betonové pásy (popř. betonové tvarovky ztraceného bednění)

S3.02 (obvodové zdivo - sokl)
- dekorativní sřednězrnná omítka
  tmavě šedá barva
- zateplovací systém s XPS, tl.120mm
- vytažená hydroizolace
- zdivo z broušených keramických tvárnic, tl. 300mm
- vnitřní úprava stěny

S3.03 (obvodové zdivo - přízemní křídlo)
- dekorativní sřednězrnná omítka
  tmavě šedá barva
- zateplovací systém s EPS, tl.120mm
- zdivo z broušených keramických tvárnic, tl. 300mm
- vnitřní úprava stěny

S3.04 (obvodové zdivo - přízemí)
- silikonová omítka, zrnitost 1,5mm
- zateplovací systém s EPS, tl.150mm
- zdivo z broušených keramických tvárnic, tl. 300mm
- vnitřní úprava stěny

S3.05 (obvodové zdivo - patro)
- silikonová omítka, zrnitost 1,5mm
- zateplovací systém s EPS, tl.120mm
- zdivo z broušených keramických tvárnic, tl. 300mm
- vnitřní úprava stěny

S3.06 (venkovní zdivo)
- tenkovrstvá silikonová omítka, zrnitost 1,5mm
- jádrová omítka
- postřik z řídké cementové malty
- zdivo z tvárnic ztraceného bednění
  zalité betonem C16/20 a opatřeno výztuží, tl. 400mm

PODLAHY
S2.01 (1.NP- šatny, chodby apod.)
- keramická dlažba, tl.10mm
- lepidlo, tl.6mm
- penetrace
- betonová mazanina, tl.80mm
  vyztužena sítí KARI 4x150/150
- PE fólie
- podlahový polystyren EPS 100 Z, tl.150mm
- asf. pás s protiradonovým opatřením, tl. 4mm
- penetrační emulze
- betonová deska, tl.150mm
  vyztužena sítí KARI 6x100/100
- štěrkopísek, min. tl.100mm
- rostlý terén

S2.02 (1.NP- WC, sprchy, tech. místnost)
- keramická dlažba, tl.10mm
- lepidlo, tl.6mm
- hydroizolační stěrka
- penetrace
- betonová mazanina, tl.80mm
  vyztužena sítí KARI 4x150/150
- PE fólie
- podlahový polystyren EPS 100 Z, tl.150mm
- asf. pás s protiradonovým opatřením, tl. 4mm
- penetrační emulze
- betonová deska, tl.150mm
  vyztužena sítí KARI 6x100/100
- štěrkopísek, min. tl.100mm
- rostlý terén

S2.03 (1.NP- špinavý sklad)
- epoxidová stěrka, tl. 1,5 - 3mm
  (barva šedá)
- penetrace
- betonová mazanina, tl.100mm
  vyztužena sítí KARI 4x150/150
- separační PE fólie
- podlahový polystyren EPS 100 Z, tl.150mm
- asf. pás s protiradonovým opatřením, tl. 4mm
- penetrační emulze
- betonová deska, tl.150mm
  vyztužena sítí KARI 6x100/100
- štěrkopísek, min. tl.100mm
- rostlý terén

S2.04 (1.NP- výčep, venkovní WC)
- keramická dlažba, tl.10mm
- lepidlo, tl.6mm
- hydroizolační stěrka
- betonová mazanina, tl.80mm
  vyztužena sítí KARI 4x150/150
- PE fólie
- podlahový polystyren EPS 100 Z, tl.150mm
- asf. pás s protiradonovým opatřením, tl. 4mm
- penetrační emulze
- betonová deska, tl.150mm
  vyztužena sítí KARI 6x100/100
- štěrkopísek, min. tl.100mm
- rostlý terén

S2.11 (2.NP - klubovna)
- vinyl, tl.3mm
- lepidlo
- betonová mazanina, tl.60mm
  vyztužena sítí KARI 4x150/150
- PE fólie
- tepelná izolace, EPS 100 Z, tl. 30mm
- stropní konstrukce - předpjatý panel, tl. 250mm
- dutina, tl. cca 40mm
- SDK podhled na ocelové konstrukci, desky GKF tl.15mm
  (do sprch GKF-I)

S2.12 (2.NP - WC)
- keramická dlažba, tl.10mm

S2.12 (2.NP - WC)
- keramická dlažba, tl.10mm
- lepidlo, tl.6mm
- hydroizolační stěrka
- betonová mazanina, tl.50mm
  vyztužena sítí KARI 4x150/150
- PE fólie
- tepelná izolace, EPS 100 Z, tl. 30mm
- stropní konstrukce - předpjatý panel, tl. 250mm
- dutina, tl. cca 40mm
- SDK podhled na ocelové konstrukci, desky GKF tl.15mm
  (do sprch GKF-I)

S2.13  (2.NP - terasa)
- WPC palubky, 21×137mm
- rošt z WPC latí 50/30mm
- rektifikovatelné terče, v. 44-85mm
- ochranná textilie
- střešní krytina z měkčeného PVC, tl. 1,5mm
- tep. izolace EPS 150S, tl.160mm
- tep. izolace - spádové klíny EPS 150S, tl. 40-80mm
- asf. pás s protiradonovým opatřením, tl. 4mm
- penetrační emulze
- stropní konstrukce - předpjatý panel, tl. 150mm
- SDK podhled na ocelové konstrukci, desky GKF tl.15mm

S2.14  (2.NP - podesta)
- WPC palubky, 21×137mm
- rošt z WPC latí 50/30mm
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S2.01 S2.01

S2.11 S2.11 S2.13 S2.14

S4.01 S4.02

S2.01

ŽB věnec 300x200, C20/25
4xR10, tř.E6 po 330mm

ŽB věnec 300x200, C20/25
4xR10, tř.E6 po 330mm

ŽB věnec 300x200, C20/25
4xR10, tř.E6 po 330mm

ŽB věnec 300x200, C20/25
4xR10, tř.E6 po 330mm

ŽB věnec 300x250, C20/25
4xR10, tř.E6 po 330mm

ŽB věnec 300x250, C20/25
4xR10, tř.E6 po 330mm

S3.02S2.01

4x překlad PTM 7-125

4x překlad PTM 7-125

S2.04S2.05S2.05

dřevěný trám 140/180dřevěný trám 140/180

dřevěný sloupek 150/150

dřevěný sloupek 150/150

dřevěný sloupek 140/140

vaznice 150/250
krokve 160/220

krokve 160/220

S3.03

obvodové žebro 250x250, C20/25
2xR10 obvodové žebro 250x250, C20/25

2xR10

Z.91 (výplň z pletiva)

S2.05

1:50

Pozn.:
Nedílnou součástí PD je i statický výpočet, ve kterém jsou některé prvky vykresleny detailněji.


