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stavební částkomplexní řez I 



nosník lepené dřevo 120x360 mm

3%

výztuha atiky,
lepené dřevo 140x520 mm

kačírek fr. 16/32

nosník lepené dřevo 120x360 mm

CLT tl. 124mm pro uložení lepených nosníků

kačírek fr. 16/32

CRETOX fasádní panel
tl. 11 mm 2950x1220mm

stěnový úhelník

vzduchová mezera

rozpěrná kotva

vegetační vrstva - rozchodníková rohož 25 mm
substrát pro suchomilné rostliny 80 mm
filtrační vrstva - netkaná geotextilie 200 g/m2 2 mm
drenážní vrstva - nopová folie 20 mm
s perforacemi na horním povrchu
ochranná vrstva - netkaná geotextilie 300 g/m2 3 mm
hydroizolace odolná vůči prorůstání kořenů -
2x samolepící asfaltový pás 8 mm
TI - spádové desky EPS
OSB deska 15 mm
TI EPS + STEICO nosník 220 mm
parotěsná vrstva - 2x samolepící asf. pás SBS 8 mm
podhled - obkladové palubky 19 mm
nosník z lepeného dřeva 180x360 mm

okrajová lišta výšky 140 mm
hliník 1,5 mm

3%

5%

střešní světlík

+4,170

+4,530

+5,070

oplechování atiky, TiZn lesklý, tl. 0,6 mm,
světle šedá, RAL 7035

obklad biodeska tl. 19 mm

fasáda Schuco FWS 50.SI
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zátěžová vrstva - kačírek frakce 8-16 60 mm
separační geotextilie 300 G 1,5 mm
hydroizolační souvrství PVC 1,5 mm
separační geotextilie 300 G 1,5 mm
tepelná izolace - spádové klíny 100 mm
tepelná izolace -minerální vata 200 mm
parotěsná vrstva - asfaltový pás 0,5 mm
OSB deska 15 mm
dvojitý lepený lamelový nosník 240 x 1500 mm
biodeska 15 mm

atikový klín 60x60mm

5%

foliová hydroizolace

oplechování atiky, TiZn lesklý, tl. 0,6 mm,
světle šedá, RAL 7035

CRETOX fasádní panel z lehčeného betonu 11 mm
provětrávaná mezera 100 mm
difúzně otevřená tenkovrstvá omítka 10 mm
TI minerální vata 160 mm
(horizontální KVH hranol 160/50 mm)
CLT panel 60 mm
minerální vata - akustická izolace 150 mm
(horizontální KVH hranol 150/50 mm)
vzduchová mezera 10 mm
akustická předstěna 15 mm

3%

zakončení roštu

+14,300

akustický podhled

+11,500

+13,000

detail D I stavební část
1052.50
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2%

betonový práh
dilatační pás

kamenná dlažba 25 mm
podkladní vrstva 100 mm
drcenné kamenivo frakce 8-16 mm 100 mm
štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm 100 mm
zhutněná nasypaná zemina 100 mm
původní zemina - dle hydrogeologického průzkumu

litá terrazzo podlaha
betonová mazanina 100 mm
krycí folie
izolační deska z PUR pěny 60 mm
hydroizolace
ŽB monolitická deska 200 mm
tepelná izolace XPS  100 mm
separační geotextilie
štěrkopískový podsyp frakce 0-8 mm 100 mm
zhutněná nasypaná zemina 100 mm
původní zemina - dle hydrogeologického průzkumu

profil compactfoam

separační vrstva

tepelná izolace XPS, tl. 100 mm

hydroizolace spodní stavby
EPDM guma

železobetonový základový pas

drenážní potrubí

-1,230

-0,350

±0,000

sloupek fasádního systému
navazující na nosný sloup nosný sloup, lepené dřevo

1052.50
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