
Příloha č. 6 výzvy k podání nabídek 

Příloha č. 3 smlouvy o dílo 

 

Technické podmínky zakázky 
1. Název zakázky: 

Tělocvična SPŠCH Pardubice – Výměna podlahové skladby tělocvičny a nářaďovny 

 

2. Místo plnění zakázky: 

SPŠCH Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice 
objekt tělocvičny 

 

3. Druh a rozsah předmětu zakázky: 

Provedení výměny podlahových vrstev tělocvičny a přilehlé nářaďovny, včetně výměny 
vodorovných hydroizolací a likvidace stavebního odpadu vzniklého při stavebních pracích.  

 

4. Technické zadání: 

4.1 Přípravné práce a demolice 
- provedení prohlídky místa realizace a zajištění všech instalačních rozvodů (ZTI, VZT, EL, 
ÚT apod.) proti poškození při realizaci, jejich případné dočasné odpojení 
- provedení částečného odřezání obkladových panelů stěn po obvodu tělocvičny a 
nářaďovny, včetně podkladního roštu. Panely budou odříznuty v úrovni do 150 mm od 
stávajících parket, z důvodu možnosti realizace nového povrchu až ke stěně objektu. 
Zpětná montáž není uvažována. 
- demontáže souvisejících prvků (příslušenství tělocvičny), které by mohly být dalšími 
pracemi poškozeny. 
- demontáž stávající parketové krytiny v ploše tělocvičny a nářaďovny. 
- bourání stávajících betonových mazanin tl. 6 cm v ploše tělocvičny a nářaďovny. 
- odstranění stávajících vodorovných izolací (asfaltových, za horka aplikovaných) v ploše 
tělocvičny a nářaďovny. Okraje u stěn ošetřit pro napojení nové izolace. 
- veškeré vyprodukované odpady z demoličních prací budou odvezeny na řízenou skládku. 

 

4.2 Svislé konstrukce 

- začištění ostrých hran a odštěpků po odřezání spodní části obkladových panelů, aby bylo 
možné tělocvičnu po stavebních pracech bezpečně využívat. 

 

4.3 Vodorovné konstrukce  

- provedení vysprávky a vyrovnání podkladu po odstranění původní hydroizolace, před 
montáží nové. 
- provedení nové vodorovné asfaltové hydroizolace (1x penetrace, 1x izolační pásy 
svařované typ V60S35). 
- provedení nové betonové/anhydritové vrstvy podlahy v tloušťce 6cm. Stavební dodavatel 
zajistí posouzení třídy pevnosti podlahové směsi a stupeň vyztužení pro daný typ provozu, 
včetně návrhu dilatačních celků. Řešení podlahové směsi musí být vhodné pro použití 
sportovního povrchu dle bodu 4.4 

 

4.4 Speciální konstrukce/povrchy 
- na dokončený betonový/anhydritový povrch bude provedena pokládka certifikované 
bezespáré vnitřní sportovní podlahy s bodovou pružností dle požadavků EN 14904, do 
celkové tloušťky skladby povrchu 9mm (7+2mm) včetně všech potřebných doplňků a 
příslušenství. 
- povrch bude odpovídat atestaci IAAF 

 

4.5 Dokončovací práce 
- zpětná montáž demontovaného příslušenství tělocvičny. 
- uvedení instalačních rozvodů do původního stavu před stavebními úpravami (zpětné 
zapojení dočasně odpojených zařízení). 
- úklid staveniště. 
- kompletace dokladů použitých certifikovaných materiálů a předání stavby objednateli. 

 



 

5. Grafická příloha: 

5.1 Umístění objektu v areálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Schéma předmětné části objektu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Schéma požadované skladby sportovní podlahy 

1) Vrchní laková vrstva 

2) Nosná PU vrstva 

3) Impregnace pro nosnou vrstvu 

4) Gumová podložka (730kg/m3) 

5) lepidlo pro gum. Podložku 

6) Podkladní impregnace 

7) Beton/anhydrit 60mm 
Celková tl. vrstev 1-6 max. 9mm(7mm podklad, 2mm nosná vrstva) 


