
REG. Č. Hygienická stanice 
hlavního města Prahy

Smlouva o dílo č. 21835022
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občans 

pozdějších předpisů (dále jen „smlouva"), mezi

00 0 4 0 / 2 02 1

Zhotovitelem:
Sídlo:
Zápis v OR:
Oprávněný zástupce: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věci 

a

Objednatelem:

Sídlo:
Osoba oprávněná jednat 
jménem objednatele: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má 
odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti k tomu, aby plnění dle této smlouvy poskytl 
v nejvyšší kvalitě.

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti 
s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci Díla dle 
léto smlouvy. Zhotovitel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi 
a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

(3) Objednatel je organizační složka státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky.

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v 
Praze
Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka
71009256
není plátcem DPH
ČNB Praha
65825011/0710

I.
Postavení smluvních stran

AGOS stavební a.s. Pelhřimov
Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov
vedený KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 529
Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva
46679626
CZ46679626
ČSOB, a.s.
285358179/0300 

předmětu smlouvy:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
s názvem „Veřejná zakázka malého rozsahu na výměnu a repasi oken vnitrobloku 
pobočky Centrum a Západ HSHMP" výměna a repase oken vnitrobloku Objednatele - 
pobočky Centrum a Západ (dále jen „DÍLO"). Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze 
č. 1 - „Soupis prací", v Příloze č. 2 - „Technická zpráva", Příloze č. 3 - „Technické výkresy 
oken", Příloze č. 4 - „Rozhodnutí OPPMHMP", č. j.:MHMP 846719/2020, Příloze č. 5- 
„Posudek výměny oken", který zpracovala firma Petr Šusta, Dlouhá 666, 252 46 Vrané nad 
Vltavou, IČ: 13304470, DIČ: CZ6401O91114 a Příloze č. 6 - „Posudek repase oken", který 
zpracovala firma Petr Šusta, Dlouhá 666, 252 46 Vrané nad Vltavou, IČ: 13304470, DIČ: 
CZ6401091114.
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(2) Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za provedení Díla v požadovaných 
specifikacích, zejména pak v otázkách týkajících se požadovaných vlastností, tvarů apod. 
Tyto specifikace jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 4, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.
(3) Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo v termínu stanoveném v této 
smlouvě, svým jménem, bez nedodělků a vad bránících užívání, na své náklady a na své 
nebezpečí, a to bez využití subdodávek třetích stran.

(4) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s českými technickými normami, 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době 
provádění Díla. Zhotovitel je při provádění Díla vázán veškerými příkazy Objednatele.

(5) Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit 
sjakýmikoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými Objednatelem, tj. omezením 
či rozšířením předmětu smlouvy, podle konkrétních požadavků Objednatele. Úkony nad 
rámec přílohy č. 1 této smlouvy budou prováděny na základě objednatelem vystavené 
písemné objednávky a její písemné akceptace zhotovitelem a účtovány samostatně podle 
ceníku zhotovitele uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.

(6) Zhotovitel je oprávněn nechat Dílo provést třetí osobou pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli 
identifikační údaje veškerých subdodavatelů včetně specifikace jimi prováděných částí Díla, 
a to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané Objednateli.

Termín a místo plnění
(1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 30.11. 2021.
(2) Místem plnění je pobočka CENTRUM A ZÁPAD Hygienické stanice hlavního 
města Prahy v ulici Dukelských hrdinů 347/11, 170 00 Praha 7.

(3) Zhotovitel zahájí provádění Díla nejpozději 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

IV.
Cena Díla

(1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou 
cenu za řádně provedené Dílo ve výši 927.268,98 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

(2) Celková cena je členěna takto:
Cena v Kč bez DPH 766.338,00 Kč
DPH 160.930,98 Kč
Cena v Kč s DPH 927.268,98 Kč.

(3) Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a neměnná. Sjednanou 
cenu je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku s písemným 
souhlasem Objednatele.

(4) Součástí celkové ceny jsou veškeré náklady související s řádným provedením 
a dokončením Díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, 
zda je v této smlouvě uvedeno, že Zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní 
náklady, či nikoliv), zejména se jedná o kompletní zařízení (administrace) potřebných záborů 
veřejného prostranství, ke kterým poskytne objednatel plnou součinnost. Zhotovitel zajistí 
přístup a příjezd do objektu Objednatele po celou dobu provádění díla.

(5) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
a § 2620 občanského zákoníku. Cena Díla bude uhrazena za podmínek a v termínech 
stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije.
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v.
Platební podmínky

(1) Objednatel neposkytuje zálohy.

(2) Celková cena dle předchozího článku bude uhrazena na základě daňového dokladu 
(faktury) ve shora uvedené výši doručené Zhotovitelem Objednateli.

(3) Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné 
legislativy a stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví platném k témuž dni.

(4) Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 

symbol,
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
f) název a označení dodávky,
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) seznam příloh,
j) období, za které byla dodávka uskutečněna,
k) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

(5) V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít náležitosti daňového dokladu, nebo 
na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplná 
a nesprávná, je ji (nebo kopii) Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k opravě či k doplnění. 
V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti 
faktury běží až od okamžiku doručení opravené daňového dokladu (faktury).

(6) Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktura) 
Objednateli. Celková cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději 
v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu. Platby budou 
probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

(7) Platba bude provedena na základě protokolárního předání Díla bez vad a nedodělků.

VI.
Sankce

(1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy.

(2) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla ve 
lhůtách stanovených v této smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z celkové ceny Díla, s jehož dokončením je v prodlení, za každý den prodlení.

(3) Smluvní strany dále sjednaly smluvní pokutu pro případ prodlení Zhotovitele 
s odstraňováním vad a nedodělků Díla ve výši 5 000,00 Kč za každou vadu nebo nedodělek 
a každý den prodlení.

(4) Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná po porušení uvedené povinnosti, na něž 
se vztahuje, do 15 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany kjejí úhradě 
straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

(5) Povinností zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy není dotčena povinnost k náhradě 
škody a tato náhrada škody se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty.
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VII.
Záruka a odpovědnost za vady díla

(1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou 
a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít 
všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 24 měsíců od protokolárního předání a 
převzetí předmětu díla.

(2) Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámeni objednatel označí 
vadu díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje. Pro účely oznámení vad se 
smluvní strany dohodly, že postačí forma emailu.

(3) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v záruční době 
nejpozději do 3 pracovních dnů po jejím zjištění a oznámení objednatelem. V případě vzniku 
vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě 
havárií, je však zhotovitel povinen zahájit odstraňování oznámené vady bezodkladně, vady 
ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla a v případě havárii je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 48 hodin od jejich uplatnění, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo 
neomezujících užívání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady 
nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich uplatnění.

(4) Záruční doba se staví po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel.

(5) Jestliže se ukáže, že oznámené vady díla jsou neopravitelné nebo, že s jejich 
opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat poměřenou slevu 
z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel 
oznámil tuto skutečnost.

(6) Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody 
na díle způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným 
než řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí 
škody na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.

(7) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti a 
účinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám provozní činností v 
minimální výši 10 000 000 Kč.

VIN.
Salvatorní klauzule

(1) Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou 
součinnost.

(2) Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních 
předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod 
neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude 
možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují 
toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu 
výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy.

(3) Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla 
neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které 
případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na 
plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní 
smlouvy.
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IX.
Řešení sporů, rozhodné právo

(1) Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by 
mohly vzniknout v souvislosti s touto smlouvou a její realizací v první řadě vzájemnou 
dohodou.

(2) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním 
právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva a práva a povinnosti z ní 
vyplývající se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Ke kolizním 
ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.

X.
Prorogace

(1) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů 
s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský 
soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 2.

XI.
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel:
a) neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani 

v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
b) bezdůvodně přeruší provádění Díla,
c) přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 
případně pokyny Objednatele.

(2) Odstoupení nabývá účinnosti dnem, kdy oznámení o odstoupení dojde do sféry druhé 
smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy z důvodu 
Odstoupení od Smlouvy si nebudou vracet plnění, za které již bylo poskytnuto protiplnění 
druhou smluvní stranou.

(3) Tato smlouva může být objednatelem ukončena výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
dobou, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba počíná běžet prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(4) V důsledku ukončení smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých 
porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
smlouvy.

XII.
Úkony, doručování písemností

(1) Smluvní strany si budou doručovat písemnosti do datových schránek nebo na 
doručovací adresy sídla smluvních stran.
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XIII.
Postoupení práv ze smlouvy

(1) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

XIV.
Transparentnost úřadu a přístup k informacím

(1) Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a ustanovením §219 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vnitřním předpisem Objednatele 
č. 11/2016 ze dne 23. května 2016, Registr smluv HSHMP a zásady upravující jejich 
uveřejňování.

(2) Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

(4) Smluvní strany souhlasí stím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních 
webových stránkách Objednatele, a to včetně případných příloh a dodatků bez časového 
omezení.

(5) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě Objednatele. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po ukončení smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. V případě, že smlouva nenabude účinnosti do data 
uvedeného v článku III. odst. 1 této smlouvy, posouvají se termíny předmětu plnění 
o adekvátní dobu, tj: o počet dní, o které nabyla smlouva účinnosti později.

(2) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších předpisů), 
pokud smlouva nestanoví jinak.

(3) Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy 
musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné 
dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek" a vzestupně číslovány v pořadí, 
v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy číslo nižší než 
Dodatek pozdější.

(4) Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, 
zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení Díla 
a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy 
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

(5) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny 
právní úpravy dostalo některé ustanovení smlouvy do rozporu s českým právním řádem 
(dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako 
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah 
smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud

6/7



se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní 
ustanovení.

(6) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu 
s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.

(7) Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.

(8) Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy 
žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.

(9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní 
následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly; na důkaz této skutečnosti připojují své 
podpisy.

Přílohy: č. 1 - „Soupis prací"

č. 2 - „Technická zpráva" 

č. 3- „Technické výkresy oken" 

č. 4 - „Rozhodnutí OPPMHMP" 

č. 5- „Posudek výměny oken" 

č. 6 - „Posudek repase oken",

V Pe 09. 2021

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Beran
místopředseda představenstva

MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka

Hygienická stanicí hl.m. Prahy
se stáem v Praze 

Rytířská 12,110 01 Praha 1

ChIS Praha 1 SS825011/0710 
IČ 71009256

lil



Příloha č. 1

Soupis prací veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu a repasi oken vnitrobloku pobočky Centrum a Západ HSHMP

Druh požadovaných služeb Jednotka
Cena/jednotka (bez 

DPH)
Jednotek celkem Cena bez DPH Cena vč. DPH

Výměna a repase oken
výměna a repase oken :a podmínek v technické zprávě a smlouvě o dílo 
výměna a repase oken za podmínek v rozhodnutí Odboru památkové 
péče Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 25.6. 2020 
výměna a repase oken za podmínek v odborných posudcích

VÝMĚNA OKEN
Výroba a montáž repliky špaletového okna 1065 x 1735mm, l.NP, západ
Výroba a montáž repliky špaletového okna 1115 x 2185 mm, 2.NP, západ
Výroba a montáž repliky špaletového okna 1050 x 2085 mm, 3.NP. západ
Výroba a montáž repliky jednoduchého okna WC 350 x 1300 mm, l.NP, západ, izolační
dvojsklo
Výroba a montáž repliky jednoduchého okna sklad 350 x 550 mm, 2.NP, západ, izolační 
dvojsklo
Výroba a montáž repliky jednoduchého dvojkřídlého okna. 1100 x 700, 2.NP, západ, 
izolační dvojsklo
Výroba a montáž okna repliky schodiště 3.NP, průměr 400 mm 
Výroba a monáž repliky špaletového okna 980 x 1600 mm, l.NP, východ 
Výroba a montáž repliky špaletového okna 1100 x 1885 mm, 2. a 3.NP, východ

Výroba a montáž repliky zdvojeného okna vnitrobloku 1100 x 1200 mm, 1. až 3.NP

REPASE OKEN
Repase stávajícího okna schodiště 1.NP/2.NP, 1050 x 2400 mm 
Repase stávajícího okna schodiště 2.NP / 3.NP, 1350 x 2200 mm 
repase stávajícího okna schodiště 3.NP, 1350 x 1600 mm

OSTATNÍ
Demontáž stávajícich okenních výplni
Demontáž a opětovná montáž venkovních sítí v 1. NP
Výroba a montáž venkovních parapetů (pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, r.š. 320 mm) 
Výroba a montáž vnitřních parapetů, masiv SM/BO
Provedení zednických oprav po montáži oken, montáž těsnění, vyštukování, výmalba 
špalet a všech podmínek v technické zprávě

ks
ks
ks

ks

ks

ks

ks
ks
ks
ks

ks
ks
ks

kpl
kpl
m
m
kpl

107 564,16 Kč 
126498,24 Kč 
116 533,89 Kč

0,00 Kč 

4 652,45 Kč

9 882,07 KČ

8 935,85 Kč 
65 393,24 Kč 

149 159,12 Kč 
58 515,60 Kč

37 115,54 Kč 
44 878,90 Kč
38 815,59 Kč

31145,40 Kč
11 246,95 Kč
12 835,68 Kč 
24 502,50 Kč

79 593,80 Kč

CELKOVÁ CENA BE2 DPH / VČETNĚ DPH 766 338,00 Kč 927 268,98 Kč

NABÍDKOVÁ CENA PRO E-TRŽIŠTĚ:766 338.00 Kč

Dodavatel vyplní pouze žlutá pole tabulky, zbylé provázání vzorců v tabulce musí zůstat nezměněno. 
Cena, uvedená uchazečem ve žlutých polích, je konečná, tedy po započtení všech slev a bonusů. 
Dodavatel zodpovídá za správnost všech údajů.
Záruka na provedené dílo je 24 měsíců.

?'J l H b I Tví O V 
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HSHMP, pobočka Centrum a Západ, Dukelských hrdinů 347/11,
170 00 Praha 7

Technická zpráva pro vypracování cenové nabídky:

„Vyměna/repase stávajících dřevěných oken vnitrobloku44 1 2 *

1. Úvod

Předmětem díla je výroba replik/repase původních oken vnitrobloku objektu HSHMP, 

pobočky Centrum a Západ, Dukelských hrdinů 11, Praha 7, demontáž původních oken a 

následná montáž vyrobených replik oken dle níže uvedené specifikace a posudků stávajícího 

stavu oken — celkem se jedná o 27 kusů oken vnitrobloku, z toho 24 kusů replik a 3 kusů 

repasovaných původních oken schodiště včetně prací a materiálů s výměnou a repasi oken 

souvisejících a nákladů na přesun hmot, přepravu a manipidaci a likvidaci odpadů.

2. Specifikace pro výrobu replik špaletových/jednoduchých oken:

Materiál pro výrobu cken - masiv borovice, povrchová úprava- fungicidní napouštědlo, 

krycí nástřik vysokotlakým strikáním vodouředitelným systémem (např. Sigma TOP) v odstínu 

RAL 9010 ve dvou vrstvách. Bude zachována původní profilace, členění a způsob otevírání 

okenních křídel. Zasklení okenná venkovních křídlech izolačním dvojsklem složení 4/12/4,



distanční rámeček v odstínu RAL 9010, u= 1.3. v případě jednoduchých oken stejný typ 

zasklení, na vnitřních křídlech zasklení jednoduché čirým sklem Float tl. 4 mm, ploché těsnění 

v křídlech, vrchní kování oken typu Alt-Wien OLV(Cobra), okenní záskočky do špalety okna 

s překrytém v povrchové úpravě OLV, okenní nárazníky v povrchové úpravě OLV. Vnitrní 

parapety a venkovní parapety jsou součástí cenové nabídky, stejně tak zednické opravy a 

výmalba vnitřních částí stěn, úklid po provedených pracích, demontáž a montáž okenních sítí a 

odvoz a likvidace odpadů vzniklých při těchto činnostech.

3. Specifikace pro repasi oken schodiště

Jedná se o provedem repase 3 ks okermích rámů s příslušnými křídly. Demontáž 

okenních rámů s křídly a odvoz k repasi. Šetrné odstranění původního zasklení (bude použito 

zpět po repasi). Demontáž kování. Kompletní odstranění původních nátěrů opálemm, 

obroušení, hrubé vytmelení polyesterovým tmelem Rapid, přebroušení. Truhlářská oprava, 

výměna poškozených vyhnilých dílů, doplnění dřevěných okapnic. Výměna replik klopen 

včemě mechanismů. Ošetření fungicidním napouštědlem, provedem podkladního nátěru 

naředěným mikroventilačním (např. emailem SIGMA AMAROL TRIOL) v odstínu RAL 

9010, přebroušení a provedem vrchního nátěru ve dvou vrstvách mikroventilačním emailem 

(např. SIGMA AMAROL TRIOL RAL 9010). Zasklení křídel původním malovaným sklem na 

silikonový tmel, montáž kovám Alt-Wien OLV (Cobra). Dodávka a montáž frézovaného 

silikonového těsnění Euro strip do rámů oken. Kompletace. Zpětná montáž rámů do stavebních 

otvorů, zednické začištění a výmalba špalet, dodávka a montáž parapetních plechů. 4

4. Ostatní informace
Všechny rozměry oken před realizací je nutno zaměřit na místě!

hygienická stanice hi.m. 
se sídlem v Praze 

PROVOZNĚ ORGANIZAČNÍ ODD 
Rytířské 12,110 01 Praha 

tel. 296 336 789.296 336 7/
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ROZHODNUTÍ
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Magistrát hL m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako orgán státní 
památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve zněm pozdějších předpisů, posoudil žádost 
vlastníka dotčené nemovitosti, kterým je Česká republika - Hygienická stanice hlavního 
města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, 110 00 Praha 1, IČ 71009256, a rozhodl 
podle § 67 a násL zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněm pozdějších předpisů,

ve věci uvedených udržovacích prací na nemovitosti č.p. 347, k.ú. Holešovice, Dukelských 
hrdinů 11, Praha 7,

která je v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, prohlášené vyhláškou hL m. 
Prahy č. 10/1993 Sb.hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hL m. Prahy za památkové zóny a 
o určem podmínek jejich ochrany.

spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:
repase tři původních oken na schodišti s malovanými skly,
výměna stávajících špaletových a jednoduchých oken ve dvorní fasádě:

posouzení stávajícího stavu oken — liší se dle stáří a provedem oken - horší stav u 
původních špaletových oken (nedoléhající křídla, zasklení popraskané, sklenářský 
tmel částečně vypadaný apod.), u novějších jednoduchých oken stav lepší (absence 
nátěrů, degradace okenních křídel apod.), proto doporučena výměna oken;
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E-mail: postafi r>raha.eu. ID DS: 48ia97h

Elektronický podpis - 12.8.2020 
Cenin kát autora podpisu :
Jméno : Mgr. Jih' Skalický 
Vydal: ACAHOSJ -**uing Cc...
Plamott do : 13.7.2021 14:10-504X10 402:00

/HMPXOJ1LCM8



provedení sondážního průzkumu u stávajících oken, dle kterého byl zjištěn původní 
odstín lomené bílé;
nová okna dvorní fasády, která nahrazují historická špaletová okna, jsou navržena 
též ve špaletovém provedení (s izolačními dvojskly ve vnějších křídlech) a okna, 
která nahradí mladší typ jednoduchých oken, jsou navržena jako též jednoduchá (s 
izolačními dvojskly);
doložení výměny detailními výkresy základních typů výplní - stav a návrh, dle 
kterých jsou zachovány rozměry a členění oken, vnější profilace rámů a křídel není 
zcela však kompletně okótována, chybí zde též zdokumentování hloubky osazení do 
fasády a způsob otvírání okenních křídel;
dle textové části bude barevnost a profilace u nových oken vycházet z realizovaných 
výplní uliční fasády z r. 2017,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné 
stanovisko:

Prove de ní navrhovaných prací v rozsahu předložené dokumentace „Odborné posouzení 
technického stavu stávajících dřevěných oken schodiště a návrh řešení1 a „Odborné 
posouzení technického stavu stávajících dřevěných oken ve vnitrobloku objektu a návrh 
řešení*, kterou zpracoval P. Šusta, Truhlářství, Dlouhá 666, 252 46 Vrané nad Vltavou, 
IČ 13304470, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za této 
základní podmínky:

1. Nová dřevěná okna se budou shodovat se stávajícími měněnými výplněmi 
stejnou hloubkou osazem do fasády i ve způsobu otvírání okenních křídel

Odůvodnění:

Podle ustanovem § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, byla dne 20.2.2020 podána oprávněnou osobou žádost o vydání 
závazného stanoviska k návrhu výše uvedených udržovacích prací předmětné nemovitosti 
v rozsahu předložené dokumentace.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady: 
výpis z katastru nemovitostí 
výpis z obchodního rejstříku 
projekt identifikovaný

MHMP OPP požádal dne 26.2.2020 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v 
Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v 
zákonné Ihůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.
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Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPU UOP PR č. j. NPU- 
311/17644/2020 ze dne 6.4.2020, které MHMP OPP obdržel dne 7.4.2020. Ve svém 
vyjádřeni' tato odborná organizace považuje navrhované práce realizovatelné za následující 
podmínky:

2. Nová dřevěná okna se budou shodovat se stávajícími měněnými výplněmi ve vnějších, 
rozměrech rámů a křidel (smaximálnímrozdílemsestavynavazujícíchprvků do 1 cm), 
v hloubce osazení do fasády i ve způsobu otvírání okenních křídel.

Účastníkovi řízem byla v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
zněm pozdějších předpisů, před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se 
k podkladům rozhodnutí. Účastník řízem této možnosti nevyužil.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se obsahově ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ 
ÚOP PR s tán, že provedem prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů 
státní památkové péče přípustné za podmáiky, uvedené ve výrokové části závazného 
stanoviska.

Nemovitost č.p. 347, k.ú. Holešovice, Dukelských hrdinů 11, Praha 7, se nachází v 
památkové zóně Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice, prohlášené vyhláškou lil. m. Prahy č. 
10/1993 Sb.hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určem 
podmínek jejich ochrany.

Předmětný řadový činžovní třípodlažní objekt s dvorním schodišťovým křídlem byl 
postavený v druhé polovině 19. století v historizujícán stylu a je součástí nejstarší zástavby 
původní vsi Bubny. Uliční fasáda je charakteristická bohatou štukovou výzdobou 
v neobarokrum stylu. Dvorní fasáda je hladká nečleněná s částečně dochovanými původnáni 
a historicky druhotně osazenými výplněmi. Na schodišti se dochoval unikátní typ oken, 
s barevnou malbou na skle.

Předmětem ochrany v památkové zóně, je obecně panorama památkových zón s hlavnáni 
dominantami v blízkých a dálkových pohledech, historický půdorys a charakter objektu 
V tomto konkrétnán případě je to charakter, architektura objektu a jeho exteriéry, veřejné 
interiéry.

Ve věci výměny oken dvorní fasády bylo vydáno rozhodnutí MHMP OPP sp. zn. S-MHMP 
117752/2019 s podmínkami doložení detailní dokumentace oken, dodržení profilace a 
barevnosti podle již provedených oken uliční fasády, výměna oken na schodišti byla 
vytoučena. Nyní předložená dokumentace toto rozhodnutí respektuje, okna vykazují 
podobnost se stávajícími výplněmi, nicméně nejsou detailně okótovány, není značen způsob 
otvírání ani odsazení od fasády.

3/5



Okna jako taková mají pro vzhled stavby velký význam, spolupodílejí se na jejím 
architektonickém výrazu a přispívají i kjejí věrohodnosti. Zároveň jsou i nedílnou součástí 
vybavení stavby. Podíl na vzhledu domu nemá pouze zachování poměrů jednotlivých prvků 
výplně, ale i jejich osazení do fasády a způsobu otvírání Z tohoto důvodu je stanovena 
podmínka č. 1.

Předložený návrh při respektování výše uvedené podmínky v souladu s režimem památkové 
ochrany na tomto území

Po provedeném správním řízení ve věci rozhodl příslušný správní orgán v souladu s platnou 
právní úpravou tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska. Podle § 44a odst. 
3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve zněm pozdějších předpisů, je toto 
závazné stanovisko samostatným správním rozhodnutím. V dané věci je dána výlučná 
rozhodovací pravomoc MHMP OPP, neboť o dané věci není příslušný rozhodovat stavební 
úřad.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovem § 81 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve zněm pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém uvede, v jakém 
rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem se spatřuje namítaný rozpor s právními předpisy, 
případně poukáže na jinou nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 
15 (patnácti) dnů ode dne oznámem rozhodnutí, a to k Ministerstvu kultury ČR, podáním u 
Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče, na výše uvedenou adresu 
našeho úřadu. Odvolání jen proti odůvodněm rozhodnutí je nepřípustné. Odvolám se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka.

Lhůta pro podám odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu dnem 
následujícím po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 
a § 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, 
rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát 
uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně 
provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 
odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této Hiůty (od tohoto dne běží v daném 
případě lhůta pro podám odvolám). Podle § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů je dokument, 
který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávněm přístup k dodanému dokumentu.
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Nepřihlásí-li se ve lhůtě do 10 dnů ode dne dodání do datové schránky, považuje se 
dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Mgr. Jiří Skalický 
ředitel odboru

podepsáno elektronicky

Rozdělovuík:
I. Doručuje se do vlastních rukou prostřednictvím datové schránky

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, 110 00 
Praha 1

II. Na vědomí 
NPÚ ÚOP PR

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 7. 2020. Připojení doložky provedla Ing. Sibrtová 
dne 11. 8. 2020.
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1. Úvod

Důvodem vypracování tohoto posudku je řešení stávajícího havarijního stavu 

dřevěných oken vnitrobloku objektu s výjimkou 3 ks jednoduchých oken schodiště. 

Z toho důvodu byly zjištěny a zdokumentovány rozměry stávajících oken, jejich tvar 

a členění, profilace a rozsah poškození. Na základě těchto údajů byl navržen postup 

pro řešení havarijního stavu oken vnitrobloku.

HSHMP - Centrum a Západ sídlí v podsklepené třípodlažní budově, na parcele 

číslo 2095 o výměře 407 m2 v katastrálním území Holešovice, Praha 7. Objekt 

pochází z 80. let 19. století, stojí v památkové zóně (rejstříkové číslo 2212) Hlavního 

města Prahy. V budově se nachází podatelna, odbor komunální hygieny, hygieny 

výživy, hygieny práce a odbor protiepidemický'.

Stav budovy z hlediska stavebního je dobrý. Pobočka je po celkové rekonstrukci 

v roce 2017, při které byla vyměněna okna na uliční fasádě budovy za repliky 

špaletových oken. Byla zachována původní profilace, členění a způsob otevírání 

okenních křídel. Zasklení oken je na venkovních křídlech izolačním dvojsklem 

složení 4/12/4, distanční rámeček v odstínu RAL 9010, na vnitřních křídlech je 

zasklení jednoduché čirým sklem Float tl. 4 mm.

Po této výměně oken uliční fasády je nyní nutné realizovat výměnu/repasi

stávajících dřevěných oken vnitrobloku, která jsou v havarijním stavu.



2. Popis technického stavu posuzovaných oken

Jednotlivá okna vnitrobloku byla zaměřena, odborně prohlédnuta a jejich stav 

zdokumentován. Na tomto základě byl zhodnocen technický stav oken a navrženo 

řešení opravy/výměny za repliky. Výsledek posudku jednotlivých oken je uveden 

v bodech 4. Návrh řešení a 7. Výkresová dokumentace — stávající a navrhované 

řešení.

2.1 Popis oken

Stávající okna vnitrobloku budovy jsou z části původní historická špaletová 

okna, z části nepůvodní špaletová okna bez profilací a z části nepůvodní okna 

zdvojená, která nezapadají do historického vzhledu budovy.

Velikost jednotlivých oken se pohybuje od plochy menší 1 m2 po plochu oken do 

2,5 m2. Tvar okenních rámů je převážně obdélníkový, nej častěji dvojkřídlé okno 

s nadsvětlíkem, členění pravoúhlé. Otevírání okenních křídel je řešeno nejčastěji 

rozvorou a to včetně křídel nadsvětlíků, jen malá část nadsvětlíků je řešena jako 

sklopná ventilačka s ovládáním pákovým mechanizmem převážně nefunkčním.

Okenní křídla a okenní rámy mají jednoduchou profilaci s rádiusem a drážkou, 

zdobnější je pouze venkovní klapačka, která je drážkovaná. Vnitřní klapačka 

obdélníkového průřezu je méně zdobná s dvojicí vystouplých rádiusů po stranách.

Původní povrchová úprava okenních rámů a křídel byla řešena krycím emailem 

lomené bílé barvy, kování až na výjimky (zdvojená okna a nepůvodní špaletová okna 

- hliníkové kování) je mosazné - rozvory, olivy a půlolivy. Závěsy(panty) oken jsou 

ocelové s nátěrem, zasekané do rámů a křídel. Záskočky okenních křídel ve špaletě 

jsou většinou nefunkční ukryté pod původními nátěry, mosazné nárazníky mezi



venkovními a vnitřními křídly chybí. Okenní křídla jsou v čepování rohů ztužena 

ocelovými úhelníky. Zasklení okenních křídel je ve většině případů provedeno čirým 

sklem tl. 3 mm. Venkovní okapnice jsou většinou v havarijním stavu případně úplně 

chybí.

Oplechování venkovního parapetu je řešeno pozinkovaným ocelovým plechem 

opatřeným nátěrem.

2.2 Stav oken

Dřevěná okna vnitrobloku jsou ve stavu odpovídající jejich stáří a způsobu 

údržby v minulých desetiletích.

Stav oken vnitrobloku a stupeň narušení oken je rozdílný u jednotlivých 

provedení. Dvojkřídlá špaletová okna původní — historicky nejstarší okna vnitrobloku 

jsou v narušeném stavu - okenní křídla nedoléhají, spodní vlysy okenních křídel 

vykazují napadení hnilobou stejně jako okapnice křídel, jsou ve většině případů bez 

nátěrů, zkřivené, nedoléhající ke spodním vlysům, tudíž neodvádějí srážkovou vodu 

mimo okenní rám, dochází k zatékání do konstrukce rámů oken a do interiéru budovy 

a tím k další destrukci okenních rámů a křídel.

Zasklení okenních křídel je z části popraskané, sklenářský tmel je ve spodních 

částech doléhajících k okapnicím popraskaný a z větší části vypadaný, čímž dochází 

k zatékání do konstrukce okenních křídel, kde způsobuje destrukci konstrukce křídel 

a následně i rámů oken. Tomuto faktu napomáhá i špatná konstrukce rámů v místě 

venkovních křídel - rám nemá odvodňovací drážku. S ohledem na nedoléhající křídla 

k rámu dochází ke zvýšení nákladů na vytápění budovy.



Nepůvodní špaletová okna bez profilací - jejich stav je z venkovní části v částečně 

lepším stavu než u původních špaletových oken. Nicméně u části oken absence nátěrů 

venkovních křídel, rámu a spodní části špalely způsobuje destrukci okenního křídla, 

okapnice a následně i konstrukce okenního rámu.

Nepůvodní zdvojená okna bez profilací - jsou celkově v uspokojivém stavu, 

nicméně z hlediska umístění budovy v památkové zóně jsou zcela nevhodná.

3. Rozdělení posuzovaných oken dle stavu

3.1 Špatný technický stav

Stav těchto oken je v důsledku stáří oken, provádění/neprovádění údržby po 

mnoho desetiletí a působení povětmosti velmi špatný.

Důsledkem porušení nátěrů oken, chybnou konstrukcí venkovních rámů bez 

odvodňovací drážky a působením povětrnostních vlivů docházelo dlouhodobě 

opakovaně k absorbci vlhkosti do dřevěné konstrukce oken a to nejen ve spodní části 

oken a špalet, ale i v místě napojení vodorovných poutců. Tím docházelo 

k deformacím tvarů okenních křídel a rámů, které ztrácely postupně těsnost a 

následně docházelo kjejich nefunkčnosti, křídla nešla zavírat, byla neodborně 

zahoblována, čímž sice získala zpět funkčnost, ale vůle mezi rámem a křídlem se 

zvětšovala a opět docházelo k zatékání a destrukci oken. Velmi poškozené jsou 

všechny vodorovné prvky rámů, křídel a poutců, stejně tak okapnic, které jsou často 

úplně chybějícím prvkem oken. Stupeň poškození je samozřejmě větší z venkovní 

strany, ale i spodní části špalet v místě záskoček okenních křídel je ve značně 

narušeném stavu.



3.2 Horší technický stav

V této kategorii jsou zařazena okna špaletová původní profilovaná a špaletová 

nepůvodní neprofilovaná, se Zachovalým nátěrovým systémem, ale s vadami 

okenních křídel - zkřivené okenní profily, které netěsní, poškozené okenní kování 

způsobující poškození profilů oken z důvodů špatného zavírání.

3.3 Dobrý technický stav

Menší část oken je v dobrém stavu. Okenní rám a křídla jsou opatřeny souvislým 

nátěrovým systémem, okenní křídla jsou z malé části mechanicky poškozena 

v místech kolem kování. Bohužel se jedná o okna zdvojená bez profilací, která jsou 

do historické budovy v památkové zóně nevhodná.

4. Návrh řešení

Okna vnitrobloku budovy HSHMP Centrum a Západ jsou značně poškozená a 

dožitá. Již v době výroby a montáže oken byla konstrukce v několika detailech 

chybná - průnik vody do interiéru a nedostatečně dimenzované profily okenních 

křídel.

Popisované době výroby odpovídají i tepelně-izolační vlastnosti oken. S ohledem 

na rozsah poškození oken a osazení několika typů oken z různých historických 

období se jeví repase jako nerentabilní:

o repasovaná okna i za využití nejnovějších technologií a materiálů nedosáhnou 
parametrů nových

o zatékání dešťové vody do rámů nejde zamezit



o s ohledem na subtilní konstrukci křídel nelze provést zlepšení tepelně-izolační 
vlastnosti dodatečnou montáží izolačního dvojskla

Návrh řešení spočívá s ohledem na ekonomické a technické důvody, ale i 

nejednotné typy oken na vnitrobloku budovy ve výrobě a osazení replikami 

dřevěných špaletových oken, s mírně zesíleným profilem okenních křídel 

s izolačními dvojskly, těsněním oken, dodržením profilací rámů a křídel, barevného 

řešení a přesto vyhovující dnešním technickým požadavkům.



5. Závěr

Po provedeném posouzení stavu oken vnitrobloku HSHMP Centrum a Západ 

navrhujeme stávající okna demontovat a nahradit replikami špaletových oken za 

dodržení následující podmínky:

o Profilace a barevnost nových výplní bude vycházet z realizovaných výplní 

v uliční fasádě - viz realizace replik oken uliční fasády z roku 2017.



6. Fotodokumentace

Obr. 1 Pohled na dvorní fasádu - západní část



Obr. 2 Pohled na dvorní fasádu - východní část vlevo



Obr. 3 Pohled na dvorní fasádu - východní část vpravo



Obr. 4 Poškození okapnic, špalety a sklenářského tmelu



Obr. 5 Pohled na nepůvodní spaletové okno bez profi

v

»

Obr. 6 Pohled na zdvojené okno bez profilaci



Obr. 8 Detail nefunkčního sklopného mechanizmu okna



Obr. 9 Detail špalety okna a nefunkčního mechanizmu záskočky

Obr. 10 Replika okna uliční fasády



7. Výkresová dokumentace - stávající a navrhované řešení

In



8. Vysvětlivky

Okno - dřevěná konstrukce s průhlednou výplní osazená do obvodového zdivá



určená k prosvětlení a větrání interiéru, plní i funkci tepelně a zvukově izolační.

v

Spaletové / kastlové okno - druh historického okna, kde je venkovní a vnitřní rám 

spojen skříňovou konstrukcí

Zdvojené okno - je tvořeno z okenního ránu a dvojice křídel spojených k sobě 

závěsy a šrouby.

Jednoduché okno — je tvořeno okenním rámem a okenním křídlem zaskleným pouze 

jedním sklem

Rám - část okna pevně spojená se stavebním otvorem. Okenní křídla jsou zavěšena 

v rámu pomocí závěsů.

Křídlo - pohyblivá část okna - otevíravé nebo výklopné.

Klapačka / klopna - krycí svislý prvek překrývající sraz křídel.

Okapnice - vodorovný prvek umístěný na křídle nebo rámu okna, který odvádí 

srážkovou vodu mimo okenní rám.

Rozvora, oliva, půloliva — vrchní kování které zajišťuje otevírání křídla.

Záskočka - mechanizmus umístěný ve špaletě okna zajišťující venkovní okno 

v otevřené poloze.

Okenní nárazník - prvek upevněný na spodní části venkovního křídla špaletového 

okna — zabraňuje rozbití zasklení vnitřního křídla olivou venkovního křídla.

Závěs — nosná část na křídle a rámu okna zajišťující funkci otevírání křídla.



Sklenářský tmel - hmota zajišťující upevnění a těsnění skleněné výplně křídla.

Povrchová úprava/nátěrový systém - nátěr případně nástřik plnící ochrannou 

estetickou funkci.
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1. Úvod

Důvodem vypracování tohoto posudku je řešení stávajícího havarijního stavu 3 ks 

dřevěných oken schodiště objektu s unikátní malbou na zasklení křídel. Z toho 

důvodu byly zjištěny a zdokumentovány rozměry stávajících oken, jejich tvar a 

členění, profilace a rozsah poškození. Na základě těchto údajů byl navržen postup pro 

řešení havarijního stavu oken schodiště objektu.

HSHMP - Centrum a Západ sídlí v podsklepené třípodlažní budově, na parcele 

číslo 2095 o výměře 407 m2 v katastrálním území Holešovice, Praha 7. Objekt 

pochází z 80. let 19. století, stojí v památkové zóně (rejstříkové číslo 2212) Hlavního 

města Prahy. V budově se nachází podatelna, odbor komunální hygieny, hygieny 

výživy, hygieny práce a odbor protiepidemický.

Stav budovy z hlediska stavebního je dobrý. Pobočka je po celkové rekonstrukci 

v roce 2017. při které byla vyměněna okna na uliční fasádě budovy za repliky 

špaletových oken. Byla zachována původní profilace, členění a způsob otevírání 

okenních křídel. Zasklení oken je na venkovních křídlech izolačním dvojsklem 

složení 4/12/4, distanční rámeček v odstínu RAL 9010, na vnitřních křídlech je 

zasklení jednoduché čirým sklem Float tl. 4 mm.

Po teto výměně oken uliční fasády je nyní nutné realizovat výměnu/repasi 

stávajících dřevěných oken schodiště, která jsou v havarijním stavu.



2. Popis technického stavu posuzovaných oken

Jednotlivá okna schodiště byla zaměřena, odborně prohlédnuta a jejich stav 

zdokumentován. Na tomto základě byl zhodnocen technický stav oken a navrženo 

řešení opravy/výměny za repliky. Výsledek posudku jednotlivých oken je uveden 

v bodech 4. Návrh řešení a 7. Výkresová dokumentace — stávající a navrhované 

řešení.

2.1 Popis oken

Stávající okna schodiště jsou původní historická jednoduchá okna s unikátní 

malbou na skle (veřejný interiér - schodiště) - č. 012 a 013. Jedná se o unikátní 

dochovaný prvek vysoké výtvarné hodnoty, malba byla pravděpodobně provedena dle 

návrhů Alfonse Muchy, které byly v době realizace volně dostupné. Veřejný interiér 

je dle výše uvedené vyhlášky památkově chráněný, v zájmu památkové péče je 

zachovat maximum původních prvků a tím i historickou hodnotu objektu.

2.2 Stav oken

Dřevěná okna schodiště s unikátní malbou na skle (veřejný interiér - schodiště) 

jsou ve stavu odpovídající jejich stáří a způsobu údržby v minulých desetiletích. 

Povrchová úprava ve spodní části oken vykazuje narušení, místy chybí úplně. 

Okapnice okenních křídel chybějí, původní prvky zavírání okenních křídel jsou 

nekompletní a tím kování za dobu užívání oken narušilo povrch křídel, která 

nedoléhají a jdou obtížně zavírat. Ke snadné obsluze oken z hlediska větrání a údržby 

neprospívá ani vegetace břečťanu obrůstající fasádu objektu v místě oken a 

prorůstající částečně do interiéru budovy.



3. Návrh řešení

Výše popisovaná jednoduchá okna schodiště s unikátní malbou na skle 

navrhujeme repasovat a to z několika důvodů:

o s ohledem na konstrukci křídel není možné provést zateplení izolačním 

dvojsklem

o pro výrobu izolačních dvojskel není možno využít stávající malovaná 

skla a využít je pro výrobu replik oken

o pro zasklení prostoru schodiště není bezpodmínečně vyžadováno 

zlepšení tepelně izolačních vlastností oken



4. Technologický postup repase a použité materiály

Jedná se o provedení repase 3 ks okenních rámů s poslušnými křídly.

v
o Šetrné odstranění původního zasklení (bude použito zpět po repasi).

o Demontáž kování.

o Kompletní odstranění původních nátěrů opálením, obroušení, hrubé vytmelení 

polyesterovým tmelem Rapid, přebroušení.

o Truhlářská oprava, výměna poškozených vyhnilých dílů, doplnění dřevěných 

okapnic.

o Výměna replik klopen.

o Provedení podkladního nátěru naředěným mi kro ventilačním emailem SIGMA 

AMAROL TRIOL v odstínu RAL 9010, přebroušení a provedení vrchního 

nátěru ve dvou vrstvách mikroventilačním emailem SIGMA AMAROL TRIOL 

RAL 9010.

o Zasklení křídel původním malovaným sklem na silikonový tmel, montáž 

kování.

o Dodávka a montáž frézovaného silikonového těsnění Eurostripe do rámů oken.

o Kompletace. Zpětná montáž rámů do stavebních otvorů, zednické začištění a



výmalba špalet.

5. Závěr

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme provést celkovou 

repasi oken spočívající v odborné demontáži okenních rámů a křídel, 

odvozu do dílny, kde bude provedena kompletní repase oken s využitím 

stávajícího unikátního malovaného zasklení a po repasi bude provedena 

zpětná montáž do stavebních otvorů schodiště.



6. Fotodokumentace

Obr. 1 Okno č. 013



Obr. 2 Okno č. 012



Obr. 3 Detail křídla s chybějící okapnicí



Obr. 4 Detail klopen křídel



7. Výkresová dokumentace - stávající a navrhované řešení



8. Vysvětlivky

Okno - dřevěná konstrukce s průhlednou výplní osazená do obvodového zdivá



určená k prosvětlení a větrání interiéru, plní i funkci tepelně a zvukově izolační.

Spaletové / kastlové okno - druh historického okna, kde je venkovní a vnitřní rám 

spojen skříňovou konstrukcí

Zdvojené okno - je tvořeno z okenního ránu a dvojice křídel spojených k sobě 

závěsy a Šrouby.

Jednoduché okno - je tvořeno okenním rámem a okenním křídlem zaskleným pouze 

jedním sklem

Rám - část okna pevně spojená se stavebním otvorem. Okenní křídla jsou zavěšena 

v rámu pomocí závěsů.

Křídlo - pohyblivá část okna - otevíravé nebo výklopné.

Klapačka / klopna - krycí svislý prvek překrývající sraz křídel.

Okapnice - vodorovný prvek umístěný na křídle nebo rámu okna, který odvádí 

srážkovou vodu mimo okenní rám.

Rozvora, oliva, půloliva - vrchní kování které zajišťuje otevírání křídla.

Záskočka - mechanizmus umístěný ve špaletě okna zajišťující venkovní okno 

v otevřené poloze.

Okenní nárazník - prvek upevněný na spodní části venkovního křídla špaletového 

okna - zabraňuje rozbití zasklení vnitřního křídla olivou venkovního křídla.

Závěs - nosná část na křídle a rámu okna zajišťující funkci otevírání křídla.



Sklenářský tmel - hmota zajišťující upevnění a těsnění skleněné výplně křídla.

Povrchová úprava/nátěrový systém - nátěr případně nástřik plnící ochrannou 

estetickou funkci.


