
ROZSAH DODÁVKY
UZAVŘENÁ HRUBÁ STAVBA

Na následujících řádcích Vás seznámíme s rozsahem dodávaných konstrukcí, 
prací a technologií provedení domu „uzavřená hrubá stavba“. Po celou dobu 
jednání a výstavby Vám samozřejmě budeme stále plně k dispozici.



1 . OBVODOVÉ STĚNY SO.160.DIU.S.1PL.F100
 DMRwall_perfekt - F®
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Složení stěn z interiéru ven: 
12,5 mm nevytmelená sádrovláknitá deska

40 mm dřevovláknitá deska tvořící zateplenou 
 instalační předstěnu

0,3 mm parozábrana Klima-kontrol membrána

160 mm masivní nosná dřevěná konstrukce

160 mm celulózová foukaná izolace vytvářející tepelně 
 a zvukově izolační jádro

12,5 mm sádrovláknitá deska

100 mm tepelně izolační fasádní desky - šedý EPS polystyren

4 - 5 mm ručně nanášený dvouvrstvý vyztužený organický  
 omítkový systém STO v bílé barvě nebo za příplatek  
 barevně tónovaný dle palety DOMYRIO 

Na přání objednatele a proti cenovému navýšení může být vnější 
omítka také provedena v různých povrchových strukturách.
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2a. VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY
 SVN.160.1PL.1PL

Složení stěn: 
12,5 mm nevytmelená sádrovláknitá deska

160 mm masivní nosná dřevěná konstrukce

160 mm celulózová foukaná izolace vytvářející 
 tepelně a zvukově izolační jádro

12,5 mm nevytmelená sádrovláknitá deska

2b. VNITŘNÍ DĚLÍCÍ STĚNY
 SVD.100.1PL.1PL

Složení stěn: 
12,5 mm nevytmelená sádrovláknitá deska

100 mm masivní nosná dřevěná konstrukce

100 mm celulózová foukaná izolace vytvářející tepelně 
 a zvukově izolační jádro

12,5 mm nevytmelená sádrovláknitá deska
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3. SPOJE STĚNOVÝCH PANELŮ
Všechny stěny jsou vzájemně spojeny speciálními stavebními vruty pro dřevokonstrukce, které zajišťují dokonalou stabilitu stěn 
a jejich vzájemnou polohu.
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4. KOTVENÍ KONSTRUKCÍ KE SPODNÍ STAVBĚ 
 A IZOLACE PROTI VLHKOSTI
Všechny stěny jsou ke spodní stavbě (základová konstrukce - úložná deska nebo stropní konstrukce suterénu) pevně 
a neoddělitelně ukotveny ocelovými pozinkovanými patkami s odpovídajícími kotvícími spojovacími prostředky v množství 
dle statického výpočtu. Obvodové stěny v přízemí jsou v místě styku se spodní stavbou (základová konstrukce - úložná des-
ka nebo stropní konstrukce suterénu) pečlivě chráněny pásy z PVC nebo bitumenovým nátěrem. Hydroizolace je součástí 
spodní stavby rodinného domu (základová konstrukce - úložná deska nebo stropní konstrukce suterénu) a zajišťuje ji na své 
náklady objednatel.

5. INSTALAČNÍ STĚNY - PROSTORY, PŘEDSTĚNY

Instalační stěny a předstěny nejsou součástí rozsahu dodávky uzavřená hrubá stavba.

6a. STROPNÍ KONSTRUKCE 
 NAD I. N. P. 

Složení stropní konstrukce nad přízemím 
shora dolů (platí pouze pro rodinné domy 
DOMYRIO s.r.o. s vybaveným podkrovím):

22 mm plnoplošně nášlapná OSB deska

240 mm masivní nosná dřevěná konstrukce

120 mm minerální izolace uložena mezi nosníky 
 stropů, vytvářející tepelně a zvukově 
 izolační jádro

60 mm  podhledové laťování

6b. STROPNÍ KONSTRUKCE 
 NAD PODKROVÍM

Složení stropní konstrukce nad podkrovím  
shora dolů (platí pouze pro rodinné domy 
DOMYRIO s.r.o. s vybaveným podkrovím):

22 mm plnoplošně nášlapná OSB deska

240 mm masivní nosná dřevěná konstrukce

240 mm celulózová foukaná izolace vytvářející tepelně a zvu- 
 kově izolační jádro, (na přání za příplatek foukaná  
 dřevovláknitá, minerální nebo skelná izolace)

0,3 mm parozábrana Klima-kontrol membrána 
 dle provedení stěn

60 mm podhledové laťování 
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6c. STROPNÍ KONSTRUKCE VAZNÍKOVÁ

Složení stropní konstrukce nad přízemím 
z interiéru do půdního prostoru (platí pouze pro 
rodinné domy DOMYRIO s.r.o. bez vybaveného podkroví):

60 mm podhledové laťování

0,3 mm parozábrana Klima-kontrol membrána 
 dle provedení stěn

160 mm  nebo dle výpočtu statika masivní nosná  
 dřevěná vazníková konstrukce

300 mm  minerální foukaná izolace vytvářející tepelně  
 a zvukově izolační jádro.

Na přání objednatele a proti cenovému navýšení může být 
foukaná izolace provedena ve vyšší vrstvě.

7. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Střešní konstrukce sedlového tvaru se sklonem střešních rovin 38° je provedena dle statického výpočtu jako vaznicová soustava.

Složení střešního pláště shora dolů (platí pouze pro rodinné domy DOMYRIO s.r.o. s vybaveným podkrovím):

Betonová střešní krytina hladká v standardní matné barvě. Na přání objednatele a proti cenovému navýšení může být betono-
vá střešní krytina dodána s jinou povrchovou úpravou nebo může být střecha v jiném materiálovém provedení.

  40 mm dřevěné střešní laťování

  40 mm dřevěné střešní kontralaťování

  0,3 mm  fólie střešní difúzní

  200 mm masivní nosná dřevěná konstrukce

  180 mm minerální izolace, vytvářející tepelně a zvukově  
   izolační jádro, (dle statického výpočtu a sněhové  
   oblasti se za příplatek zvětšují dimenze nosné  
   střešní konstrukce až na 240 mm a výška  izolace  
   až na 200 mm)

  60 mm podhledové laťování

  60 mm minerální izolace, vytvářející tepelně a zvukově 
   izolační jádro

  0,3 mm parozábrana Klima-kontrol membrána  
   dle provedení stěn

  12,5 mm nevytmelená sádrovláknitá deska

Provedení střešní konstrukce u jednopodlažních rodinných domů DOMYRIO s.r.o. typu bungalov (bez vybaveného pod-
kroví) je totožné, ale skladba střešní konstrukce končí masivní nosnou dřevěnou konstrukcí (krokvovou nebo vazníkovou) 
a střešní difúzní fólií (bez izolací). 

Provedení a skladba střešní konstrukce s plochou nebo pultovou střechou se řídí platnou projektovou dokumentací daného 
objektu. Střešní krytinu tvoří hydroizolační fólie nebo plechové střešní šablony dle aktuální nabídky. Ploché střechy jsou 
ukončeny po obvodu atikou, která převyšuje hranu spádových klínů střechy o cca 150 mm.

Součástí dodávky střechy jsou veškeré prvky střešní krytiny zaručující správnou funkčnost a dlouhou životnost střechy 
(např. krajové tašky, odvětrací tašky, větrací komínky, potřebné prostupové tašky apod.). 

Dále je součástí standardní dodávky 1x anténní prostupová taška. 

Jiné prvky střechy jako např. sněhové tašky nebo háky, střešní vikýřové okno, nášlapné plošiny apod. je možno dodat proti 
cenovému navýšení.

Na přání objednatele a proti cenovému navýšení může být sklon střešních rovin upraven. Střešní a štítové přesahy jsou 
cca 625 mm dle sklonu střechy a typu objektu.
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Střešní přesahy jsou obloženy smrkovými palubkami s nátěrem ekologickými, vodou ředitelnými lazurovými  barvami v odstínu 
dle aktuálního výběru.

Na přání objednatele a proti cenovému navýšení mohou být standardní střešní přesahy rozměrově upraveny nebo zrušeny.

Vnější viditelné krokve jsou ohoblované a povrchově upravené ekologickými, vodou ředitelnými  lazurovými  barvami v odstínu 
dle aktuálního výběru.

Všechny vnější dřevěné díly jsou povrchově ošetřeny ekologickými, vodou ředitelnými lazurovými barvami v odstínu dle 
aktuálního výběru palety DOMYRIO s.r.o.

Zatížení sněhem je standardně uvažováno do 1,5 kN/m2 (tento předpoklad odpovídá sněhové oblasti č.III. dle platných přísluš-
ných ČSN). Případné nutné technické úpravy provedení střešní konstrukce na základě statického výpočtu pro vyšší zatížení 
sněhem budou zohledněny zhotovitelem proti cenovému navýšení.

8. ODVODNĚNÍ STŘECHY
Okapové žlaby půlkruhového tvaru a svislé svody kruhového tvaru jsou provedeny z titanzinkového plechu. Svislé svody 
jsou ukončeny cca 300 mm pod hranou fasády I.N.P. Napojení svislých svodů na lapače střešních splavenin (gajgry) není 
součástí dodávky.

Na přání objednatele a proti cenovému navýšení může být odvodnění střechy provedeno v jiném materiálu (např. mědi, 
plastu apod.).

9. OKNA, BALKÓNOVÉ (TERASOVÉ) DVEŘE A PARAPETY
Počet oken se řídí platnou projektovou dokumentací příslušného typu domu. Všechna okna a balkonové (terasové) dveře 
jsou vyrobena z min. 6-ti komorových PVC profilů, v oboustranně bílé barvě.

Dodávají se v otvíravě - sklopném provedení s celoobvodovým kováním z lehkého eloxovaného kovu.

Terasová okna je možno dodat i jako pevně zasklená.

Těsnění je zajištěno průběžným gumovým těsněním.

Vnější parapety v provedení z povrchově upraveného hliníku.

Vnitřní parapety plastové, komůrkové v bílém provedení. 

Na přání objednatele a proti cenovému navýšení mohou být okna a balkonové (terasové) dveře PVC provedeny s barevnou 
povrchovou fólií (vnější i vnitřní části oken).

Na přání objednatele a proti cenovému navýšení mohou být okna a balkonové (terasové) dveře také dodány v jiném materi-
álovém provedení dle aktuální nabídky DOMYRIO s.r.o. (např. dřevo, hliník, kombinace dřevo/hliník, plast/hliník). 

Totéž platí i o parapetech.

Na přání objednatele a proti cenovému navýšení (pokud je to technicky možné) mohou být okna a balkonové (terasové) 
dveře doplněny vnějšími předokenními roletami tepelně izolačními, hliníkovými s PUR výplní nebo mohou být doplněny 
vnějšími hliníkovými předokenními žaluziemi v různém barevném provedení.

10. ZASKLENÍ OKEN A BALKÓNOVÝCH (TERASOVÝCH) DVEŘÍ
Všechna okna a balkónové (terasové) dveře jsou zasklena kvalitním tepelně izolačním trojsklem s plastovým rámečkem. 
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug je min. 0,6 W/m2K.

11. STŘEŠNÍ OKNA
Počet a velikost střešních oken se řídí platnou projektovou dokumentací příslušného typu domu.   

Provedení střešních oken - PVC bílé profily s tepelným izolantem a ocelovou výztuží, zasklení nízkoenergetickým trojsklem 
se samočistící povrchovou úpravou, Ug = 0,5 W/m2K.

Střešní okna jsou se středovým závěsem a kyvným otevíráním + větrací klapkou, z vnější strany s originálním lemováním.

Na přání objednatele je možno dodat střešní okna s dřevěnými rámy, popř. proti cenovému navýšení (pokud je to technicky 
možné) mohou být střešní okna doplněna stíněním dle aktuální nabídky DOMYRIO s.r.o. 
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12. HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE
Vstupní dveře jsou vyrobeny z min. 4-komorových PVC profilů  s PUR výplní v oboustranně bílé barvě a částečným prosklením.

Křídlo vstupních dveří je dělené svislým příčníkem oddělujícím u pantů dveří pruh trojskla šířky cca 20 cm v mléčném dezénu. 
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug je min. 0,6 W/m²K. Zbývající část křídla vstupních dveří je vyplněna PUR bílou výplní.

Součinitel prostupu tepla hlavních vstupních dveří Ud = 1,1 W/m²K.

Kování hlavních vstupních dveří: tři závěsy, tříbodový zámek, vložka s 5-ti klíči překryta z vnější strany štítkem v provedení klika/
koule z povrchově upraveného hliníku v bílé barvě.

Na přání objednatele a proti cenovému navýšení mohou být hlavní vstupní dveře provedeny v různém tvarovém, materiálovém 
a bezpečnostním provedení dle aktuální nabídky DOMYRIO s.r.o. 

13. VNITŘNÍ DVEŘE
Vnitřní dveře nejsou součástí rozsahu dodávky uzavřená hrubá stavba.

14. SCHODIŠTĚ
Dřevěné schodiště není součástí rozsahu dodávky uzavřená hrubá stavba.

Půdní stahovací schody do podstřešního prostoru nejsou součástí rozsahu dodávky uzavřená hrubá stavba.

15. PODLAHY
Podlahy nejsou součástí rozsahu dodávky uzavřená hrubá stavba.

16. KERAMICKÉ OBKLADY
Keramické obklady a pojistná hydroizolace pod obklady nejsou součástí rozsahu dodávky uzavřená hrubá stavba.

17. MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE
Venkovní dřevěné části domů jsou povrchově ošetřeny ekologickými, vodou ředitelnými lazurovými barvami v odstínu dle 
aktuálního výběru palety DOMYRIO s.r.o.

Na přání objednatele a proti cenovému navýšení mohou být vnější dřevěné díly povrchově ošetřeny venkovním odolným 
nátěrem s různou barevnou úpravou.

Malířské a natěračské práce celého interiéru nejsou součástí rozsahu dodávky uzavřená hrubá stavba.

18. VYTÁPĚNÍ
Vytápění a příprava teplé užitkové vody nejsou součástí rozsahu dodávky uzavřená hrubá stavba.

19. ZDRAVOTECHNIKA, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Kompletní zdravotechnika, zařizovací předměty nejsou součástí rozsahu dodávky uzavřená hrubá stavba.
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20. ELEKTROINSTALACE
Kompletní elektroinstalace není součástí rozsahu dodávky uzavřená hrubá stavba.

21. STAVEBNÍ DOKUMENTACE

22. NÁKLADY NA DOPRAVU A NA JEŘÁB
Pro výstavbu na území České republiky jsou náklady na dopravu a jeřáb zahrnuty v ceně rodinného domu.

23. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Společnost DOMYRIO s.r.o. bude dodržovat všechny závazné předpisy pro projektování a provádění staveb platné v době zpra-
cování projektové dokumentace. Veškerá stavební dokumentace zůstává vlastnictvím společnosti DOMYRIO s.r.o., další předání 
této dokumentace na třetí osobu je nepřípustné. 

Společnost DOMYRIO s.r.o. si vyhrazuje právo na změny v rámci technického vývoje (záměna či redukce materiálů, změna sklad-
by materiálů, jiné technické řešení apod.), týkající se konstrukce a stavebních materiálů bez předchozího upozornění a bez nároku 
na jakoukoliv kompenzaci.

Stavba bude provedena v tolerancích, které jsou povoleny platnou legislativou v době zpracování projektové dokumentace.

Stavební konstrukce, místnosti, materiály, které nejsou uvedené v tomto popisu (např. garáže, garážová stání, garážová vrata, 
konstrukce pro řadové domy, protipožární konstrukce apod.) se řídí konkrétní projektovou dokumentací daného objektu a budou 
naceněny v celkové ceně stavby.

Tento „Rozsah prací a dodávek“ je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na dodávku a montáž rodinných domů DOMYRIO s.r.o.

DOMYRIO s.r.o.
třída Hrdinů 1288/55, 795 01 Rýmařov

info@domyrio.cz   |   tel: 604 255 555

www.domyrio.cz

Platnost od 1. 4. 2023.

V celkové ceně rodinného domu jsou zahrnuty 3 paré projektové dokumentace.

Kromě vrchní stavby je součástí dokumentace situační výkres s osazením rodinného domu na parcele, výkres základových pasů 
v únosném podloží, požárně bezpečnostní řešení stavby, textová část dle platné vyhlášky o dokumentaci staveb. Dokumentace 
domovních vedení inženýrských sítí od hranice parcely k rodinnému domu. Na přání objednatele a proti cenovému navýšení může 
být projektová dokumentace doplněna o podsklepení rodinného domu, armovací výkresy základových pasů, samostatně stojící 
garáž, opěrné stěny, oplocení, bazén, přístřešky, přípojky inženýrských sítí v případě, že nejsou přivedeny na pozemek, čistírnu od-
padních vod, vrtané studny, sjezd z komunikace, terénní úpravy, měření hluku od okolního prostředí, výpočty vynětí ze ZPF, apod.


