
 
 
 PP7/7   
 

  strana 1 z 10 

PRACOVNÍ POSTUP: 

Název pracovního postupu: Zaměřování, příprava stavebního otvoru a postup montáže  

Číslo dokumentu:  PP7 Verze: 7 Platnost od:  5.11.2018 

Vypracoval:  Ing. Michal Vaněk  Schválil: jednatel Podpis:  

 
 
1. ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A PŘÍPRAVA STAVEBNÍHO OTVORU 
 
Cílem zaměření stavebních otvorů na stavbě je získání výrobních čili jmenovitých rozměrů oken.                
Při zaměření se stanovují všechny rozměry podle jmenovitých rozměrů stavebního otvoru. Dodržení 
těchto rozměrů a vyznačení referenční výšky (dále vágris, 1 m nad úrovní čisté podlahy) zajišťuje 
zhotovitel hrubé stavby, v našem případě objednatel.  
 
Stanovení výrobních rozměrů oken je závislé na konkrétním typu výrobku. Rozlišujeme následující: 
 

1. Okna a fixní prvky  
2. Balkónové dveře a fixní prvky dosahující po čistou podlahu 
3. Vchodové dveře a balkónové dveře s nízkým prahem 
4. Posuvné dveře – SKB 
5. Posuvné dveře – HS portál 
6. Všeobecná ustanovení pro vchodové a balkónové dveře s nízkým prahem a HS portály 
7. Umístění balkónových, vchodových a posuvných dveří vůči podlaze 

 
(v dalším textu bude výraz „okno“ použitý pro označení všech výše uvedených typů výrobků, pokud 
nebude jinak blíže specifikováno) 
 
Stanovení výrobních rozměrů je dáno buď zhotovitelem stavby, nebo, což bývá častější zaměřením 
stavebních otvorů, čemuž se dále budeme věnovat. Při požadavku provedení montáže dle ČSN 74 6077 
- ošetření připojovací spáry, je nutné stavební otvor mít vyhlazený, nejlépe lepidlem. Povrch musí být 
vyzrálý.  
 
Za přípravu povrchu dle ČSN 74 6077 a jeho způsob řešení zodpovídá zhotovitel hrubé stavby. 
V případě, že nebude možné okenní fólie (pásky) nalepit v době stanovené na montáž oken z důvodu 
nepřipravenosti podkladu či nedodržení technologických podmínek dle technického listu, lepení fólií 
provedeme pouze na rám okna. Dodatečné nalepení je možné pouze jako vícepráce. 
!!!! Aplikace okenních fólií je možná v rozmezí 5°- 40°C !!!! 
 
!!! Okenní fólie illbruck ME350 a ME351 mají UV odolnost 3 měsíce, objednatel je povinen zajistit 
jejich ochranu!!! V případě použití jiných materiálů, je objednatel povinen se seznámit s jejich vlastnostmi 
a podle toho je chránit. 
 
Zaměření popsané pod body 1.1 až 1.5 je platné pro usazování oken do stavebních otvorů. Usazování 
do izolace je obdobné s tím rozdílem, že se nemusí odečítat 15 mm, v závislosti na rovnosti a kolmosti 
stavebního otvoru. Minimální odpočet je však 5 mm. 
 
 
1.1 Okna a fixní prvky 
 
Jedná se o stavebně truhlářský prvek, který je umístěn ve volné ploše stavební konstrukce, umístění je 
dáno projektem. Jmenovitá šířka okna se stanovuje zaměřením stavebního otvoru a odpočtem 15 mm 
z každé strany okna. Jmenovitá výška okna se stanovuje zaměřením stavebního otvoru a odpočtem 
15 mm u nadpraží a 5 mm u poprsí. Výrobní rozměr se zaokrouhluje na celé cm nahoru či dolů 
v závislosti na rovnosti stavebního otvoru a jeho délce. Zaokrouhlování platí pro všechny typy výrobků, 
ovšem není to pravidlem.  
 Kromě výše uvedeného postupu je při umísťování oken možno vycházet také z projektové 
dokumentace, ve které je uvedena výška parapetu.  
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1.2 Balkónové dveře a fixní prvky dosahující po čistou podlahu 
 
Jmenovitá šířka okna se stanovuje zaměřením stavebního otvoru a odpočtem 15 mm z každé strany 
okna. Výrobní rozměr se zaokrouhluje na celé cm nahoru či dolů, v závislosti na rovnosti stavebního 
otvoru a jeho délce.  
 
Jmenovitá výška okna vychází z vágrisu. U nadpraží se odečítá 15 mm. Ve spodní části může okno 
zasahovat pod úroveň čisté podlahy, maximálně však 30 mm. Např. výpočet výšky okna: rozměr 
od vágrisu po překlad – 15 mm + 1000 mm (rozměr od vágrisu po čistou podlahu, není však pravidlem) 
+ výška okna zasahující pod čistou podlahu. Za určení výšky odpovídá objednatel stavby!!!!  
 
Jelikož ve fázi montáže bývá hotová pouze hrubá podlaha, je nutné vybetonovat pod těmito prvky 
betonový pás do výšky 1 cm pod spodní rám balkónových dveří, což zajistí zhotovitel stavby. Pokud tak 
nebude učiněno, prvky se usadí provizorně. Jelikož by nebylo k čemu přilepit komprimační pásky, tak se 
nepřilepí ani k rámu okna. 
 
Prostor pod balkónovými dveřmi či fixy je možné vyplnit tzv. PURENITEM, což je tepelněizolační profil 
sloužící k zamezení vzniku tepelných a vlhkostních mostů. Jedná se o produkt na polyuretanové bázi 
z tvrdé pěny. Purenitem v tl. 6 cm se vyplní celý prostor mezi čistou podlahou a základovou deskou. 
Výhodou je, že se nemusí nic připravovat. 
 
 
1.3 Vchodové dveře a balkónové dveře s nízkým prahem 
 
Stanovení šířky je shodné s balkónovými dveřmi. Stanovení výšky: - u nadpraží - 15 mm, u prahu se 
rozměr měří po čistou podlahu. Např. výpočet výšky okna: rozměr od vágrisu po překlad – 15 mm + 1000 
mm (rozměr od vágrisu po čistou podlahu, není však pravidlem) + výška okna zasahující pod čistou 
podlahu. Za určení výšky odpovídá objednatel stavby!!!!  
 
Při zaměření může být stavební otvor, co se týká výšky připraven různými způsoby. Konečné řešení je 
ovšem dáno domluvou při zaměření a je nutné uvést poznámky u jednotlivých položek ve smlouvě. 
Běžně v praxi mohou nastat 3 možnosti: 
 

- Nejčastější a zároveň technicky nejdokonalejší je, že stavební otvor není vyplněn v celé výšce 
až po základový beton. Tento prostor vyplní dodavatel purenitovými profily o tl. 60 mm (lícují se 
téměř k vnitřní hraně rámu, viz obr. 1) po celé výšce s odpočtem cca 10 – 20 mm na vyrovnání 
a vypěnění. K purenitovému profilu může objednatel připojit hydroizolace. Tyto profily nejsou 
součástí cenové nabídky. Cena se pohybuje přibližně 6.000,- Kč/m2. 
 

- Druhé řešení je ovlivněno především cenou purenitů. Skladba podlahy mnohdy bývá i přes 30 cm 
a při takových výškách se purenity prodraží. Objednatel může do určité výšky stavební otvor 
připravit a purenit se vyrobí na výšku dle domluvy, minimálně ovšem 50 mm. Zbytek objednatel 
zednicky či jinak připraví. Podstatné je, aby materiál byl nenasákavý a únosný. 
 

- Třetí řešení je bez purenitů. Toto řešení je technicky nedokonalé. Objednatel připraví stavební 
otvor 10 mm pod čistou podlahu. Dodavatel výplně otvorů přes podložky vyrovná a ukotví. Takto 
usazené výplně otvorů není možné pouze podpěnovat, neboť časem by se práh prošlapal 
a uvolnil. Objednatel si jej musí např. podbetonovat, čímž ovšem vzniká tepelný most. 
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Obr. 1 
 
 
1.4 Posuvné dveře – SKB 
 
Stanovení rozměrů a stavební připravenost je stejná jako u bodu 1.2 s tím rozdílem, že se SKB posuvné 
dveře usazují na čistou podlahu. Velmi časté je rovněž řešení s purenitem. 

 
1.5 Posuvné dveře -  HS portál 
 
Stanovení šířky je shodné s balkónovými dveřmi. Výrobní rozměr výšky: u nadpraží se odečítá 15 mm, 
u prahu se měří po čistou podlahu. HS portály mají práh, který má výšku 67 mm. Horní hrana prahu lícuje 
s čistou podlahou, tudíž stavební otvor musí být podbetonován 80 mm pod čistou podlahu. Posuvné 
dveře – HS portál mají odlišnou stavební hloubku oproti běžným oknům. Na základě profilu okna je dána 
stavební hloubka posuvných dveří. Rozměry jsou na http://www.prazak.cz/rs/posuvne-dvere-R19.html. 
 
Pozn.: Požadavkem zaměření od zhotovitele stavby může být i to, aby okna, balkónové dveře, vchodové 
dveře, popřípadě posuvné dveře byly zakončeny ve stejné výšce. Je nutné, aby zhotovitel zajistil 
vágrisy u všech stavebních otvorů. Jelikož překlady nebývají ve stejné výšce, je nutno najít nejnižší  
 
překlad, změří se rozměr od vágrisu po překlad, odečte 15 mm a tato míra se bude přičítat u všech prvků. 
Zhotovitel stavby pak zajistí stavební připravenost tak, aby mezi rámem okna a nadpražím nevznikla 
mezera větší než 20 mm. 
 
Pozn.: Při zaměření je nutné, aby zhotovitel stavby upřesnil místo usazení okna v rámci špalety. 
Tuto informaci poznačí technik do objednávkového listu. Usazení oken v rámci špalety má největší vliv 
především u rohových sestav. 
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Stejně jako u vchodových dveří je možné použít další vyztužovací profily pod práh s označením 
Verbreiterungsprofil HVA (obr. 2). Firma G-U je dodává ve třech výškách 30, 45 a 100 mm. Dle výrobce 
se nedoporučuje tyto profily nacvakávat na sebe ve větších počtech než 1 kus. V případě zájmu o tyto 
prvky je nutné snížit stavební otvor o výšku těchto profilů. Pro vylepšení vlastností prostupu tepla je 
možné mezi tyto profily vložit ještě dodatečnou tepelnou izolaci.  
 
Kotvy se umísťují k těmto profilům stejně jako parotěsné a paropropustné pásky (fólie). Pod prahem 
nesmí být pěna, musí být podbetonován. Tyto práce nejsou součástí předmětu díla, investor si je 
zajišťuje sám bezprostředně po montáži posuvných dveří. Za vady díla způsobené nepodbetonováním 
nebo špatným podbetonováním zodpovídá objednatel. Pokud zhotovitel stavby požaduje tyto vyztužovací 
profily, je nutné je objednat nejpozději před odjezdem zhotovitele na montáž. Nejsou součástí ceny 
dodávky. Cena je 350,- Kč/bm/1 ks, tzn. 700,- Kč/pár/m. 
 
 

 
 
Obr. 2 
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Častější je ovšem varianta s použitím Purenitu. V případě posuvných dveří se vytváří sendvič, kdy 
po stranách je 30 mm purenit a vnitřní část je vyplněna izolací. Viz obrázek č. 3. 

 
Obr. 3 
 
Cena podkladního profilu se stanovuje na základě rastrového ceníku. Orientačně: skladbě podlahy 20 cm 
odpovídá podkladní profil 120 mm, cena při této výšce je 1 200,- Kč bez DPH. 
 
 
1.6  Všeobecná ustanovení pro vchodové a balkónové dveře s nízkým prahem a HS portály 
 
Pokud mají tyto prvky správně fungovat a řádně těsnit je zapotřebí, aby ležely na rovném, stabilním, 
zátěžovém a nenasákavém podkladě (zvláště u dřevostaveb). Pokud není prostor mezi prahem 
a základovou deskou vyplněný Purenitovým podkladem, který výše uvedené požadavky splňuje, musí se 
prahy podbetonovat. Tuto operaci provádí objednatel. 
 
 
1.7.  Umístění balkónových, vchodových a posuvných dveří vůči podlaze  
 
V praxi se setkáváme se situací, kdy na stavbě jsou v jedné úrovni podlahy takové okenní prvky, které 
mají jiné konstrukce spodního zakončení. Jedná se především o vchodové dveře, posuvné dveře HS 
portál, odsuvně posuvné dveře, balkónové dveře se sníženým prahem a balkónové dveře nebo fixní 
prvky s rámovým profilem. Je potřeba si uvědomit, že pokud umístíme tyto prvky na úroveň čisté podlahy 
interiéru, tak výška exteriérové podlahy je různá. Když řešíme pouze jeden prvek, je to jednoduché. 
Pokud je ovšem prvků více, je zapotřebí, aby investor upřesnil své požadavky. S určitými prvky se pak dá 
různě hýbat a to následovně: 

- Vchodové dveře a balkónové dveře se sníženým prahem – usazují se na čistou podlahu. 
Pokud jsou jenom tyto prvky, úroveň čisté podlahy v exteriéru je pak o 13 mm výš. 
 

- HS portál – usazuje se na čistou podlahu, někdy o pár mm výš (2 - 3 mm; to záleží na 
montážníkovi, jak se dohodne s investorem - lépe se pak zakončí spojení s konečnou čistou 
podlahou). Úroveň exteriérové podlahy je pak o 30 mm níž. Je možné ji ovšem dát i do úrovně 
čisté podlahy interiéru, nevýhodou je ovšem následný odtok dešťové vody. Je to možné například 
u teras s překrytím střechy. 
 

- Odsuvně posuvné dveře SKB – usazují se na čistou podlahu, nefrézuje se vnitřní drážka na 
parapet, spodní profil se musí přešlapovat o cca 8-12 cm v závislosti na typu okna. Exteriérová 
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podlaha je ve stejné výšce jako interiérová nebo může být o 30 mm výš (což je drážka na 
exteriérový parapet) 
 

- Balkónové dveře otvíravé nebo fixní prvky s rámovým profilem – je možné je usadit jako 
SKB nebo se mohou usadit max. o 30 mm níž, tak aby se křídlo otvíralo minimálně 9 mm nad 
podlahou 
 

- Balkónové dveře se sníženým prahem a vchodové dveře otvíravé ven – většinou se usazují 
na čistou podlahu, ale rozumné je, usadit je o 13mm pod úroveň čisté podlahy. Záleží to na 
vztahu k venkovní podlaze. 

Pokud tedy nastanou následující situace – navrhujeme toto řešení: 
1. V jedné úrovni je HS portál a fixní okno nebo balkón s rámovým profilem – HS portály se 

musí usadit na čistou podlahu. Ideální je fix usadit o 3 cm níže, tím docílíte stejnou podlahu 
v exteriéru. Pokud bude fix s parapetem a HS portál bude na terase, tak je to jedno, akorát se 
nefrézuje drážka na interiérový parapet.   
 

2. V jedné úrovni je balkón se sníženým prahem a fixní okno nebo balkón s rámovým 
profilem, popř. SKB – oba prvky usadit na čistou podlahu 
 

3. HS portál a balkón se sníženým prahem – nejhorší varianta, protože při standardním 
zakončení je požadavek na exteriérovou podlahu u balkónu o 13 mm výš a u HS portálu o 30 mm 
níž. Výškový rozdíl pak může činit 43 mm, tzn., že u balkónu pak vzniká schodek. Doporučujeme 
tyto prvky nekombinovat v rámci jedné terasy, nebo úroveň vnější podlahy dát do úrovně vnitřní 
podlahy, za předpokladu, že je dostatečný přesah střechy. Tímto řešením pak vznikne schodek 
pouze 13 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 
 

Pozn.:  
-  fialovou barvou je označena výška čisté podlahy v interiéru 
-  zelená barva je výška čisté podlahy v exteriéru u balkónových dveří se sníženým prahem či 
   vchodových dveří 
-  žlutě je označena výška podlahy v exteriéru u posuvných dveří 
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2. POSTUP MONTÁŽE 
 
Postup montáže se řídí dle platných norem. Jedná se o normy Okna a vnější dveře – požadavky 
na zabudování ČSN 74 6077 pro Českou republiku a STN 73 3134 pro Slovensko. PRAŽÁK s.r.o. 
vychází z těchto norem. Normy popisují i nutnost použití tzv. ošetření připojovací spáry. Není však 
striktně dáno, že tuto operaci má provádět firma, která montuje okna. Existují i technologie, které 
umožňují tyto práce provádět dodatečně. Pokud tedy není požadavek objednatele na tuto práci 
v objednávkovém listu, tak ji neprovádíme. Objednatel si ovšem musí tuto práci zajistit sám. 
 
Termíny a definice pro postup montáže jsou shodné s ČSN 74 6077. 
 
 
Montáž oken se skládá z: 
1. Rozmístění podložek 
2. Montáž kotvících prvků a pásek k rámu okna 
3. Vložení okna do otvoru, usazení v rámci špalety a vyklínování 
4. Ukotvení oken k nosné stěně 
5. Vyplnění PUR pěnou a limitující faktory 
6. Vyplnění zpěňovacími páskami 
7. Nalepení pásek 
 
 
 
2.1  MONTÁŽ V OSTĚNÍ A ČÁSTEČNĚ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ 
 
 
2.1.1 Rozmístění podložek 
 
Je dáno ČSN 74 6077. 
 
 
2.1.2 Kotvení 
 
Upevnění výrobku musí být navrženo a provedeno tak, aby síly na něj působící a jeho vlastní tíha byly 
převedeny do stavební konstrukce. Naopak síly ze stavební konstrukce nesmí být přenášeny na výrobek. 
Umístění kotvících prvků musí být navrženo a provedeno tak, aby bylo zabezpečeno přenesení sil 
od namáhání výrobku do konstrukce stavby a současně umožněny dilatační pohyby výrobku. Kotvení 
nesmí být umístěno proti spojům příčníku a sloupků výrobku.  
Vzdálenost kotvících prvků činí max. 800 mm, vzdálenost od vnitřního rohu a od sloupků a příček by měla 
být 100 - 150 mm.  
Kotvení u předsazené montáže je závislé na technickém řešení, stanovuje se individuálně.  
 
 
2.1.3 Vyplnění PUR pěnou 
 
PUR pěna slouží jako izolační materiál připojovací spáry. Pěna se nanáší ruční pistolí, po vytvrzení se 
může ořezat. Nesmí se zatlačovat, byla by narušena vnitřní vazba, která by narušovala vlastnosti pěny. 
V současné době máme k dispozici pěny, které jsou schopny vytvrdnout do minimální teploty -10°C 
teploty vzduchu i podkladu. Horní hranicí je teplota 35°C. Pokud se ranní teplota v 6:00 pohybuje pod 0°C               
a překračuje 25°C, společnost Pražák s.r.o. si vyhrazuje právo termín montáže posunout. V ten den 
stanoví nový termín montáže maximálně do 3 týdnů. Objednatel nemá pak právo za posunutí termínu 
montáže firmu Pražák s.r.o. sankciovat. Posunutí montáže se může za nepříznivých podmínek opakovat. 
 
 
2.1.4 Vyplnění zpěnovacími páskami 
 
Na trhu existují i jiné materiály, které nahrazují izolační PUR pěny a zároveň mají možnost nahradit 
klasické ošetření připojovacími spárami parotěsnými a paropropustnými páskami. Nejedná se 
o standardní montáž, její nacenění je individuální v závislosti na typu komprimační pásky. V tomto  
 
případě firma Pražák s.r.o. využívá pásky TP652 Illmod Trio+ 8-33/66 mm. Použití těchto pásek je 
možné pouze za předpokladu splnění připravenosti otvoru. 
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2.1.5 Nalepení pásek 
 
Viz zaměření jednotlivých prvků a příprava stavebního otvoru. 
 
Pozn. č.1:  Montáž pásek provádíme pouze při jejich objednání zhotovitelem stavby. 
Pozn. č.2:  Při částečně předsazené montáži je objednatel povinen zajistit si okna vůči poškození povětr-
nostními vlivy. 
 
 
 
2.2  ČÁSTEČNĚ PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ 
 
Jedná se o systém, kdy je okno usazeno částečně v nosném zdivu a z části v izolaci. Maximální tloušťka 
vyložení u částečně předsazené montáže je závislá na typu okna a to u IV 78 – 30 mm, u IV 92 – 50 mm 
a u dřevohliníků 60 mm. Nabízíme 2 systémy: 
 
2.2.1 – Final 30-60 
 
Vychází se ze Systému Illbruck s vyložením 30-60 mm. Objednatel zajistí hladký vyzrálý povrch a v přípa-
dě potřeby lešení. Informace k provádění tohoto systému jsou zde: http://www.prazak.cz/rs/ke-stazeni-
ceniky/. Soubor Illbruck předsazená montáž. Upozorňujeme, že teplota podkladů se musí pohybovat 
v rozmezí +5°C až +45°C. Níže jsou uvedené ceny, které jsou za vytvoření nosného prvku pro předsa-
zenou montáž, nikoliv za montáž okna a ošetření připojovací spáry. 
 

Vyložení cena za bm 

  30   550,- 

  50   600,- 

  60   650,- 
 
2.2.2 – Economy 
 
Okna se montují bez purenitových profilů a jsou kotveny do nosné stěny, je možné použít jak vnitřní tak 
vnější ošetření připojovací spáry. Je ovšem opět nutné, aby si objednatel zajistil ochranu okna před 
povětrnostními vlivy. 
 
 
 
2.3  PŘEDSAZENÁ MONTÁŹ 
 
Častým požadavkem architektů při výstavbě pasivních domů je předsazená montáž. Při této montáži je 
nutné určit vyložení oken před nosnou stěnu, na základě toho se stanoví cena. Níže uvedené ceny jsou 
do vyložení 230 mm, větší vyložení se řeší individuálně. Nabízíme 2 systémy: 
 
2.3.1 – Final 90 – 200 
 
Systém předsazené montáže Blaugelb Triotherm+. Jedná se o systém s vyložením maximálně 230 mm. 
Objednatel zajistí hladký vyzrálý povrch a v případě potřeby lešení. Lešení musí splňovat požadavky dle 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výškách a dle příslušných 
technických norem.  
Pro lepší představu o montáži se podívejte na video https://www.youtube.com/watch?v=Nv-cJ7sW71A 
Teplota podkladů se musí pohybovat v rozmezí +5 až +45°C. Níže jsou uvedeny ceny za vytvoření 
nosného prvku pro předsazenou montáž, nikoliv za montáž okna a ošetření připojovací spáry.  
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Vyložení cena za bm 

  90     700,- 

120 1 150,- 

140 1 200,- 

160 1 300,- 

180 1 400,- 

200 1 500,- 

230 1 600,- 
  
2.3.2 – Economy 
 
Jedná se o často používanou variantu předsazené montáže, kdy určitou část práce si objednatel provádí 
svépomocí. Jsme si vědomi, že se nejedná o zcela sofistikované řešení, nicméně je zde značná úspora 
nákladů a práce, které si zajišťuje objednatel sám. Provést tyto práce není složité, ale jsou časově 
náročné. Spodní profil je identický jako při předsazené montáži final. Svislé a horní kotvení je pomocí 
kompozitních kotev. Při této variantě se používá pouze interiérová páska. Objednatel si zajišťuje dále tyto 
práce: ošetření před povětrnostními vlivy, zaizolování kolem oken a ošetření připojovací spáry z vnější 
strany. Příplatek činí cca 100,- Kč/bm.  
 
 

3. DEMONTÁŽ 
 
Demontáží oken je myšleno vybourání starých oken a dveří, odstranění parapetů a odnesení na předem 
určené místo poblíž stavby (do 20 m). K demontáži patří i vyčištění otvoru. Pokud se otvor upravuje 
z důvodu toho, že zákazník požadoval okno o jiném rozměru, nejedná se demontáž, nýbrž o vícepráci, 
která bude vyúčtována dodatečně na základě skutečně odpracovaných hodin, popřípadě může být 
stanovena předem. Při demontáži je okno rozřezáno, pokud zákazník požaduje okno zachovat, je to 
časově náročnější a hodnotí se opět jako vícepráce.  
Pokud si objednatel provádí demontáž oken sám, nesmí narušovat průběh montážních prací. Demontáž 
oken není součástí ceny montáže oken. 
 
 
4. ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ A LIKVIDACE ODPADU 
 
Stanovuje se individuálně na základě požadavků objednatele. Není součástí montáže a demontáže oken. 
V případě uvedení zednického zapravení v celkové kalkulaci, jedná se o zapravení vnitřního ostění 
a podbetonování parapetu. Ostatní práce jsou řešeny jako vícepráce a budou účtovány dodatečně. 
 


