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Abstrakt  

 
Řešením této bakalářská práce je stavebně technologická etapa zateplení 

obvodového pláště bytového domu v Přerově. Obsahuje ucelené části pro realizaci této 
etapy. V práci této technologické etapy jsou obsaženy tyto části: kontrolní a zkušební 
plán, technologický předpis, plán rizik, finanční plán, časový harmonogram, návrh 
strojní sestavy a zásady organizace výstavby. 
 
Klí čová slova 
 

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), Capatect, panelový bytový dům 
Přerov, lešení, postup výstavby, kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, 
časový plán, strojní sestava, zařízení staveniště 
  
  
Abstract 
 

The solution of this Bachelor thesis is structural and technological phase of thermal 
insulation of the external cladding of apartment building in Přerov. It contains a 
comprehensive section for the implementation of this phase. Work in this technological 
stage is included the following elements: inspection and test plan, technological 
standard, plan of risks, the financial plan, the timetable, the inventory of machines and 
principles of organization development. 
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Úvod 
 

Tato bakalářská práce popisuje všechny kroky k provedení stavebně 
technologické etapy montáže zateplení obvodového pláště panelového bytového 
domu v Přerově, v ulici Mikuláškova, a to systémem ETICS. Na zateplení je dle 
projektu použit polystyren EPS, s výjimkou vstupních prostorů, které se zateplí 
minerální vlnou, z důvodu požární bezpečnosti. 

Pro správné provedení této etapy jsem v mé práci zpracoval následující: 
technickou zprávu, zařízení staveniště, vhodnou mechanizaci pro tuto etapu, plán 
BOZP, plán kontrol KZP. 

Systém zateplení jsem zvolil od certifikované společnosti Caparol. Jak montáž 
zateplení, tak (de)montáž lešení je podrobně popsána v technologickém předpise, 
kde je na konci v tabulce uveden i výpis materiálu potřebného pro systém ETICS. 
Časový plán, zpracovaný v programu Contec, je uveden v příloze této bakalářské 

práce. Výkaz výměr, použité materiály a práce je oceněna v programu 
BUILDpower S společnosti RTS, a.s. 

Všechny výkresové přílohy byly zpracovány programem ArchiCAD 17. 
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1.  Identifikační údaje 
 
1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   Oprava bytového domu „Mikuláškova č. 2, 4 Přerov ” 

Katastrální území:   Přerov 

Místo stavby:  Bytový dům Mikuláškova č. 2, 4 Přerov, parcela 

č. 4394/15 

Charakter stavby:   Stavební úprava bytového domu s 24 byty 

Způsob provedení stavby:  Dodavatelsky 

 
 
1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník: Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 128/41, 

Přerov, IČO : 053236 

Investor:  Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 128/41, 

Přerov IČO: 053236 

 
 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Ing. Petr Volek, Osmek 11, Přerov, IČO : 40290158, 

autorizace ČKAIT č. 1200667, autorizovaný inženýr pro 

obor pozemní stavby 

 
 

2.  Seznam vstupních podkladů 
 

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady: 
 

- rozsah opravy specifikovaný objednatelem 
- dostupná projektová typová dokumentace 
- Energetický audit BD Mikuláškova 2, 4 v Přerově, zpracovala firma 

SKAREA s.r.o. v 10/2004 
- ověření stávajícího stavu objektu projektantem [1] 
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3.  Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 

Objekt je vybudován v městské sídlištní zástavbě. V okolí se nachází obdobné 
bytové domy, komunikace, zpevněné a zelené plochy. Jedná se o stávající objekt. 

 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Objekt není vybudován na území podléhající ochraně. 
 

c) údaje o odtokových poměrech 
Srážková voda z okolí objektu je odváděna povrchově a vsakem. [1] 
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo -li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas 
Jedná se o stávající stavbu - bez změny v užívání stavby. [1] 

 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Jedná se o stávající stavbu. [1] 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Jedná se o stávající stavbu - bez změny v užívání stavby. [1] 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Rekonstrukce je realizována za účelem zlepšení tepelně technických parametrů 

vnější obálky budovy. Realizací zateplení budou hodnoty součinitele prostupu tepla 
splněny na požadované a doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2/2011 Tepelná 
ochrana budov – Požadavky. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. [1] 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou. [1] 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
Seznam pozemků dotčených stavbou: 

dotčený pozemek - parcela č. 4394/15 Stavební bytové družstvo Přerov 
Kratochvílova 128/41, Přerov, Přerov I-Město 

dotčený pozemek - parcela č. 4394/1  
(úprava chodníku) 

Statutární město Přerov Bratrská 709/34, 
Přerov I-Město 

dotčený pozemek - parcela č. 4394/62  
(úprava chodníku) 

Statutární město Přerov Bratrská 709/34, 
Přerov I-Město 

  
sousední pozemek - parcela č. 4394/1 
(okolní plocha) 

Statutární město Přerov Bratrská 709/34, 
Přerov I-Město 

sousední pozemek - parcela č. 4394/62 
(okolní plocha) 

Statutární město Přerov Bratrská 709/34, 
Přerov I-Město 

sousední pozemek - parcela č. 4394/14 
(sousední dům) 

SBD Přerov, Kratochvílova 128/41, Přerov, 
Přerov I-Město 

Tabulka 1: Seznam dotčených pozemků [1] 

Objekt je ve vlastnictví: 
Stavební bytové družstvo Přerov Kratochvílova 128/41, Přerov, Přerov I-Město 
Dokoupil Aleš Ing. Mikuláškova 262/4, Přerov I-Město,  

750 02 Přerov 
Přidal Miloš Mikuláškova 262/4, Přerov I-Město,  

750 02 Přerov 
Střelcová Zuzana Malá Dlážka 2880/10, Přerov I-Město,  

750 02 Přerov 

Švéda Michal a Švédová Helena Mikuláškova 262/2, Přerov I-Město, 
750 02 Přerov 

Tabulka 2: Vlastnictví objektu [1] 

4.  Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby. [1] 
 

b)  účel užívání stavby 
Stavba pro bydlení. [1] 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. [1] 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba není chráněna. [1] 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba nepodléhá řešení dle vyhl. 398/2009 Sb. [1] 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Navržené řešení je v souladu se všemi dotčenými předpisy a respektuje vyjádření 

všech dotčených orgánů. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Není. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
Plocha nového zateplení obvodových stěn cca 700 m². [1] 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.) 
Jedná se o stávající stavbu beze změn bilancí. 
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládaná doba realizace v roce 2015 – 2. Q. Doba výstavby cca 3 měsíce. 
 

k) orientační náklady stavby 
Orientační náklad stavby ~ 2,7 mil. Kč 

 
Orientační údaje o stavbě: 

- Největší rozměry BD: 38,84 x 11,30 m 
- Max. výška od Ú.T.:  13,55 m 
- Zastavěná plocha:  438,89 m2 
- Plocha bytů:   1755,56 m2 
- Obestavěný prostor:  5950 m3 

 
Do BD jsou napojeny veškeré přípojky. 

 
 

5.  Členění na stavební objekty 
 

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty. [1] 
 
 

6.  Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Objekt je vybudován v městské sídlištní zástavbě. V okolí se nachází obdobné 
bytové domy, komunikace, zpevněné a zelené plochy. Jedná se o stávající objekt. 
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b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Nebyl prováděn žádný průzkum. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V okolí objektu se nacházejí ochranná pásma od podzemních IS. [1] 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt se nachází v záplavovém území řeky Bečvy (Q100). [1] 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Jedná se o stávající stavbu – nemá vliv na okolí. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Žádné. 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Žádné. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Jedná se o stávající stavbu – žádná nová napojení. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Žádné. 

 
7. Celkový popis stavby 
 
7.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Jedná se o stávající bytový dům – 24 bytových jednotek [1] 
 
 

7.2. Celkové architektonické a urbanistické řešení 
 
Architektonické řešení: 

Základní koncepce návrhu je založena na rozdělení plochy fasády na barevně 
výraznou podsadu domu zhruba v úrovni 1.NP v barvě cihlové a na zbývající horní část 
v jemné smetanové barvě. Tuto kombinaci doplňují konstrukce lodžií a plocha 
nad vstupy v barvě mocca. Tato úprava bude provedena i na dříve zateplených štítech 
novým nátěrem. 
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Na plochu soklu a vstupní lodžie bude použita mozaiková omítka v šedé barvě. 
Původní i nová plastová okna mají rámy v barvě bílé. Klempířské a zámečnické prvky 
budou provedeny v barvě světle šedé. Při výběru konkrétního systému ETICS bude 
ověřena možnost použití vybraného sytého odstínu ve vazbě na hodnotu stupně odrazu 
světla (HWB). [2] 

 
Urbanistické řešení: 

Jedná se o stávající bytový dům. 
 

7.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Žádné. 
 

7.4. Bezbariérové užívání stavby 
 
Stavba nepodléhá řešení dle vyhl. 398/2009 Sb. [1] 

 
7.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 
Beze změny. [1] 

 
7.6. Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

Bytový dům č. 2, 4 tvoří krajní sekci obytného bloku v Mikuláškově ulici. Objekt má 
4 nadzemní a jedno (částečně zapuštěné) podzemní podlaží. Vnější rozměry objektu jsou 
cca 38,84 x 11,30 m, výšky po atiku cca +11,85 m. Na západní a jižní straně jsou před 
půdorys domu předsazeny lodžie hl. 1200 mm. Všechny lodžie jsou zaskleny posuvným 
rámovým systémem. Východní a západní štítová stěna byla v roce 2005 zateplena 
systémem ETICS s izolantem tl. 100 mm. Stávající bytová okna a balkónové dveře jsou 
nové plastové výrobky. Okna 1. PP jsou původní kovová, dvojitě zasklená. Stávající 
zastřešení je tvořeno jednoplášťovou větranou střechou s hydroizolací z asfaltových 
pasů. V roce 1998 bylo provedeno dodatečné zateplení deskami polydek tl. 70 mm. 
Objekt byl postaven v roce 1972 a je celý využíván pro bytové účely. [1] 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukčně se jedná o panelový montovaný dům typ T 06 B-OL. Nosná konstrukce 
je tvořena ŽB panely tl. 140 mm v příčných modulech 3600 mm, na které jsou uloženy 
plné ŽB stropní panely tl. 120 mm. Konstrukční výška podlaží je 2800 mm. Průčelní 
obvodové panely s okenními otvory jsou dle dostupných podkladů 
z expandokeramzitbetonu (EB) celkové tl. 290 mm. Štítové stěny (mimo lodžie) jsou 
tvořeny ze sendvičových panelů s izolantem z PPS tl. 80 mm. Lodžie jsou tvořeny ŽB 
stěnovými dílci tl. 140 mm a stropními panely tl. 120 mm. [1] 
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c) mechanická odolnost a stabilita 
Při stavebních úpravách se nezasahuje do nosných částí objektu. Kotvení nového 

systému ETICS je zpracováno v rámci dokumentace do samostatné přílohy. 
 

7.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 

Není součástí realizace. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Není součástí realizace. 
 

7.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
Je zpracováno v samostatné příloze. [1] 
 
7.9. Zásady hospodaření s energiemi 
 
Beze změny. 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Viz samostatná příloha – PENB. [1] 
 

b) energetická náročnost stavby 
Viz samostatná příloha – PENB. [1] 
 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nejsou součástí realizace. 
 

7.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

 
Jedná se o stávající stavbu pro bydlení – realizací stavby nedojde ke změnám 

využití. 
 

7.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není součástí realizace. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 

Není součástí realizace. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není součástí realizace. 

 
d) ochrana před hlukem 

Není součástí realizace. 
 
e) protipovodňová opatření 

Není součástí realizace. 
 

8. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Viz kapitola „Zásady organizace výstavby“, bod 3 „Napojení staveniště na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu“ na str. 68 tohoto dokumentu. 

 

9. Dopravní řešení 
 

Viz kapitola „Zásady organizace výstavby“, bod 3 „Napojení staveniště na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu“ na str. 68 tohoto dokumentu. 

 

10. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Viz kapitola „Zásady organizace výstavby“, bod 5 „Ochrana okolí staveniště a 
požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin“ na str. 68 tohoto 
dokumentu. 

 

11. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

Viz kapitola „Zásady organizace výstavby“, bod 9 „Ochrana životního prostředí při 
výstavbě“ na str. 70 tohoto dokumentu. 

 

12. Ochrana obyvatelstva 
 

Viz kapitola „Zásady organizace výstavby“, bod 10 „Zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci podle jiných právních předpisů“ na str. 70 tohoto dokumentu. 

 

13. Zásady organizace výstavby 
 

Viz kapitola „Zásady organizace výstavby“ od str. 66 tohoto dokumentu. 
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14.  Stavebně technické řešení 
 
14.1. Návrh řešení oprav 
 

Návrh řešení vychází z požadavků na odstranění poruch a nedostatků a rozsahu prací 
stanoveného investorem pro tuto fázi projektu. 
 
obvodový plášť 

 
Celá fasáda v průčelích bude zateplena kontaktním fasádním zateplovacím 

systémem CAPAROL CAPATECT BASIC LINE s polystyrenovými deskami ISOVER 
EPS 70F v tl. 140 mm. Bytové stěny v lodžiích budou zatepleny deskami ISOVER 
EPS 70F v tl. 100 mm. V ostění a nadpraží bytových oken a balkónových dveří bude dle 
možností použit z vnější strany polystyren ISOVER EPS 70F tl. 40 mm. Sokl bude 
zateplen polystyrenovými deskami ISOVER EPS PERIMETR tl. 80 mm. V ploše okolo 
vstupů je jako izolant místo polystyrenu použita minerální vata ISOVER TF PROFI 6 
tl. 60 mm. 

Povrchová úprava je navržena v rámci systému CAPAROL tenkovrstvou omítkou 
CAPATECT SH REIBPUTZ (silikonová omítka) se zrnitostí 2,00 mm. 

Pro rovinnost podkladu je přípustná tolerance v hodnotě ±10 mm. Projekt 
předpokládá v cca 5% plochy potřebu vyrovnání podkladu. Výměra bude upřesněna po 
postavení lešení a proměření rovinnosti jednotlivých stěn. Výraznější odchylky od 
povolené tolerance budou řešeny vyrovnáním pomocí izolantu. 

Napojení na výplně otvorů bude provedeno typově APU lištou. 
 
V souvislosti se zateplením stěn je nutné provést následující práce: 

- odstranění stávajících parapetů oken a oplechování atiky a osazení nových 
klempířských prvků ve vazbě na zateplení 

- kontrola plochy stávajících panelů, jejich soudržnosti a celistvosti, případné 
trhliny v ploše panelu budou řešeny individuálně podle skutečného stavu 

- úprava schodišťových lodžií 
- demontáž a zpětná montáž hromosvodných svodů + úprava (prodloužení) konzol 

hromosvodu + revize 
 

Vlastní zateplení bude provedeno certifikovanou firmou dle technologického 
postupu montáže ETICS. 
 
zateplení stropů 1. PP 

 
Dodatečné zateplení spodní pohledové části stropů, nad kterými jsou v 1. NP byty, 

bude dle umístění provedeno dvěma způsoby. 
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Komunikační prostory budou zatepleny deskami z MW tl. 60 mm, ostatní místnosti, 
mimo komunikační prostory, budou zatepleny polystyrenem tl. 60 mm. Izolace se osadí 
na stávající zateplení stropu z polystyrenu tl. 20 mm. 

Přes izolaci bude natažena armovaná stěrka. Izolant bude lepen a mechanicky 
kotven hmoždinkami (u minerální vaty jsou nutné hmoždinky s kovovým trnem) 
do betonového stropního panelu. Finální povrchová úprava izolantu bude provedena 
armovanou stěrkou a disperzní barvou. 
 
výměna výplní otvorů 
 

Nové výplně otvorů – nová okna jsou navrženy jako plastové výrobky ze značkových 
vícekomorových plastových systémů, zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem. 
Součinitel prostupu tepla celého výrobku pak bude max. U =1,2 W/m²K. 

Předmětem výměny jsou stávající kovová okna v 1. PP. Vytypovaná okna v 1. PP 
budou zazděna - dozdívka z bloků YTONG tl. 250 mm, dorovnání do tloušťky stěny dle 
potřeby polystyrenem. [2] 
 
schodišťové lodžie 
 

S ohledem na to, že nutné úpravy ve stávajících schodišťových lodžiích nejsou 
ekonomické, bylo navrženo schodišťové lodžie zrušit. Okno s dveřmi a zábradlí lodžie 
bude demontováno, vybourá se parapetní vyzdívka a následně se provede nová 
dozdívka z bloků YTONG tl. 200 mm s novým oknem v líci fasády. Bloky z YTONGU 
se osadí na nosníky I 80, které budou v místě uložení podloženy o cca 20 mm. 
Na podlaze bývalé lodžie, se provede nová podlaha zvýšená na úroveň stávajícího 
betonového prahu. Okno bude použito z původní demontované sestavy. 
 
bytové lodžie 

 
Stávající rámový zasklívací systém, sloužící jako stěna, bude vybourán. Dále se 

odřeže stávající ocelové zábradlí a odstraní se oplechování. Před demontáží bude 
provedeno individuální zaměření zasklení v jednotlivých lodžiích pro následnou 
koordinaci při osazování nového zábradlí. [2] 

V bytových lodžiích se provede pouze zateplení bytové stěny, izolantem 
v tl. 100 mm, zbylé stěny se jen natáhnou armovanou stěrkou s finální vrstvou. Dále 
bude proveden nový soklík z keramické dlažby. Strop lodžií se natáhne tenkovrstvou 
silikonovou omítkou v barvě bílé. Na stěny i strop bude použita omítka se zrnem 2 mm. 
Plocha podlahy nebude dle zadání stavebníka opravována. 

Na lodžie bude osazeno nové ocelové zábradlí s plnoplošnou výplní, která bude 
z vnější strany natažena armovanou stěrkou a finální vrstvou a z vnitřní strany bude 
natřena nátěrovým systémem. Nosný rám zábradlí tvoří tenkostěnné ocelové profily. 
Plnoplošná čelní výplň je z ocelového plechu. Zábradlí se ukotví do bočních stěn a 
zapře se o podlahu. Výška osazovaného zábradlí bude koordinována tak, aby bylo 
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možno zpětně osadit posuvný zasklívací systém. Na stěnách lodžií bude osazen držák na 
prádelní šňůry. 

Střechy lodžií budou opraveny doplněním nové asfaltové HI. Okap bude prodloužen 
o cca 120 mm přes původní hranu. Oplechování čela stropního panelu bude vzhledem k 
absenci podlahové vrstvy lepen na stávající L profil. 

Sanace narušených ŽB konstrukcí - jedná se zejména o poškození spodní hrany a 
plochy stropního panelu – vlivem koroze se odlupují části panelů až na výztuž. [2] 
 
Postup provedení sanace narušených ŽB konstrukcí: 

- porušená místa ŽB konstrukcí je třeba důkladně očistit a odstranit napadenou 
část betonu tak, aby se vytvořil pevný podklad pro novou maltu 

- všechny přístupné části výztuže se pečlivě zbaví rzi - rez nesmí zůstat ani na 
přechodech ke zdravé oceli 

- očištěná ocelová výztuž se opatří polymerním nátěrem na bázi epoxidu nebo 
polyuretanu s příměsí barviv zamezující korozi 

- opravené místo se vyplní cementovou maltou s příměsí akrylové disperze nebo 
cementovou maltou s příměsí epoxidové pryskyřice (reprofilační malta) do 
původní úrovně [2] 

 
Výměra poškozených povrchů stropních panelů - cca 0,1 m2 /lodžii - počet lodžií 

celkem – 24 ks (výměra byla stanovena odborným odhadem dle vizuálního stavu 
povrchu a rozsahu poškození zřetelného z úrovně terénu). Při realizaci bude při 
podrobné prohlídce z lešení rozsah upraven dle skutečnosti. [2] 
 
vstupy do objektu 
 

Vnější stěna vstupní lodžie se zateplí izolantem z desek z minerální vaty tl. 60 mm, 
přičemž se zateplí jen zadní stěna, boční vnitřní stěny se natáhnou jen armovanou 
vrstvou s finální mozaikovou omítkou. Vnější stěny a strop se provede stejně jako 
bytové lodžie. V závětří i zádveří se provede nová podlaha včetně čistících rohoží a 
keramických soklíků. Střecha lodžie bude opravena asfaltovou HI, stejně jako bytové 
lodžie. Musí být použit asfaltový pás vhodný do PNP - klasifikace Broof (t3). [2] 
Odvodnění je navrženo podokapním žlabem s vývodem na terén do drenážní šachty z 
betonové skruže vyplněné štěrkem. 

Chodník, který navazuje na vstupní lodžie, je částečně propadlý a nabetonovaný 
schodišťový stupeň poškozený. Proto se tento betonový stupeň odstraní a propadlý 
chodník se v celé ploše až po hlavní chodník předláždí. U vstupu do domu se chodník 
zároveň zvýší o cca 110 – 150 mm, aby do vstupní lodžie zůstal pouze jeden schod o 
výšce cca 150 až 170 mm. Opravovaný chodník se olemuje novými obrubníky 
osazenými do betonu. Přilehlý terén bude dle potřeby mírně dosvahován a ozeleněn. 
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oprava stěny suterénu a okapových chodníků 
 

Při realizaci bude ověřena výšková úroveň svislé HI na suterénní stěně. V případě, 
že svislá HI nedosahuje výšky nad vyrovnaný Ú.T., dojde k navýšení HI natavením 
pruhu asfaltového pasu, který poté překryjeme pruhem HDPE nopové folie. 

Kolem provedení opravené hydroizolace se vydláždí nový okapový chodník 
z původní betonové dlažby, ke kterému se celoplošně urovná a upraví terén, který se 
zpětně ozelení. Celá plocha stěny mezi zateplením a okapovým chodníkem bude 
vyrovnána stěrkou a finálně upravena mozaikovou omítkou. 
 
klempířské výrobky 
 

Nové klempířské výrobky jsou navrženy z povrchově upraveného plechu - LINDAB 
(VIKAM) tl. 0,63 až 0,70 mm. Odvodnění střechy vstupu je možno provést z plechu 
TiZn. [2] 
 
ochrana proti korozi 
 

Ocelové prvky (s výjimkou nových klempířských prvků) se proti korozi ochrání 
vhodným nátěrovým systémem. Použije se vhodných syntetických nátěrů (budou 
natřeny 2x základním syntetickým nátěrem (např. S2000) a 1x vrchním emailem (např. 
SU2013)). Nátěrový systém je možné případně upravit dle dohody investora a 
dodavatele. 

Nátěry budou provedeny ve zvolené škále barevných odstínů – viz barevné řešení. 
 

14.2 Technologické postupy, realizace 
 

Navržené technologie, tzn. zejména fasádní zateplovací systém CAPAROL 
CAPATECT BASIC LINE, představují pouze jedno z možných řešení. Alternativně lze 
zvolit jiný, vždy však komplexní a certifikovaný systém. V rámci zvoleného systému 
budou dodrženy technologické postupy navržené dodavatelem systému. Změna oproti 
PD bude odsouhlasena investorem a projektantem. 

Pro realizaci zateplení je uvažováno se zřízením lešení okolo dotčené části objektu. 
 
Při výstavbě budou dodržovány obecně platné bezpečnostní normy a předpisy, 

zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích, dále nařízení vlády 591/2006 Sb. a 
362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
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15.  Obecné požadavky na výstavbu 
 

Předmětná stavba je prováděna zejména za účelem zlepšení tepelně technických 
parametrů obvodového pláště. Nově zateplované nebo vyměňované konstrukce splňují 
požadavky ČSN 73 0540-2/2011 Tepelná ochrana budov. 

Konstrukce 
Un (W/m2K) 

požadovaný / doporučený 
U (W/m2K) 
navržený 

Vnější stěna – izolant 140 mm 0,30 / 0,25 0,23 
Vnější stěna – lodžie 100 mm 0,30 / 0,25 0,30 
Strop 1. PP – minerální vata tl. 60 mm 0,60 / 0,40 0,38 
Strop 1. PP - polystyrén tl. 60 mm 0,60 / 0,40 0,36 
Okna 1,50 / 1,20 1,20 

Tabulka 3: Součinitel prostupu tepla U [2] 

16.  Příloha 
 
16.1  Návrh kotvení ETICS 
 

Vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) je mechanicky přikotven a přilepen na 
vnější ŽB stěnu - systém mechanicky kotvený s doplňkovým lepením.  

 
skladba zateplovacího systému je následující: 

- lepící stěrka (po obvodu desky a bodově) 
- izolant desky polystyrénu tl. 140 mm (částečně tl. 100 mm) 
- stěrková omítka tl. 3-5 mm armovaná skelnou síťkou 
- finální šlechtěná omítka tl. 3 mm [2] 

 
podkladní materiály: 

- panel z expandokeramzitbetonu (EB) tl. 290 mm [2] 
 
použité podklady: 

- ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systémů (ETICS) 

- ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační komponentní systémy - navrhování a 
použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem 

- katalog EJOT 
 
kotvení hmoždinkami 
 

Systém ETICS je lepený cementovým lepidlem a kotvený hmoždinkami. Objekt 
nebyl dosud zkoušen na měření únosnosti hmoždinek na vytržení – před provedením 
ETICS se provedou zkoušky a budou ověřeny předpoklady dle tabulkových hodnot. 
Na základě zkoušek bude provedeno kotvení TI materiálu, pro které budou použity 
talířové hmoždinky s kovovým trnem – hmoždinky s certifikací dle předpisu 
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ETAG 014. Pro kotvení desek z minerální vaty musí být použity hmoždinky s kovovým 
trnem. 

 
návrh kotvení 
 

Návrh kotvení je dle zjednodušeného postupu dle normy ČSN 73 2902. 
 
stanovení třídy únosnosti hmoždinek 
 
Předpoklady: 

- podklad - beton prostý nebo vyztužený (C12/15 až C50/60) - dle ETAG 014 – 
podklad kategorie A 

- hmoždinka s kovovým trnem šroubovací - (např. Ejotherm STR U2G) 
- podklad - lehčený beton s uzavírací cementovou omítkou - dle ETAG 014 – 

podklad kategorie B 
- hmoždinka s kovovým trnem šroubovací - (např. Ejotherm STR U2G) 

 
pro EPS - tl. > 100 mm 

- protažení hmoždinky izolantem  
Rd,hm = 0,68 * Rpanel / γMb = 0,68 * 0,45 / 1,2 = 0,25 

- únosnost hmoždinky v podkladu 
Rd,hm = NRk / γMc = 0,60/ 2,50 = 0,24 

dle tab. 6 (ČSN 73 2902) -> třída únosnosti hmoždinky - 0,25 
 
pro MW - tl. > 100 mm 

- protažení hmoždinky izolantem 
Rd,hm = 0,68 * Rpanel / γMb = 0,68 * 0,50 / 1,5 = 0,22 

- únosnost hmoždinky v podkladu 
Rd,hm = NRk / γMc = 0,60/ 2,50 = 0,24 

dle tab. 6 (ČSN 73 2902) -> třída únosnosti hmoždinky - 0,20 
 
poznámka 
 

Hodnota NRk bude pro konkrétní typ hmoždinky ověřena výtahovými zkouškami na 
stavbě. Hodnota NRk dle výsledků zkoušek musí být větší než 0,25 kN. 
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zjednodušený návrh počtu hmoždinek 
 

- větrová oblast dle tabulky B. 1 – jmenovitě Přerov – větrová oblast I 
- kategorie terénu dle tabulky B. 2 – kategorie terénu III 

 

výška objektu 
(m) 

kotvení desek z EPS kotvení desek z min. vaty 
počet hmoždinek na 1 m² 

třída 0,25 
počet hmoždinek na 1 m² 

třída 0,20 
Okrajová 
plocha 

vnitřní plocha 
okrajová 
plocha 

vnitřní plocha 

do 10 m 6 ks 6 ks 6 ks 6 ks 
do 15 m 6 ks 6 ks   

Tabulka 4: Počet hmoždinek dle tab. D.3 a D.4 [2] 

V celé ploše zateplované fasády bude použito min. 6 ks hmoždinek na 1 m². 
 
poznámka 
 

Pro kotvení systému ETICS mohou být použity hmoždinky s certifikací dle předpisu 
ETAG 014, které jsou schváleny v rámci zvoleného zateplovacího systému. [2]
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1. ÚVOD 
 

Výkres Situace č. 1 Situace a výkres Situace širších dopravních cest č. 2 je přiložen 
ve výkresových podkladech pro zpracování této bakalářské práce. 
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1. ÚVOD 
 

Pro technologickou etapu zateplení obvodového pláště bytového domu byl 
zpracován následující rozpočet. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpo čet 1                   Zateplení obvodového plášt ě JKSO   
Objekt  Název objektu SKP   
SO01 BD Přerov    Měrná jednotka  
Stavba  Název stavby Počet jednotek  
1 Regenerace BD Mikuláškova č. 2, 4, Přerov  Náklady na m.j.  
Projektant    Typ rozpočtu  
     
Objednatel      
Dodavatel    Zakázkové číslo   
Rozpočtoval  Počet listů  

Rozpis ceny 
Název Celkem 

HSV 
PSV 
MON 
Vedlejší náklady 
Ostatní náklady 
Celkem 

  2 061 168,97 
154 597,82 
45 900,00 
95 680,00 

0,00 
2 357 346,79 

Vypracoval  Za zhotovitele  Za objednatele  
Jméno: Jméno: Jméno: 

    
 
Datum: 
 
 
 
Podpis: 

 
    
Datum: 
 
 
 
Podpis: 

    
 
Datum: 
 
 
 
Podpis: 

Základ pro DPH                     15 %   2 357 346,79 CZK 
DPH                                       15 %  353 602,00 CZK 
Základ pro DPH                       0 %  0,00 CZK 
DPH                                         0 %  0,00 CZK 
Zaokrouhlení  0,21 CZK 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 710 949,00 CZK 
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Stavba : 
Objekt : 

1 Regenerace BD Mikuláškova č. 2, 4, Přerov 
SO01 BD Přerov 

Rozpočet :       1 
Zateplení obvodového pláště 

REKAPITULACE DÍL Ů 

Stavební díl  Typ dílu    Celkem  
62 Úpravy povrchů vnější HSV   1 650 371,38 

94 Lešení a stavební výtahy HSV   346 944,32 

99 Staveništní přesun hmot a suti HSV   62 572,89 

764 Konstrukce klempířské PSV   154 597,83 

M211 Hromosvod MON   45 900,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU   1 280,37 

 CELKEM  OBJEKT    2 261 666,79 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna   Kč 

Zařízení staveniště 0,00 2,4 2 261 667  54 280,00 
Užívání veřejných ploch a prostranství 0,00 0,0 0  41 400,00 
CELKEM VRN  95 680,00 
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Položkový rozpo čet 

S: 1 Regenerace BD Mikuláškova č. 2, 4, Přerov  
O: SO01 BD Přerov     
R: 1 Zateplení obvodového pláště     

       

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější   1 650 371,39 

1 612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu Capatect 

m2 408,01500 199,00 81 194,99 

  sever - vchod strany zvenku: 1,2*2,65*8  25,44000   

  Mezisoučet  25,44000   

  jih - lodžie stěny: 
12,9*1,2*18+0,15*12,9*9+3,36*0,15*25 

308,65500   

  lodžie - zábradlí: 3,36*1,1*20  73,92000   

  Mezisoučet  382,57500   

2 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 362,20800 34,20 12 387,51 

  sever: 2,1*1,6*32+2,25*1,6*6+1,2*1,6*4+ 
0,6*0,6*17 

142,92000   

  Mezisoučet  142,92000   

  jih: 2,1*1,6*12+1,2*1,6*4+0,9*1,6*16+ 
0,6*0,6*21+2,25*1,6*20+0,93*2,4*20 

195,24000   

  západ: 2,25*1,6*4+0,93*2,4*4+0,6*0,6*2  24,04800   

  Mezisoučet  219,28800   

3 622312121 Zateplovací syst.Capatect, sokl, EPS P 
tl. 80 mm, s omítkou mozaikovou 
CapaStone A 5,0 kg/m2 

m2 99,94250 1 123,00 112 235,43 

  sever - sokl: (18,42+20,495-3,46*2)*1,25  39,99380   

  odpočet otvorů: -0,55*0,55*17  -5,14250   

  přípočet ostění: 0,6*0,25*4*17  10,20000   

  Mezisoučet  45,05130   

  jih - sokl: (18,42+20,495)*1,25  48,64380   

  odpočet otvorů: -0,55*0,55*21  -6,35250   

  přípočet ostění: 0,6*0,25*4*21  12,60000   

  Mezisoučet  54,89130   

4 622312132 Zateplovací syst.Capatect, fasáda, EPS F 
tl.100 mm, s omítkou SH silikonovou 
3,1 kg/m2 

m2 60,38000 858,00 51 806,04 

  jih - lodžie (stěna s otvory): 3,34*2,65*20  177,02000   

  odpočet otvorů: -(2,25*1,6+0,93*2,4)*20  -116,64000   

  Mezisoučet  60,38000   

5 622312134 Zateplovací syst.Capatect, fasáda, EPS F 
tl.140 mm, s omítkou SH silikonovou 
3,1 kg/m2 

m2 521,27570 935,00 487 392,78 

  sever: (18,03+20,43)*12,3  473,05800   

  odpočet otvorů: -2,02*1,56*32- 
2,17*1,56*6-1,12*1,56*4 

-128,13840   

  odpočet vstupů: -(3,74*1,85)*2  -13,83800   

  Mezisoučet  331,08160   

  jih: (18,08+20,495)*12,3  474,47250   

  odpočet lodžií: -(3,74*11,8*3)-(7,34*11,8)  -219,00800   

  odpočet otvorů: -2,02*1,56*12- 
0,82*1,56*16-1,12*1,56*4 

-65,27040   

  Mezisoučet  190,19410   

6 622312154 Zateplovací syst.Capatect, ostění, EPS F 
tl. 40 mm, s omítkou SH silikonovou 
3,1 kg/m2 

m2 127,57500 1 537,00 196 082,78 

  sever: (2,1+1,6*2)*0,25*32+ 
(2,25+1,6*2)*0,25*6+(1,2+1,6*2)*0,25*4 

54,97500   

  Mezisoučet  54,97500   
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  jih: (2,1+1,6*2)*0,25*12+ 
(0,9+1,6*2)*0,25*16+(1,2+1,6*2)*0,25*4+ 
(0,93+2,25+1,6+2,4)*0,25*20 

72,60000   

  Mezisoučet  72,60000   

7 622312754 Zatepl.syst.Capatect, ostění, min. desky, 
tl. 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou 

m2 2,87500 1 262,00 3 628,25 

  vstupy : (2,1*2+1,55)*0,25*2  2,87500   

  Mezisoučet  2,87500   

8 622312164 Zatepl. systém Capatect, parapet, EPS P 
tl. 40 mm 

m2 43,72500 832,00 36 379,20 

  sever: 2,1*0,25*32+2,25*0,25*6+ 
1,2*0,25*4 

21,37500   

  Mezisoučet  21,37500   

  jih: 2,1*0,25*12+0,9*0,25*16+1,2*0,25*4+ 
2,25*0,25*20 

22,35000   

  Mezisoučet  22,35000   

9 622391121 Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2 - 
135 mm (pro izolant tl. 80 mm) 

m2 115,97050 53,00 6 146,44 

  sever - sokl: (18,42+20,4953,46*2)*1,25+ 
3,46*2,65*2-1,55*2,1*2 

51,82180   

  odpočet otvorů: -0,55*0,55*17  -5,14250   

  Mezisoučet  46,67930   

  jih - sokl: (18,42+20,495)*1,25  48,64380   

  odpočet otvorů: -0,55*0,55*21  -6,35250   

  boční stěny pod lodžiemi: 1,2*1,25*2*9  27,00000   

  Mezisoučet  69,29130   

10 622312014 Soklová lišta hliník KZS Capatect tl. 
140 mm 

m 69,55500 157,50 10 954,91 

  sever: 18,03+20,43  38,46000   

  odpočet vstupů: -3,74*2  -7,48000   

  Mezisoučet  30,98000   

  jih: 18,08+20,495  38,57500   

  Mezisoučet  38,57500   

11 622401939 Příplatek za provedení styku 2 odstínů 
omítek 

m 104,99200 75,00 7 874,40 

  sever: 18,37+20,77+8*4  71,14000   

  východ: 6,04  6,04000   

  Mezisoučet  77,18000   

  jih: 3,94+7,06+2,26+7,06  20,32000   

  západ: 2,372+5,12  7,49200   

  Mezisoučet  27,81200   

12 602016193R Penetrace pod omítky Capatect Putzgrund m2 703,10100 49,24 34 620,69 

  sever: 12,72+28,15  40,87000   

  východ: 74,292+7,55  81,84200   

  Mezisoučet  122,71200   

  jih: 353,8925+28,6875  382,58000   

  západ: 178,454+19,355  197,80900   

  Mezisoučet  580,38900   

13 622300141R Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, 
5% plochy 

m2 1 259,1990 65,00 81 847,94 

  sever: 34,851+1,2*1,25*4+2,65*1,2*4+ 
331,082+54,975+2,88+7,65+11,83+ 
1,2*2,65*4 

474,70800   

  Mezisoučet  474,70800   

  jih: 69,291+382,58+60,38+190,19+ 
72,6+9,45 

784,49100   

  Mezisoučet  784,49100   

14 622312731R Zatepl.syst.Capatect, fasáda, min.desky, 
tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou 
tkaninou 

m2 11,82800 642,00 7 593,58 

  vstupy do domu: 3,46*2,65*2-1,55*2,1*2  11,82800   
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  Mezisoučet  11,82800   

15 622391121R Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2 - 
155 mm (pro izolant tl. 100 mm) 

m2 60,38000 65,50 3 954,89 

  jih: 3,34*2,65*20  177,02000   

  odpočet otvorů: -(2,25*1,6+0,93*2,4)*20  -116,64000   

  Mezisoučet  60,38000   

16 622391121R Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2 - 
195 mm (pro izolant tl. 140 mm) 

m2 521,27600 132,00 68 808,43 

  sever: 331,082  331,08200   

  Mezisoučet  331,08200   

  jih: 190,194  190,19400   

  Mezisoučet  190,19400   

17 622472112R0 Silikonová omítka stěn Capatect SH 
Reibputz 20 zrno na zrno 

m2 619,35850 448,38 277 707,96 

  sever-vchod zvenku: 1,2*2,65*4  12,72000   

  východ: 6,04*12,3  74,29200   

  Mezisoučet  87,01200   

  jih-lodžie: 382,58-1,2*1,25*18-0,15*1,25*9 353,89250   

  západ: 11,26*12,3-3,56*11,2+1,2*12,3*4+ 
0,15*12,3*2+3,32*0,15*5+3,32*1,1*4 

178,45400   

  Mezisoučet  532,34650   

18 622472122R Mozaiková omítka stěn Caparol 
CapaStone A 

m2 83,74250 539,00 45 137,21 

  sever: 1,2*2,65*4+1,2*0,15*4+2,88+11,83 28,15000   

  východ: 6,04*1,25  7,55000   

  Mezisoučet  35,70000   

  jih: 1,2*1,25*18+0,15*1,25*9  28,68750   

  západ: 11,26*1,25+1,2*1,25*4-0,6*0,6*2  19,35500   

  Mezisoučet  48,04250   

19 622904112R Očištění a příprava podkladu tlakovou 
vodou 

m2 1 560,8180 40,50 63 213,13 

  sever: 34,851+1,2*1,25*4+2,65*1,2*4+ 
331,082+54,975+2,88+7,65+11,83+ 
1,2*2,65*4 

474,70800   

  východ: 6,04*13,55  81,84200   

  Mezisoučet  556,55000   

  jih: 69,291+382,58+60,38+190,19+ 
72,6+9,45 

784,49100   

  západ: 11,58*13,55- 
(2,25*1,6+0,93*2,4)*4+16,616+7,18+ 
13*1,2*4 

219,77700   

  Mezisoučet  1 004,2680   

20 711212111R Penetrace povrchu pod izolantem, nátěr 
Caparol Tiefgrund LF 

m2 1 259,1990 47,76 60 139,34 

  sever: 34,851+1,2*1,25*4+2,65*1,2*4+ 
331,082+54,975+2,88+7,65+11,83+ 
1,2*2,65*4 

474,70800   

  Mezisoučet  474,70800   

  jih: 69,291+382,58+60,38+190,19+ 
72,6+9,45 

784,49100   

  Mezisoučet  784,49100   

21 283763862 Deska fasádní Capatect EPS F 70 
1000x500x20 mm, lambda 0,039 W/m.K 

m2 62,95995 20,10 1 265,49 

  5% plochy: 1259,199*0,05  62,96000   

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy   346 944,32 
22 941941032 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. do 

1 m, H 30 m 
m2 1 489,7393 45,80 68 230,06 

  sever: (1,0+0,2+20,77+18,37+0,2+1,0)* 
13,45 

558,71300   

  východ: (0,2+6,04)*13,45  83,92800   

  Mezisoučet  642,64100   
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  jih: (20,495+18,42+0,2+1,0)*13,55+ 
(1,2*13,05)*7 

653,17830   

  západ: (0,2+11,6+0,2)*13,55+ 
(1,2*13,05)*2 

193,92000   

  Mezisoučet  847,09830   

23 941941832 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, 
š.1 m, H 30 m 

m2 1 489,7393 32,10 47 820,63 

  sever: (1,0+0,2+20,77+18,37+0,2+1,0)* 
13,45 

558,71300   

  východ: (0,2+6,04)*13,45  83,92800   

  Mezisoučet  642,64100   

  jih: (20,495+18,42+0,2+1,0)*13,55+ 
(1,2*13,05)*7 

653,17830   

  západ: (0,2+11,6+0,2)*13,55+ 
(1,2*13,05)*2 

193,92000   

  Mezisoučet  847,09830   

24 944944011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 489,7393 11,80 17 578,92 

  sever: (1,0+0,2+20,77+18,37+0,2+1,0)* 
13,45 

558,71300   

  východ: (0,2+6,04)*13,45  83,92800   

  Mezisoučet  642,64100   

  jih: (20,495+18,42+0,2+1,0)*13,55+ 
(1,2*13,05)*7 

653,17830   

  západ: (0,2+11,6+0,2)*13,55+ 
(1,2*13,05)*2 

193,92000   

  Mezisoučet  847,09830   

25 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 
4011 

m2 4 469,2170 8,40 37 541,42 

  sever: 558,713*3  1 676,1390   

  východ: 83,928*3  251,78400   

  Mezisoučet  1 927,9230   

  jih: 653,178*3  1 959,5340   

  západ: 193,92*3  581,76000   

  Mezisoučet  2 541,2940   

26 944944081 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 489,7393 7,10 10 577,15 

  sever: (1,0+0,2+20,77+18,37+0,2+1,0)* 
13,45 

558,71300   

  východ: (0,2+6,04)*13,45  83,92800   

  Mezisoučet  642,64100   

  jih: (20,495+18,42+0,2+1,0)*13,55+ 
(1,2*13,05)*7 

653,17830   

  západ: (0,2+11,6+0,2)*13,55+ 
(1,2*13,05)*2 

193,92000   

  Mezisoučet  847,09830   

27 944945013 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m m 8,00000 149,29 1 194,32 

28 944945193 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, 
k pol. 5013 

m 24,00000 41,88 1 005,12 

29 944945813 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m m 8,00000 39,65 317,20 

30 941941192R Příplatek za každý měsíc použití lešení 
k pol.1032 

m2 4 469,2170 36,40 162 679,50 

  sever: 558,713*3  1 676,1390   

  východ: 83,928*3  251,78400   

  Mezisoučet  1 927,9230   

  jih: 653,178*3  1 959,5340   

  západ: 193,92*3  581,76000   

  Mezisoučet  2 541,2940   

Díl: 99 Staveništní přesun hmot a suti   62 572,89 

31 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 
25 m t 87,02282 719,04 62 572,89 

Díl: 764 Konstrukce klempířské   154 597,81 
32 764410850 Demontáž oplechování parapetů, rš od 

100 do 330 mm 
m 207,90000 33,30 6 923,07 

  sever: 2,1*32+2,25*6+1,2*4+0,6*17  95,70000   

  Mezisoučet  95,70000   
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  jih: 2,1*12+2,25*20+0,9*16+1,2*4+0,6*21  102,00000   

  západ: 2,25*4+0,6*2  10,20000   

  Mezisoučet  112,20000   

33 764421850 Demontáž oplechování atiky, rš od 250 do 
330 mm 

m 101,21500 27,15 2 747,99 

  sever: 18,37+20,77  39,14000   

  východ: 11,58  11,58000   

  Mezisoučet  50,72000   

  jih: 18,42+20,495  38,91500   

  západ: 11,58  11,58000   

  Mezisoučet  50,49500   

34 764908307 Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm, 
enkolit, plech FOP/PO tl.0,6 mm 

m 207,90000 551,00 114 552,90 

  sever: 2,1*32+2,25*6+1,2*4+0,6*17  95,70000   

  Mezisoučet  95,70000   

  jih: 2,1*12+2,25*20+0,9*16+1,2*4+0,6*21  102,00000   

  západ: 2,25*4+0,6*2  10,20000   

  Mezisoučet  112,20000   

35 998764103 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 24 m 

t 0,72000 1 278,18 920,29 

36 764904206R Lindab, okapový plech FOTPA, tl. 0,5 mm, 
atika, povrchová úprava HB polyester 

m 101,21500 291,00 29 453,57 

  sever: 18,37+20,77  39,14000   

  Východ: 11,58  11,58000   

  Mezisoučet  50,72000   

  jih: 18,42+20,495  38,91500   

  západ: 11,58  11,58000   

  Mezisoučet  50,49500   

Díl: M211 Hromosvod   45 900,00 

37 073877112R 
Demontáž a zpětná montáž hromosvodů, 
včetně nových kotev, 3 jímače 

sou
bor 1,00000 45 900,00 45 900,00 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   1 280,37 
38 979990108 Poplatek za skládku suti t 0,45779 1 552,47 710,71 

39 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2NP t 0,45779 231,37 105,92 

40 979011219 
Přípl. k svislé dopr.suti za každé další NP 
nošením t 0,91558 201,03 184,06 

41 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 
1 km t 0,45779 244,53 111,94 

42 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,66233 14,13 51,75 

43 979087311 Vodorovné přemístění suti nošením do 
10 m 

t 0,45779 171,35 78,44 

44 979087391 
Příplatek za nošení suti každých dalších 
10 m t 0,45779 82,03 37,55 
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1.  OBECNÉ INFORMACE 
 
1.1. Obecné informace o stavbě 

 
Název stavby:    Oprava bytového domu „Mikuláškova č. 2, 4 

Přerov ” 

Katastrální území:    Přerov 

Charakter stavby:    Stavební úprava bytového domu s 24 byty 

Způsob provedení stavby:   Dodavatelsky 

Stavebník:    Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 

128/41, Přerov, IČO : 053236 

Místo stavby:     Bytový dům Mikuláškova č. 2, 4 Přerov, 

parcela č.4394/15 

Projektant:    Ing. Petr Volek, Osmek 11, Přerov, 

IČO : 40290158, autorizace ČKAIT č. 1200667, 

autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 

Investor:     Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 

128/41, Přerov IČO: 053236 

 
Bytový dům č. 2, 4 tvoří krajní sekci obytného bloku v Mikuláškově ulici. Objekt 

má 4 nadzemní a jedno (částečně zapuštěné) podzemní podlaží. Konstrukčně se jedná o 
panelový montovaný dům typ T 06 B vnějších rozměrů cca 38,84 x 11,30 m, výšky po 
atiku cca 11,85 m. Nosná konstrukce je tvořena ŽB panely tl. 140 mm v příčných 
modulech 3600 mm, na které jsou uloženy plné ŽB stropní panely tl. 120 mm. 
Konstrukční výška podlaží je 2800 mm. Průčelní obvodové panely s okenními otvory 
jsou dle dostupných podkladů z expando keramzitbetonu (EB) celkové tl. 290 mm. 

Štítové stěny (mimo lodžie) jsou tvořeny ze sendvičových panelů s izolantem z PPS 
tl. 80 mm. Východní a západní štítová stěna byla v roce 2005 zateplena systémem 
ETICS s izolantem tl. 100 mm. 

Na západní a jižní straně jsou před půdorys domu předsazeny lodžie hl. 1200 mm, 
které jsou tvořeny ŽB stěnovými dílci tl. 140 mm a stropními panely tl. 120 mm bez 
doplňkové podlahové konstrukce. Zábradlí lodžií je řešeno jako zámečnický výrobek z 
tenkostěnných ocelových profilů – nosný rám prof. 60/20, výplň - cca 1/3 ocelové 
příčle, zbytek plošná výplň z opaxitu podloženého deskou a ocelovým rámem. Zábradlí 
je kotveno na krajních svislých sloupcích do stěn lodžií a do podlahy. Všechny lodžie 
jsou zaskleny posuvným rámovým systémem. Stávající bytová okna a balkónové dveře 
jsou nové plastové výrobky. Okna 1. PP jsou původní kovová, dvojitě zasklená. Jejich 
stav odpovídá stáří a běžné údržbě, tepelně technické parametry nevyhovují. 
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Stávající zastřešení je tvořeno jednoplášťovou větranou střechou s hydroizolací z 
asfaltových pasů. V roce 1998 bylo provedeno dodatečné zateplení deskami polydek. 
Objekt byl postaven v roce 1978 a je celý využíván pro bytové účely. 
 
1.2. Informace o procesu 
 

Celá fasáda bude zateplena kontaktním fasádním zateplovacím systémem ETICS 
(External Thermal Insulation Composite System) od firmy Caparol a to systémem 
Capatect Basic Line. 

 
Postup základních prací: 
 

- montáž lešení 
- příprava podkladu (očištění a případné vyrovnání vrchní omítky izolantem EPS) 

dle montážního návodu a normy ČSN EN 73 2901, odřezání starých a navrtání 
nových prodloužených kotev, vytržení starých parapetních plechů a plechů z 
atiky 

- penetrace podkladu před lepením izolantu přípravkem Caparol Tiefgrund LF 
- založení systému soklovou lištou Capatect 
- lepení izolačních desek ISOVER EPS 70F práškovou lepící hmotou Capatect 

EPS 181 a ISOVER TF PROFI 6 práškovou lepící hmotou Capatect 133 
- ukotvení izolace hmoždinkami Ejotherm STR U2G dle podkladu ETAG 014 a 

jejich následné zazátkování 
- olištování otvorů ostění APU lištami a zalepení otvorů zakrývací fólií 
- osazení parapetní lišty Capatect 
- osazení parapetních plechů a plechů na atiku 
- provedení základní vrstvy – vyarmování rohů všech otvorů diagonální výztuží 

Capatect, nanesení lepícího tmele Capatect 186 M s výztužnou sítí Capatect, 
olištování rohů, osazení okapových nerez profilů na nadpraží otvorů 

- penetrace přípravkem Capatect Putzgrund 
- vrchní omítka Capatect SH Reibputz 
- ukotvení hromosvodu na nové kotvy 
- demontáž lešení 
- nalepení soklové TI Isover EPS Perimetr 80 práškovým lepidlem Capatect 

EPS 181 a ukotvení hmoždinkami Ejotherm STR U2G dle podkladu ETAG 014 
- provedení základní vrstvy – vyarmování výztužnou sítí Capatect a zastěrkování 

lepícím tmelem Capatect 186 M 
- penetrace přípravkem Capatect Putzgrund 
- vrchní mozaiková omítka Caparol CapaStone 

 
Práce budou prováděny z lešení, které se musí postavit tak, aby bylo možné vykonat 

veškeré stavební úpravy, zároveň musí stát v dostatečné vzdálenosti od původního 
obvodového pláště, aby bylo možné zpracovat celou skladbu ETICS. Kotvy lešení se 
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montují v mírném sklonu ode zdi, k zamezení vniku srážkové vlhkosti do hmoždinky. 
Po ukončení prací a odstranění kotvy se hmoždinka uzavře vodotěsnou zátkou. 

Veškeré instalace v podkladu jsou dokončeny ještě před začátkem prací na systému 
ETICS a všechny jejich případné prostupy jsou pečlivě uzavřeny. Uložení instalací do 
TI systému je zakázáno s výjimkou nezbytných vedení (např.: venkovní osvětlení). 

 
2.   MATERIÁLY 
 
2.1. Materiály 
 

Tabulka výpisu materiálů je přiložena na konci tohoto technologického předpisu. 
 
2.2. Doprava 

 
2.2.1. Primární doprava 

 
Primární dopravu systémového lešení a všech materiálů na staveniště zajistí 

dodavatelská firma nákladním automobilem Renault D10 LOW P4x2 240 E6 valník 
s hydraulickou rukou Hiab XS 099. Přeprava proběhne po etapách. Přepravované lešení 
se řádně upevní popruhy na valníku tak, aby nedošlo k vypadnutí přepravovaných 
prvků. 

Dílce systémového lešení se na staveništi nebudou ukládat, proto je nutné všechny 
dovezené dílce v dané etapě namontovat. Po dovezení dílců na staveniště všechny dílce 
zkontroluje pověřená osoba zhotovitele a vadné prvky se vyřadí. 

 
Při dopravě materiálu ze stavebnin na staveniště se veškerý přepravovaný materiál 

ve stavebninách pečlivě upevní k valníku, aby při přepravě nedošlo k poškození nebo 
sesypání, jak materiálu na paletách, tak volně v baleních. Po dovozu materiálu na 
staveniště dojde k překontrolování materiálu pověřenou osobou zhotovitele dle 
objednávky. 

Po dovozu materiálu na staveniště je zhotovitel povinen překontrolovat správnost 
dodaných komponent z hlediska vhodnosti k použití v daném systému a objednávky, 
kdy Capatect své výrobky pečlivě označuje a to jak na výrobku samotném, jeho obalu, 
tak na paletách a v průvodních dokumentech. 

Pokud vše souhlasí, je proveden zápis do stavebního deníku. 
 

2.2.2. Sekundární doprava 
 
Prvky lešení se přepravují z nákladního automobilu k místu uložení nebo 

stavebnímu vrátku ručně (vodorovná doprava). Do vyšších pater se vytahují zavěšené 
stavebním vrátkem (svislá doprava). 
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Veškerý materiál a nářadí se po stavbě přemisťuje ručně nebo stavebním kolečkem 
(vodorovný směr, např.: přeprava pytlovaných směsí k míchacímu centru,…) a 
stavebním vrátkem, který je uchycen na nejvyšším patře lešení (svislý směr, 
např.: přeprava namíchané lepící směsi do určitého patra lešení,…) 

 
2.3. Skladování 
 

Dílce systémového lešení se na staveništi neskladují, proto po dovezení na 
staveniště je nutné dovezené prvky namontovat. Kotvy potřebné k průběžnému 
upevnění lešení ke stěně se uloží do uzamykatelné stavební buňky. 

 
Materiál dovezený na staveniště bude uskladněn buď v uzamykatelné stavební 

buňce, popřípadě v suterénu bytového domu, kde budou vyhrazeny 2 uzamykatelné 
místnosti pro potřebu dodavatelské firmy, aby nedošlo k jeho odcizení. Zde může být 
uskladněno i nářadí dodavatelské firmy. Materiál bude v suchu, v místě s nízkou 
vlhkostí, aby nedošlo ke znehodnocení materiálu (zvláště pak práškových směsí a 
minerální vaty). Balíky polystyrenu nebo minerální vlny se na konci pracovní směny 
mohou rozložit na lešení, ale musí být chráněny před přímým slunečním světlem a 
deštěm a zabezpečeny proti pádu z lešení. 

Systémové lišty a profily budou skladovány podložené ve vodorovné poloze, aby 
nedošlo k jejich prohnutí nebo deformaci. Sklo-textilní výztužná síťovina se musí 
skladovat ve svislé poloze nastojato, aby nedocházelo k poškození. 

Doporučená skladovací teplota je dle výrobce +5°C až +30°C. Veškerý materiál je 
nutné chránit před znečištěním a nepříznivými klimatickými vlivy. Pokud je jakýkoliv 
materiál porušen, nesmí se do systému ETICS použít a je třeba jej vyměnit. 
 

Z důvodu kapacity skladů je materiál dovážen postupně na etapy a to dle postupu 
prací. 

 
3.  PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 
 

Při převzetí pracoviště musí být dokončeny veškeré práce související s rekonstrukcí 
obvodového pláště bytového domu dle PD. Jsou dokončeny veškeré instalace 
v podkladu, a jsou pečlivě uzavřeny jejich případné prostupy. Všechny spáry a otvory 
v podkladu jsou pečlivě uzavřeny. Všechny části, kde nebude montován tepelně izolační 
systém (okna, oplechování, keramické obklady, atd.), budou chráněny vhodným 
zakrytím. 

Podklad musí být dostatečně suchý bez viditelných stop vlhkosti a bez zasolení. 
Všechny mokré procesy prováděné před zateplením musí být dokončené a dostatečně 
vyschlé. 

Objednatel předá dodavateli pracoviště s řádně dokončenými pracemi. Při předání se 
provede kontrola plochy stávajících panelů, jejich soudržnosti a celistvosti. Případné 
trhliny v ploše panelu budou řešeny individuálně podle skutečného stavu. 
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Předání se zúčastní investor, technický dozor investora i zhotovitel, vše se zapíše do 
stavebního deníku, kam se všichni zúčastnění podepíší. 

 

4.  PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
4.1. Pracovní podmínky 
 

Během zpracování a zrání jednotlivých vrstev musí být teplota vzduchu, podkladu 
i materiálu alespoň 5 °C, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro vzájemné spojení a 
vyzrání vrstev. Při zpracování silikátové omítky Capatect Reibputz musí být teplota 
alespoň 7 °C. Rovněž není přípustné pracovat na prudkém slunci, za silného větru, 
vysoké vlhkosti vzduchu a za deště. Lešení je vhodné zakrýt sítěmi nebo plachtami 
nebo přijmout jiné vhodné opatření. 

Z důvodu práce ve výšce a na lešení je zakázáno pracovat při silných poryvech 
větru, snížené viditelnosti a dešti. 

Veškeré stavební pauzy způsobené klimatickými vlivy se zapíší do stavebního 
deníku. Ve smlouvě pak bude doložka, odkazující na prodloužení smlouvy kvůli 
nevyhovujícím klimatickým podmínkám. Stavební deník bude podepisovat jak 
stavbyvedoucí, tak pověřený zástupce prováděcí firmy. 

 
4.2. Vybavenost staveniště 
 

Na staveniště bude dovezeno mobilní WC a 3 stavební buňky na uskladnění 
materiálu, pro stavbyvedoucího a jako šatna pro pracovní četu. Voda a elektřina 
(zástrčka na 230 V i 380 V) je k dispozici v suterénu BD, odkud povedou přípojky 
k míchacím centrům a buňkám, suterén bude zároveň sloužit k uskladnění materiálu 
(vyčleněny 2 místnosti). 
 
4.3. Instruktáž pracovníků 
 

Pracovní doba: 6:00 – 16:00, z toho jedna hodina přestávka. Noční práce jsou 
zakázané z důvodu rušení nočního klidu a bezpečnosti práce. Veškerý personál 
na staveništi bude mít pracovní oděv, vestu, boty, helmu a další pracovní pomůcky. 

 
Montáž systémového lešení provedou jen pracovníci kvalifikovaní na montáž lešení. 

Budou seznámeni s daným systémem MJ UNI 70 a jeho montážním postupem, budou 
proškoleni o BOZP, práci ve výškách a na lešení. Vše stvrdí svým podpisem pod zápis 
o proškolení do stavebního deníku. 

 
Práci na systému ETICS smí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří budou 

řádně poučeni a proškoleni o BOZP, zvláště pak na práci ve výškách a na lešení. Dále 
budou proškoleni o požární bezpečnosti – o práci se stroji a elektrickým nářadím. Vše 
stvrdí svým podpisem. Zápis o proškolení se zapíše do stavebního deníku. 
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Veškeré stavební práce a procesy budou provedeny v souladu s PD, s platnými 
normami a požadavky investora. Nedodržení některé z uvedených podmínek by mělo 
za následek odstoupení od smlouvy ze strany investora a případně úhradu vzniklých 
škod investorovi. 

 

5.  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

Celá pracovní četa je kvalifikována na systém ETICS a proškolena o BOZP a 
požární bezpečnosti. Systém provádění stavby je od firmy Caparol, která je držitelem 
certifikátu na provádění zateplovacích systémů ETICS. 

 
- Vedoucí čety   1x 

- Zedník-fasádník  6x 

- Zedník-pomocník  3x 

- Montážník lešení 5x 

 

6.  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
6.1. Stroje 
 

- Nákladní automobil Renault D10 LOW P4x2 240 E6 valník s hydraulickou 
sklápěcí rukou Hiab XS 099 

 
6.2. Ruční nářadí 
 

- tužka, fix, značkovací šňůra (provázek s křídou) 
- vysouvací zalamovací nůž, nůžky na plech 
- zednická lžíce, ocelové hladítko malé, ocelové hladítko velké, ocelové hladítko 

zubové 10/10 mm, ocelové hladítko zubové 6/6 mm, plastové hladítko, kbelík, 
špachtle, ruční pila na EPS a MW, kladivo, majzlík, hoblík na broušení EPS a 
MW 

- mechanická pistole na PU pěnu, mechanická pistole na tmely, systémové 
nástavce na vykružování 

- štětec zárožní, váleček, nástavcová tyč, mřížka na malování 
 
6.3. Elektrické nářadí 
 

- Závěsný stavební vrátek Camac Polipasto P200 
- Míchadlo Makita UT120 
- Elektronické vrtací kladivo Makita HR 2470T 
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- Elektronický šroubovák Makita FS2700 
- Tavná řezačka na polystyren Profistyrocut 1300 mm 
- Elektronická úhlová bruska Makita GA6021C 150 mm 
- Vysokotlaký čistič Kärcher K 2.425 T50 

 
6.4. Měřící nářadí 
 

- Metr svinovací, metr dřevěný, pravoúhelník, olovnice, vodováha 2 m, měřící 
lať 2 m 

 
6.5. Pomůcky BOZP 
 

- pracovní helma, reflexní vesta, rukavice, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, 
ochranné brýle, zádržné lešenářské sítě, respirátor, úvazek, bezpečnostní lano 

 

7.  PRACOVNÍ POSTUP 
 
Montáž lešení MJ UNI 70 
 
7.1.1.  Základní informace 
 

Pro správnou manipulaci, stavění, přestavování a demontáž lešení systému UNI 70 
je bezpodmínečně nutné, aby všechno prováděly pouze osoby oprávněné a 
kvalifikované k těmto úkonům. Nekvalifikované osoby nesmí s lešením nijak 
manipulovat. 

Systémové fasádní lešení MJ - UNI 70, které je dílcové a je tvořeno uzavřenými 
ocelovými svařovanými rámy o systémové hloubce 0,7 m, zábradlím, stavitelnými 
patkami, podlahami a úhlopříčným ztužením. 

Základní stavěcí rám má výšku 2,00 m a udává odstup mezi jednotlivými patry 
(podlahami jednotlivých pracovních pater lešení). 

Lešení vyhovuje požadavkům pro pracovní, záchytná a ochranná lešení dle norem: 
- ČSN 73 8101 – lešení společná ustanovení 
- ČSN 73 8111 (HD 1000) – Pracovní a ochranná dílcová lešení, materiály, 

součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky 
 

Lešení MJ – UNI 70 je zařazeno dle ČSN 73 8111 (HD 1000) do třídy lešení 1 až 3. 
Těmto třídám odpovídá rovnoměrné zatížení max. 200 kg/m2, které nesmí být 
překročeno, aby nedošlo ke zřícení lešení. 

Pro montáž musí být použity pouze originální dílce výrobce. Před osazením 
do systému konstrukce každý dílec zkontrolujeme a poškozené dílce vyřadíme. 
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7.1.2.  Montáž lešení 
 
Všeobecné požadavky 

Prostor, na kterém budeme provádět stavbu lešení, plochu na skladování a 
pro manipulaci s lešením, připravíme tak, aby byla dostatečně odvodněna a vyklizena, 
podklad urovnáme a podle potřeby zpevníme (zásypy rýh a násypy zatížené lešením 
musejí být předem dostatečně zhutněny) a zabezpečíme proti ohrožení pracovníků 
(např. elektrickým proudem apod.). 

 
a) Založení, montáž prvního pole 
 
Založení na terénu 

Únosnost podkladu (terénu) musí odpovídat zatížení 
vyvozenému tíhou konstrukce lešení a jeho provozem. 

Proto stavitelné vřetenové patky nebo nánožky stavíme 
na dřevěné podklady (prkna o tl. min. 24 mm). Když je 
podklad nedostatečně únosný musíme použít roznášecí fošny, 
trámy, rošty apod. (viz obr. 1). 

 
Vřetenové patky 

Stavitelná vřetenová patka se osadí pod každým sloupkem lešení. Patky se zasunou 
do stojky rámu (min. 150 mm). Max. vytočení stavěcích vřetenových patek je 350 mm. 
Patky musí ležet celou plochou na podkladu a musí být zajištěny proti posunutí. Spodní 
části podélného ztužení uchytíme tak, že v místě tohoto ztužení osadíme na matici patky 
tzv. „spodní uchycení diagonály“. Toto uchycení se musí osadit tak, že oba konce 
směřují nahoru a trn se západkou směřuje směrem ven z lešení (směrem od fasády). 
 
Svislé rámy, podchozí rámy 

V předepsaném odstupu od fasády – 200 mm (s ohledem 
na členitost stavby a předepsanou max. vzdálenost okraje 
pracovní podlahy od stěny 250 mm) stavíme svislé stavěcí a 
podchozí rámy, které opět osazujeme na vřetenové patky, 
které zajistíme proti převržení. 

 
 

Ztužení – úhlopříčná ztužidla, zábradelní dílce 
Pro podélné ztužení dílců namontujeme diagonální vzpěru (vždy na vnější straně 

pole lešení). Diagonálu upevníme ve spodní části ke stavěcí patce (na uchycení se musí 
použít vnitřní otvor) a ve vrchní části k ocelovému trnu stavěcího rámu (zajistí se opět 
jazýčkem, který je součástí každého trnu, jazýček po namontování jak diagonály, tak 
zábradelního dílce musí směřovat směrem dolů). 

 
 
 

Obr. 1: Založení na roznášecí 
desky 

Obr. 2: Montáž prvního pole 
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Podlahové dílce 
Na ocelové trny, vyčnívající z vodorovného příčného nosníku stavěcího rámu, 

nasadíme podlahové dílce, které se do trnů osazují pomocí otvoru v záhlaví jednotlivých 
podlahových dílců. Montáž podlahových dílců provádíme důkladně a dbáme na řádné 
uložení jednotlivých dílců. Vodorovné podlahové dílce totiž přispívají k větší tuhosti a 
pevnosti celého systému, tudíž dílce zabudováváme do celého systému a do všech 
polích lešení (žádné pole lešení nesmí zůstat bez podlahových dílců). 

 
Vyrovnání 

První pole lešení vyrovnáme jak svisle, tak vodorovně, dále ověříme maximální 
vzdálenost kraje pracovní plochy od fasády (250 mm). Tento krok u prvního pole je 
velmi důležitý, odvíjí se totiž od něho uložení dalších polí. 

 
b) Montáž dalších polí 
 
Standardní pole 

Montáž dalších polí probíhá stejně 
jako v bodě a). Jedno úhlopříčné 
ztužidlo (montujeme buď průběžně, 
nebo věžovitě) je povoleno přiřadit 
k nejvýše pěti polím lešení (viz obr. 3). 

  
Vytváření rohů 

Venkovní části stavěcích rámů jsou na rohu spojeny lešenářskou trubkou 
Ø 48,3 x 3,2 mm (při vytváření rohu navazujícího pole rámu) pomocí pevných spojek. 
Krajní svislé rámy nelze kotvit, pokud je lešení vedeno kolem rohů budov. Kolmé 
rohové rámy spojíme dvěma otočnými spojkami v každém patře lešení. Dále navíc 
v každém druhém podlaží lešení se tento spoj propojí s kotvami přilehlých stěn lešení. 

Vzdálenost mezi příčníkem svislého rámu a trubkou ztužení, resp. spojkou rohového 
spojení nesmí být při menší než 400 mm (jedná se při montáži rohových pojení, které je 
třeba dodržet stejně jako u normálních kotev). 

Ztužení rohového spojení musí být umístěno ve stejné úrovni jako kotvy. 
 
Výstupové pole 

Výstup do dalších pater lešení je samozřejmě nutné osadit 
ještě před začátkem prací v konstrukci lešení. Výstupový 
podlahový dílec se skládá z výlezové podlážky s poklopem a 
integrovaným žebříkem. Žebříkové výstupy zpravidla 
umisťujeme ve vhodném vnitřním poli lešení. Výstupové pole 
lešení musíme oboustranně ukotvit, a to nejméně každé 4 m. 
Dále je toto pole nutné ukotvit i v nejvyšší úrovni lešení. 
Žebříky ukládáme střídavě proti sobě (viz obr. 4). 

Pro zajištění optimálního sklonu a podpory žebříku 
do pole osadíme podlahový příčník, do kterého montujeme podlahové dílce. 

Obr. 3: Uložení úhlopříčného ztužidla 

Obr. 4: Rozmístění žebříků 



50 
 

c) Montáž dalších úrovní lešení 
 
Při montáži, demontáži a přestavbě dalších úrovní lešení systému UNI 70 vzniká 

riziko nebezpečí pádu pracovníků z lešení. Proto se montáž lešení musí provádět 
s ohledem na maximální bezpečnost práce, zejména na zajištění pracovníků proti pádu. 
Zajištění je nutno použít, jakmile se pracovníci pohybují ve výšce vetší než 1,5 m. 

 
Vertikální doprava dílců lešení 

Podle návodu výrobce lešení je pro výšky vyšší než 8 m, 
k dopravě dílců při montáži a demontáži lešení, vhodné použít 
stavební vrátek a do max. výšky 15 m lze zvedat i ručně přes 
jednoduchou kladku. V prvních polích lešení, kde je doprava 
prováděna ručně, je třeba, aby v každé úrovni podlahy stál 
nejméně 1 pracovník (viz obr. 5). Pokud možno použijeme 
stavebního vrátku. 

 
Montáž stavěcích rámů a lešení 

Při výstupu u montáže lešení na nejvyšší úroveň podlahy a následné montáži 
stavěcích rámů a zábradlí vzniká riziko pádu. Proto výrobce lešení UNI 70 doporučuje 
dočasné užití UNI 70 - bezpečnostního montážního zábradlí, které se montuje vždy 
z nižšího, již zajištěného a bezpečného výlezového pole pro minimalizaci rizika pádu 
z lešení při montáži stavěcích rámů a zábradlí.  

 
Montáž s osobním zajištěním 

Jako první, před zahájením montáže připevníme k fasádě, k níž je lešení 
přistavováno, ve výšce, která přesahuje předpokládanou výšku lešení, samonavíjecí 
kladku. Tento kotvící bod musí mít únosnost nejméně 15 kN, dle výrobce. 

Při montáži použijeme bezpečnostní postroj s okem pro připevnění vodícího lana 
na zádech. Vodící lano, vysouvané z kladky, musí být možno vést volně tak, aby se 
pracovník navázaný na toto lano, mohl volně pohybovat a nebylo bráněno navíjení a 
odvíjení lana z kladky. Prostor, v němž se pracovník může pohybovat, je vymezen 
úhlem, který svírá vodící lano se svislicí spuštěnou z kotvícího bodu. Tento úhel 
by neměl překročit 30°. 

Standardní postup montáže dalšího patra lešení: 
- První montážník se zajistí k vodícímu lanu a vystoupí na nechráněnou plochu. 
- Osazování rámů a dalších dílců zahájíme v krajním poli a postupujeme 

 s montáží směrem k místu, nad nímž je umístěna kladka. Pracovníci v nižší 
 úrovni  podávají dílce a montážník smontuje první krajní pole včetně zábradlí. 

- Svislou dopravu materiálu provádíme i nadále v krajním poli. Jakmile je toto 
 krajní pole zkompletováno, včetně zábradlí v podélném i příčném směru, může 
 se v tomto chráněném prostoru pohybovat další pracovník, již bez osobního 
 zajištění. Ten zajišťuje další dopravu materiálu a podává dílce montážníkovi, 
 jenž stále pracuje s osobním zajištěním. 

Obr. 5: Ruční vertikální 
doprava 
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- V místech chráněných zábradlím se mohou postupně zapojit do práce i další 
 pracovníci, kteří kompletují konstrukci, osazují ztužidla, podlahové dílce  dalšího 
 patra, zarážky u podlahy a další dílce v souladu s požadavky návodu na montáž. 
 V prostoru bez boční ochrany se smí pohybovat pouze montážník se zajištěním. 
 Po osazení všech rámu a zábradelních dílců montážník odepne vodící lano a 
 přichytí jej v místě krajního pole pro použití při montáži další úrovně. 

 
d) Kotvení 

 
Kotvení lešení se bezpodmínečně provádí současně se samotnou stavbou lešení. Je 

nepřípustné kotvit lešení dodatečně po montáži. Dodavatel lešení je zodpovědný 
za zajištění toho, že použité kotevní prostředky přenesou v konkrétních podmínkách 
požadované síly. Kotevní síly musí být spolehlivě a bezpečně převedeny pomocí 
kotevní trubky a spojovacího prostředku do dostatečně pevného a únosného kotevního 
podkladu. 

 
Kotvení 

Lešení je nutné kotvit po každých maximálně 4 m. Všechny stavěcí rámy se kotví 
ve výši 2 m. 

První kotvy navrtáme ve výšce 4 m a dále pak postupujeme po každých 4 m, 
sousední řada rámů se kotví v poloviční výšce mezi kotvami předchozího rámu. 
V poslední úrovni podlaží osazujeme kotvy vždy a dále tam, kde svislá vzdálenost 
od poslední kotvy kotevního rastru přesáhne 2 m. Krajní řady rámů se kotví každé 2 m. 

Otvory pro kotvy vrtáme vždy v mírném sklonu směrem dolů, aby se do otvorů 
nedostala vlhkost, hloubku vrtu vyvrtáme vždy o 10 mm více než je délka hmoždinky. 
Pro kotvení použijeme lešenářské kotvy s okem Fischer GS 12/230 mm do hmoždinky 
Fischer UX 12 (délka 80 mm). 

 
Kotevní trubky 

Kotevní trubky jsou opatřeny ocelovým kotevním hákem. Kotevní hák připevníme 
k lešení tak, aby se hák nemohl v oku kotvy pohybovat. 

 
e) Použití a montáž příslušenství 
 
Záchytná stříška 

Záchytná stříška je sestavená z konzol o délce 0,64 m, na které je nasazená 
na nástavce záchytná stříška. Záchytnou stříšku 
namontujeme pouze na vnější straně lešení a ve výšce 4 m 
(2. patro). 

Na nástavec záchytné stříšky se nainstalují dva šikmo 
ležící podlahové dílce, které jsou zajištěny speciální 
pojistkou podlahových dílců pro záchytné stříšky. 
Záchytnou stříšku od pracovní plochy lešení oddělíme 

dvojitým zábradlím. Obr. 6: Schéma záchytné 
stříšky 
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Mezi použitými podlahovými dílci nesmí vzniknout žádná mezera. 
Záchytné stříšky namontujeme nad vstupní prostory, aby bylo zabráněno pádu věcí 

z lešení na procházející osoby. 
 
7.1.3.  Demontáž lešení 
 

Demontáž lešení systému UNI 70 provedeme dle předcházejícího postupu montáže, 
ale opačným způsobem (popsané v předchozím textu). Při demontáži musíme dbát 
na bezpečnost při práci a zejména je zakázáno: 

- odstraňovat kotvení dříve než jsou plně demontována patra nad kotvením 
- demontovat ztužení dříve než jsou plně demontována patra nad ztužením 
- demontované dílce je zakázáno shazovat z lešení 

 
Zpracování systému ETICS 
 
7.2.1  Přípravné práce před započetím prací na systému ETICS 
 

Ještě před samotným zahájením prací na systému 
kontaktního zateplení musíme odstranit veškeré oplechování 
související s prací zateplování (parapetní plechy, oplechování 
atiky). Dále je nutné uvolnit hromosvod ze starých kotev, 
které se uříznou zároveň se stěnovými panely. Poté se navrtají 

kotvy nové (prodloužené) PV 17 8/200 mm (viz obr. 7) do nylonové hmoždinky 
do betonu MBR 8x60 mm, na které se po dokončení zateplení ukotví hromosvod zpět. 

 
7.2.2 Příprava podkladu 

 
Před započetím prací na jednotlivých stěnách bude 

po postavení lešení zaměřena rovinatost ploch. Zateplovací 
systém (ETICS) může být lepen v souladu s rovinatostí 
podkladu – 10 mm/m při užití lepící hmoty a hmoždinek. 
Nerovnosti je třeba vyrovnat pomocí izolačních desek slabších 
tloušťek přilepených na lepidlo. Nerovnosti určujeme pomocí 
olovnice spuštěné ze střechy BD. 

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí, zbytků starých 
nátěrů nebo omítek. Při přípravě a posuzování podkladu respektujte ustanovení 
montážního návodu a normy ČSN EN 73 2901. Staré, problematické nátěry nebo 
omítky musí být beze zbytku odstraněny. 

Pro orientační ověření vhodnosti podkladu nalepte lepidlem na podklad čtverec 
výztužné tkaniny alespoň 30 x 30 cm. Při pokusu o vytržení tkaniny z lepidla (nejdříve 
po 3 dnech) se nesmí od podkladu oddělit tkanina i s lepidlem, ale musí se tkanina 
vytrhnout z vrstvy lepidla. 

Stávající povrchy budou očištěny tlakovou vodou s přísadou vhodných čisticích 
prostředků, hrubé nečistoty mechanicky odstraněny a případné biotické napadení 

Obr. 7: Kotva PV17 

Obr. 8: Caparol Tiefgrund LF 
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odstraněny chemickými prostředky, následně je nutné podklad zpevnit penetračním 
prostředkem Caparol Tiefgrund LF. 

V místech, kde se v betonových konstrukcích vyskytuje obnažená ocelová výztuž, 
bude po očištění nejprve použita ochrana výztuže, poté bude místo s odlupujícím 
se betonem opatřeno kontaktním můstkem a následně kombinací reprofilačních malt. 
Tyto poruchy se vyskytují zejména v čelech lodžiových panelů a u přesahů průvlaků 
v soklové oblasti.  

 
7.2.3  Založení systému 

Zakládací soklový profil se usadí do výšky dle PD. Výšku 
naznačíme na stěnu značkovací šňůrkou. Lišta se upevní 
zatloukacími hmoždinkami Ejot ND-K-8 6x55 mm v odstupu 
cca 25 cm (lišta má 2 m, tzn. na každou lištu 8 HM). 

Nerovnosti v podkladu se vyrovnají vymezovacími 
podložkami Capatect (k dispozici jsou podložky o tloušťce 

3, 5, 8, 10 mm). Jednotlivé díly soklových lišt se spojí spojkami soklových lišt Capatect 
EJ-PV 30. 

Aby se zabránilo trhlinám systému u soklové lišty, je použit profil soklové lišty 
Capatect s integrovaným pásem tkaniny a s okapnicí. 

Při lepení první vrstvy desek do soklové lišty je nutno utěsnit spáru, která případně 
vznikne nerovností podkladu a podkladem lišty. 
 
7.2.4  Lepení izolačních desek 

Příprava lepidla 
 Pro lepení tepelně izolačních desek použijeme práškové 

pytlované lepidlo (pro polystyren Capatect EPS 181 a 
pro minerální vlnu Capatect 133). Prášková hmota se smísí 
s předepsaným množstvím vody a pomocí elektrického 
míchadla Makita UT120 dobře rozmíchá do homogenní 
hmoty bez hrudek, nechá se krátce odstát, a znovu se krátce 

promíchá. Zpracovatelnost lepidel je 2 – 4 hodiny, v závislosti na klimatických 
podmínkách. Lepidlo, které již začalo tuhnout, nelze v žádném případě použít 
(ani přidáním vody). 

Pro správné namíchání a užívání lepidla se řídíme předepsanými informacemi, které 
jsou uvedeny na balení každého výrobku. 
 

Nanášení lepidla na EPS 
 Lepidlo se nanáší metodou „rámeček a body“. Po obvodu 

desky naneseme pás o cca 5 cm a 3 body velikosti dlaně 
do plochy desky. Izolační deska se za současného lehkého 
posunu do strany uloží na podklad tak, aby bylo zaručeno 
dobré přilnutí lepidla. Množství lepidla musí být dostatečné, 
aby po vyrovnání tolerance podkladu a usazení desky bylo 

přilepeno alespoň 40 % plochy desky.  

Obr. 9: Vymezení lišty 
podložkami 

Obr. 10: Příprava lepidla 

Obr. 11: "Rámeček a body" 
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Nanášení lepidla na MW 
U desek z minerálních vláken se před nanesením lepidla 

na „rámeček a body“ nejdříve zatlačí malé množství lepidla 
hladítkem nebo lžící do struktury desky, následné kroky jsou 
stejné jako u lepení EPS. Alternativně může být lepidlo 
u vhodných podkladů naneseno celoplošně na podklad a 
urovnáno zubatým hladítkem. 

 

Založení první řady 
 Při zakládání první řady TI v soklové liště je třeba dbát 

na to, aby desky přesně přiléhaly k přední hraně lišty, 
v žádném případě nesmí desky přečnívat ani být utopeny 
v liště. K tomuto dochází vlivem příliš malé vrstvy lepidla. 
Dále svislá spára mezi deskami TI musí být od spoje 
soklových lišt min. vzdálena 300 mm. 

Izolační desky se za mírného posouvání do stran usadí tak, aby bylo docíleno 
spolehlivého spojení lepidla s podkladem. Desky se vyrovnají do roviny pomocí 
2 m latě. 
 

Vazba desek 
 Lepení izolačních desek se musí provádět vždy ve vazbě 

se svisle přesazenými styčnými spárami. Přířezy desek je 
nutno příslušně přizpůsobit. Spáry tvaru „+“ nejsou povoleny. 
Případné vzniklé štěrbiny nad 2 mm se čistě vyplní klínovými 
přířezy izolační hmoty nebo se vyplní výplňovou tepelně 
izolační PU pěnou Capatect B1 v celé hloubce spáry. 

V žádném případě není možné vyplňovat spáry lepidlem. 
Spoje desek nesmí překrývat průběžné štěrbiny nebo spáry panelové konstrukce, 

min. překrytí desek přes spáry je 10 cm. 
V rozích fasádních otvorů nesmí vycházet spoje TI desek, 

vodorovné i svislé spáry jsou rovněž v min. vzdálenosti 
od rohu otvoru 10 cm z důvodu zabránění tvorbě trhlin. 
Použití odřezků desek (šíře alespoň 15 cm) je povoleno. Musí 
se ale rozdělit do plochy, a nesmí být použity na nárožích 
budovy a u stavebních otvorů. 

 
Přesahy rohů 

Za účelem docílení přesného venkovního rohu se nejprve 
nalepí jedna TI deska s příslušným přesahem a druhá se pak 
k ní přisadí. Přesahující proužek se po nalepení celé výšky 
rohu a pečlivém označení čistě odřízne. Lepení rohu se musí 
provádět střídavě, aby se docílilo zubového spoje. 
  

Obr. 12: Zatlačení lepidla do 
desky 

Obr. 13: Založení 

Obr. 14: "T-vazba" 

Obr. 15: Správná/špatná 
varianta rohů oken 

Obr. 16: Přesahy rohů 
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TI ostění otvorů 
Na izolování dveřních a okenních ostění použijeme 

takovou tloušťku desky, aby šířka rámu oken nebo dveří 
zůstala konstantní po celé délce. Při lepení izolačních desek 
na nadpraží použijeme pomocných svorek k zabránění zřícení 
desky, než dojde k zatvrdnutí lepidla. 

Při izolování ostění se desky na ploše fasády přesáhnou 
přes pevný podklad nejméně o tolik, aby se desky izolující ostění vlepily mezi okenní 
rám a zadní stranu fasádní desky (viz obr. 17), vzniklé přesahy se přebrousí. 
 

Při lepení izolačních desek je nutné dbát na přesné a rovné pokládání a musí se 
zabránit výskytu plošných nerovností v místech spojů. Ale i tak dochází k nerovnostem 
(díky velké vrstvě lepidla) a desky z polystyrenové tvrzené pěny se musí celoplošně 
přebrousit a případný brusný prach se musí odstranit. Izolace z minerálních vláken se 
nepřebrušují a je tedy nutná zvýšená pečlivost při pokládání desek. 

 
Značení 

Elektroinstalace, svod bleskosvodu, vodovodní vedení 
apod. vedoucí pod izolantem se označí fixem, aby nedošlo 
k poškození instalací při montáži hmoždinek. 

 
 
 

7.2.5  Kotvení talířovými hmoždinkami 
 

Dalším důležitým krokem výstavby systému ETICS je mechanické ukotvení 
TI desek talířovými hmoždinkami, a to z důvodu spolehlivého upevnění izolační desky 
k pokladu spolu s lepením podle ČSN EN 73 2901. Použijeme hmoždinky Ejotherm 
STR U2G, hmoždinky třídy A (do betonu) dle ETAG 014. 
Počet hmoždinek 

Podle výpočtu dle ČSN EN 73 2902 postačí 6 ks 
hmoždinek/m2, kdy umístíme jednu hmoždinku do středu 
každé desky a jednu do každé „T spáry“ mezi deskami 
(viz obr. 19). 
 
 
 

Délka hmoždinek 
Správná délka hmoždinek vychází ze správného určení síly všech vrstev systému 

ETICS, a to kotevní délka hmoždinky, tloušťka ponechané staré omítky, tloušťka vrstvy 
lepidla a tloušťka izolantu. 

Na správné uchycení desek použijeme 3 délky hmoždinek, a to: 
- Ejotherm STR U2G 195 mm pro lepení desek o síle 140 mm 
- Ejotherm STR U2G 155 mm pro lepení desek o síle 100 mm 

Obr. 17: Ostění "pohled shora" 

Obr. 18: Značení 

Obr. 19: Rozmístění 6 ks 
hmoždinek/m2 
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- Ejotherm STR U2G 135 mm pro lepení desek do síly 80 mm 
 
Vrtání otvor ů pro hmoždinky 

Pro správnou funkci hmoždinek je důležité, aby byl otvor pro hmoždinku správně 
vyvrtaný. Vhodné je použití ostrých neopotřebených vrtáku určených pro vrtání 
s příklepem do betonu. 

Při vrtání dodržujte tato pravidla: 
- vrtat až po dostatečném vytvrzeni lepidla 
- průměr vrtáku = průměr dříku hmoždinky 
- vrták musí směřovat kolmo k podkladu 
- vyvrtaný otvor je alespoň o 10 mm delší, než bude osazení hmoždinky 

 
Montáž hmoždinky 

Po správném vyvrtání zasuneme 
dřík hmoždinky do otvoru a 
zatlačíme ji talířem až po povrch 
izolační desky. Poté použitím 
hlavice Ejotherm STR Tool se 
hmoždinka zašroubuje (viz obr. 21). 

Dojde k zapuštění hmoždinky, kdy se izolant pod hmoždinkou stlačí a nevzniká tak 
žádný prach z frézování. Po zašroubování se hmoždinka zakryje zátkou Ejotherm 
na EPS nebo MW (viz obr. 20). Tento postup není časově náročný. 

 
 

7.2.6 Broušení povrchu 
 

Jestliže v důsledku průběhu stavby musí izolační desky zůstat po delší dobu 
v neomítnutém stavu, desky z minerální vlny se musí chránit proti působení vlhkosti. 
Polystyrénové desky mohou vlivem působení UV záření zežloutnout na povrchu. Tuto 
degradovanou vrstvu je nutno před nanesením základní vrstvy beze zbytku odstranit 
(proto je důležité nanést základní vrstvu na izolaci co nejdříve, jestliže se tak nestane 
do 14 dní, musí se TI desky ještě jednou přebrousit). Vzniklý brusný prach se musí 
odstranit. Drobné nerovnosti se vyrovnají vrstvou tmelu. 
 
 
7.2.7  Osazení lišt 

 
Pro ochranu hran a správnou funkčnost zateplovacího systému potřebujeme řadu lišt 

Capatect. Všechny lišty jsou opatřeny výztužnou tkaninou a na jejich lepení použijeme 
lepící tmel Capatect 186 M. Na izolační desku naneseme tmel, lištu s tkaninou do vrstvy 
zatlačíme, vyrovnáme a následně tmel přes tkaninu přetáhneme. 
  

Obr. 21: Montáž HM Obr. 20: Zavíčkování HM 
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Rohové lišty 
Na všechny vnější rohy (rohy domu, ostění,…) osadíme 

Al rohovou lištu s tkaninou Capatect, která nám roh ochrání 
před mechanickým poškozením. V místě napojení dodržíme 
překrytí výztužné tkaniny alespoň 10 cm (tkanina na konci 
rohového profilu přesahuje právě o 10 cm samotnou ochranou 
lištu, viz obr. 22). 

 
 
Nadokenní lišty 

V místech přechodu fasády do vodorovných ploch (nadpraží) osadíme plastový 
okapový profil s výztužnou tkaninou Capatect, aby nedocházelo k zatékání a voda 
mohla přes okapničku stéct. 

 
APU lišty 

Pro utěsnění styku izolantu a rámu výplní otvorů v ostění je potřeba usazení okenní 
připojovací lišty, tzv. APU lišty Capatect s výztužnou tkaninou. Profil je vyroben 
ze speciálních plastů, které vlivem počasí nabobtnají a spáru utěsní. K liště je zároveň 
připojen odlamovací lepicí pásek, na který se po zatvrdnutí lepidla přilepí zakrývací 
fólie, která chrání výplně otvorů. 

 
Parapetní lišty 

Nakonec na roh parapetu nalepíme Capatect parapetní lištu s tkaninou, která má 
lepicí pásek, na který se poté nalepí parapetní plech a tím se zabrání vniknutí vzduchu. 
 
Poznámka 

PU těsnící pásky byly do otvorů osazeny již při výměně starých výplní otvorů 
za stávající, proto je již nebudeme osazovat. 
 
7.2.8  Osazení parapetů 
 

Před osazením parapetů dle PD se ve špaletách zaříznou dostatečně velké otvory 
pro zapuštění bočních hran parapetního plechu. Poté se z parapetní lišty odlepí ochranná 
fólie, parapet se zasune až pod výplň otvoru a působením tlaku se řádně přilepí k liště. 
Přilepením by měla být zajištěna vzduchotěsnost. 
 
7.2.9  Osazení plechů na atiku 
 

Atiku oplechujeme plechem LINDAB TiZn o tl. 0,63 mm tak, že na suchou, čistou, 
nemastnou vrchní hranu atiky naneseme pistolí 2 housenky (každou na 1 okraj) lepícího 
tmele Mamut a plech přilepíme. Po zatvrdnutí (cca 24 hodin) plech ještě ukotvíme 
zatloukací hmoždinkou Ejot ND-K-6 6x40 mm cca po 2,0 m. 

Obr. 22: Překrytí lišt 
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Ve spojích musí být plechy do sebe vsazeny alespoň 5 cm, rohy se provádí 
z jednoho dílce, kdy se vrchní hrana plechu nastřihne a plech se ohne a vytvaruje 
do požadovaného úhlu. 
 
7.2.10  Základní vrstva 
 
Příprava lepidla 

 Pro nanášení základní vrstvy použijeme práškové 
pytlované lepidlo Capatect 186 M, do kterého vtláčíme 
výztužnou tkaninu Capatect. Prášková hmota se smísí 
s předepsaným množstvím vody a pomocí elektrického 
míchadla Makita UT120 dobře rozmíchá do homogenní 
hmoty bez hrudek, nechá se krátce odstát, a znovu se krátce 

promíchá. Zpracovatelnost lepidel je 2 – 4 hodiny, v závislosti na klimatických 
podmínkách. Lepidlo, které již začalo tuhnout, nelze v žádném případě použít 
(ani přidáním vody). 

Pro správné namíchání a užívání lepidla se řídíme předepsanými informacemi, které 
jsou uvedeny na balení každého výrobku. 
 
Diagonální vyztužení 

Ještě před celoplošným nanesením 
základní vrstvy se na rozích všech 
fasádních otvorů (např. oken) osadí 
diagonální výztuž Capatect. 
 
 
 

Nanesení základní vrstvy 
 Tmel základní vrstvy nanášíme na izolační desky 

ocelovým hladítkem vždy v šířce pásu tkaniny (1,10 m) a 
výztužová tkanina se do ní zatlačí s přesahy 10 cm. Příslušné 
pruhy tkaniny se předem upevní i na proříznutých místech 
tkaninových pásů (např. ukotvení lešení). 

U izolačních desek z minerálních vláken se na povrch 
desek před vytvořením základní vrstvy musí nanést 

celoplošně tmel jako vyrovnávací vrstva. 
Zhotovování základní vrstvy slouží i k vyrovnání drobných nerovností. Poté se 

tkanina zatmelí metodou do mokré vrstvy tak, aby se zajistilo úplné zakrytí. Je nutno 
zabránit nadměrnému uhlazování základní vrstvy, aby se zamezilo shromažďování 
jemných částic na povrchu nebo vytvoření slinuté vrstvy. 

Případné vzniklé stopy po hranách hladítka se po vyschnutí musí odstranit 
přebroušením. Celkovou tloušťku základní vrstvy a uložení výztužové tkaniny určuje 
certifikace jednotlivých systémů a norma ČSN 73 2901. Základní vrstva se zhotovuje 
v jednom pracovním kroku, dodatečné přidávání tenké vrstvy tmelu je nevhodné. 

Obr. 23: Příprava lepidla 

Obr. 25: Osazení diagonální 
výztuže 

Obr. 24: Diagonální 
výztuž 

Obr. 26: Zatlačení tkaniny 
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Při přerušení práce na ploše je nutno připravit potřebné překrývání tkaniny pro další 
zpracování tak, že se hmota základní vrstvy z nalepené tkaniny čistě setře minimálně 
v šíři 10 cm. 

 
7.2.11  Penetrace před omítkou 

 
Po řádném zaschnutí armované vrstvy (1 – 2 dny 

v závislosti na počasí) se před finální omítkou Capatect SH 
Reibputz základní vrstva důkladně napenetruje přípravkem 
Capatect Putzgrund. 

Capatect penetrace pod omítky se důkladně promíchá 
v nádobě a nanáší se pomocí válečku. Capatect penetrace 

pod omítky se podle přání probarvuje do barevného odstínu odpovídajícího barvě 
omítky. Doba schnutí základního nátěru je závislá na počasí, zpravidla je to jeden den. 
 
Poznámka 

Na východní a severní stěnu, kde už byla izolace provedena v minulosti, 
se penetrace nanese na pevnou, čistou (omytou tlakovou vodou), suchou vrchní původní 
omítku. Po penetraci se provede natažení finální omítky. 

 
7.2.12  Natažení finální omítky 

 
Strukturní omítka Capatect SH Reibputz o zrnitosti 2 mm 

je rovnou připravena k přímému zpracování. 
V dodané nádobě se jen důkladně promíchá elektrickým 
míchadlem (viz obr. 28). Úprava konzistence omítky se může 
provádět přídavkem vody v předepsaném množství 
(viz etiketa na nádobě). Omítka se celoplošně nanese 
na zpenetrovanou základní vrstvu (viz obr. 29), poté se stáhne 
na tloušťku vlastní zrnitosti a vytvoří se struktura plastovým 
hladítkem. 

V místech styku dvou barevných odstínu se podle PD 
na stěnu nalepí papírová páska, ke které se dojede omítka 
jednoho odstínu. Ještě před zaschnutím omítky se páska 

strhne (při odlepení až po zaschnutí by mohlo dojít k popraskání a odloupnutí omítky). 
Po zaschnutí (cca 1 den) se páska nalepí již na nataženou omítku a dojede se k ní omítka 
jiného odstínu. Před zaschnutím opět pásku strhneme a omítka je hotová. 

Za účelem zabránění viditelných napojení jednotlivých pásů omítky je nutno zajistit 
dostatečný počet pracovníků na každém patře lešení. Pracujte plynule a nanášejte vždy 
do mokré vrstvy. Zamezte přerušení prací na souvislých plochách, vždy dokončete 
uzavřené plochy. 

Je třeba pamatovat, že na základě rozdílné nasákavosti, materiálu a struktury 
podkladu, jakož i samotného nátěru, okolních vlivů a vlastností světla, stejně jako 
tolerancí ve vstupních surovinách, je možný výskyt malých rozdílů v barevném odstínu 

Obr. 27: Penetrace podkladu 

Obr. 28: Rozmíchání omítky 

Obr. 29: Natažení omítky 



60 
 

a vznik drobných trhlinek. Nároky nebo reklamace z důvodu nepravidelnosti odstínu, 
vzniklé z výše uvedených důvodů, nemohou být uznány. 

Vrstva omítky se musí během fáze vysýchání nebo tuhnutí chránit proti škodlivým 
klimatickým vlivům (přímé sluneční záření, silný vítr, déšť). Lešení se tak případně 
zakryje plachtami. Zvlášť v chladném ročním období a za vysoké vlhkosti vzduchu je 
nutno dbát na to, že omítka bude vysychat déle. 
 
7.2.13 Zakrytí d ěr po kotvách 
 

Po skončení prací se začne s rozebíráním lešení. Po odstranění kotev se vzniklé 
otvory musí zaslepit vodotěsnou zátkou Capatect, vznikne vodotěsný povrch, který 
se ošetří finální omítkou. 
 
7.2.14 Provedení soklu a zádveří 
 
Příprava podkladu 
Řádně zaizolovaný povrch soklu (není předmětem TP) zpenetrujeme přípravkem 

Caparol Tiefgrund LF, povrch musí být čistý, neprašný, nemastný, suchý. 
 

Lepení izolačních desek 
Na zateplení soklu použijeme TI desky Isover EPS Perimetr, tloušťky 80 mm lepíme 

lepidlem Capatect EPS 181, na zateplení zádveří vchodových dveří použijeme TI desky 
Isover TF PROFI 60 mm stejně dle bodu 7.2.4 Lepení izolačních desek tohoto 
pracovního postupu. 
 
Kotvení talířovými hmoždinkami 

Shodně dle bodu 7.2.5 Kotvení talířovými hmoždinkami tohoto pracovního postupu. 
 
Broušení povrchu 

Shodně dle bodu 7.2.6 Broušení povrchu tohoto pracovního postupu. 
 
Osazení lišt 

Shodně dle bodu 7.2.7 Osazení lišt tohoto pracovního postupu. 
 

Osazení parapetů 
Shodně dle bodu 7.2.8 Osazení parapetů tohoto pracovního postupu. 

  
Základní vrstva 

Shodně dle bodu 7.2.10 Základní vrstva tohoto pracovního postupu. 
 
Penetrace před omítkou 

Shodně dle bodu 7.2.11 Penetrace před omítkou tohoto pracovního postupu. 
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Natažení finální omítky 
Omítka Caparol CapaStone je připravena k přímému zpracování a pouze se krátce 

rozmíchá. Za teplého počasí je možné provést úpravu konzistence přídavkem malého 
množství vody. 

Omítka CapaStone  se nanáší hladítkem z nerez oceli celoplošně, urovná se 
na tloušťku zrnitosti a vytvoří struktura plastovým hladítkem. 

Za účelem docílení rovnoměrného povrchu je třeba, aby sousedící plochy omítal 
vždy stejný řemeslník, aby se zabránilo odchylkám ve struktuře vlivem individuálního 
„rukopisu“. Vždy se omítají celé plochy nebo části najednou, bez přerušení. 
 

8  JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
8.2  Vstupní kontrola 
 

Jako první kontrolujeme projektovou dokumentaci, která je odsouhlasena 
objednatelem. Poté, před začátkem prací, je nutné zajistit kontrolu připravenosti 
pracoviště a kontrolu lešení. Po kontrole lešení můžeme začít na samotném systému 
ETICS, u kterého kontrolujeme materiál (shoda s PD, množství, kvalita, 
nepoškozenost, …), pracovníky (certifikace, kvalifikace, školení – BOZP, požární 
ochrana), stroje a nářadí (technický stav) a podklad (čistota povrchu, degradace 
betonových panelů, rovinnost, svislost, …). 

Shoda se zapíše do stavebního deníku. 
 
8.3  Mezioperační kontrola 
 

Mezioperační kontrolu provádíme během každého z výše zmiňovaných kroků 
stavebních prací na systému ETICS (penetrace podkladu, založení systému, lepení TI 
desek, kotvení, osazení lištových profilů, osazení klempířských prvků, provedení 
základní vrstvy, penetrace pod omítku, provádění finální omítky). 

Nedílnou součástí mezioperačních kontrol je kontrola klimatických podmínek, 
kterou provádíme každý den před zahájením prací. 

Výsledky kontrol se zapisují do stavebního deníku. 
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Výstupní kontrola 

 
Při výstupní kontrolujeme geometrii omítky (především rovinnost – 2 mm/2 m) a 

provedení, vzhled omítky (struktura, provedení detailů, shoda s PD – barevnost, styky 
odstínů, atd.). Nakonec po demontáži lešení kontrolujeme zacpání a zatažení děr 
po kotvách lešení. 

Výsledek zapíšeme do stavebního deníku. 
 
Všechny kontroly jsou podrobně rozepsány v oddíle „Kvalitativní požadavky a 

jejich zajištění se zaměřením na stavebně technologickou etapu obvodového pláště 
bytového domu“ na str. 84 této bakalářské práce. 

 
9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (práce 
na staveništi), č. 362/2005 Sb. (práce ve výškách), č. 101/2005 Sb. (požadavky 
na pracoviště) a v souladu se změnou zákona č. 225/2012 Sb. (bezpečnost a ochrana 
zdraví) a 378/2001 Sb. (požadavky na bezpečné používání strojů). 
 

- 591/2006 Sb.: 
Příloha č. 1. - I. Požadavky na zajištění staveniště 

- II. Zařízení pro rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 
Příloha č. 2. - I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

- XI. Stavební elektrické vrátky 
- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce 
- XV. Přeprava strojů 

 
Příloha č. 3. - I. Skladování a manipulace s materiálem 

- X. Zednické práce 
- XI. Montážní práce 

 
Příloha č. 4 - Náležitosti o oznámení stavebních prací 
 

- 362/2005 Sb.: 
- Článek I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 
- Článek II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prostředky 
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- Článek III. Používání žebříků 
- Článek IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- Článek V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
- Článek VII. Dočasné stavební konstrukce 
- Článek IX. Přerušení práce ve výškách 

 
- Článek XI. Školení zaměstnanců 

 
Plán rizik a BOZP se zaměřením na stavebně technologickou etapu obvodového 

pláště bytového domu je více rozepsáno na str. 97 této bakalářské práce. 

 
10  EKOLOGIE 
 

Veškeré práce na staveništi se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 
č. 381/2001 Sb. zákon o odpadech. V průběhu výstavby vznikají odpady jako zbytky 
profilů, plastových lišt, PVC obalů, izolací a spojovacích materiálů, izolantů, které je 
třeba likvidovat. Tyto odpady se budou třídit a ukládat do velkých vaků a budou 
odváženy na skládku do sběrného dvora. 
 

- Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů 
Katalogové 
číslo odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob zneškodnění 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Spalovna 
15 01 02 Plastové obaly O Spalovna 
15 01 06 Směsné obaly O Spalovna 
17 01 01 Beton O Recyklovna staveb. odpadů 
17 02 01 Dřevo O Spalovna 
17 02 03 Plasty O Spalovna 
17 04 04 Zinek O Sběrný dvůr kovů 
17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr kovů 
17 06 04 Izolace O Chemická likvidace 

Tabulka 5: Katalog odpadů 
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Výpis materiálů 

Č. NÁZEV  OBSAH 
BAL.  JEDN. SPOTŘEB

A 
POTŘEB

A 
OBJEM 

SPOTŘEBY 
POČET 
BALENÍ  ZAOKROUHL.  

1 Capatect SH Reibputz - omítka plocha 25,00 kg 2,9 kg/m2 1 391,72 4 036,4 161,5 165,00 
2 Caparol Capastone - omítka sokl 25,00 kg 5 kg/m2 241,84 1 209,2 48,4 50,00 
3 Capatect Putzgrund - penetrace pod izolaci 25,00 kg 0,2 kg/m2 1 633,56 326,7 13,1 15,00 
4 Caparol Tiefgrund LF - penetrace pod omítku 12,00 kg 0,2 kg/m2 1 633,56 326,7 27,2 30,00 
5 Isover EPS 70F 1000/500/140 mm - plocha 3,00 ks 2 ks/m2 521,28 1 042,6 347,5 350,00 
6 Isover EPS 70F 1000/500/100 mm - lodžie 5,00 ks 2 ks/m2 60,38 120,8 24,2 25,00 
7 Isover EPS 70F 1000/500/40 mm - ostění 12,00 ks 2 ks/m2 194,10 388,2 32,4 34,00 
8 Isover EPS Perimetr 1250/600/80 mm - sokl 8,00 ks 1,33 ks/m2 104,14 138,5 17,3 18,00 
9 Isover TF PROFI 6 1000/600/60 mm - MW 3,00 ks 1,67 ks/m2 11,83 19,8 6,6 7,00 
10 lepidlo Capatect 186 M - armování 25,00 kg 4 kg/m2 1 633,56 6 534,2 261,4 270,00 
11 lepidlo Capatect EPS 181 - lepení EPS 25,00 kg 4 kg/m2 1 633,56 6 534,2 261,4 270,00 
12 lepidlo Capatect 133 - lepení MW 25,00 kg 4 kg/m2 11,83 47,3 1,9 4,00 
13 Capatect výztužová tkanina 55,00 m2 1,15 m/m2 1 633,56 1 878,6 34,2 36,00 
14 Capatect diagonální výztuž 20,00 ks 4 ks/1otvor 100,00 400,0 20,0 20,00 
15 APU lišta Capatect 2,4 m 1,00 ks 0,42 ks/bm 623,82 259,9 259,9 270,00 
16 Capatect lišta parapetní s tkaninou 2,0 m 1,00 ks 0,5 ks/bm 243,90 122,0 122,0 130,00 
17 Rohová lišta Al s tkaninou 2,5 m 1,00 ks 0,4 ks/bm 345,15 138,1 138,1 140,00 
18 Plastový okapový profil Capatect s tkaninou 2,0 m 1,00 ks 0,5 ks/bm 327,56 163,8 163,8 170,00 
19 Capatect soklová lišta 2 m 1,00 ks 0,5 ks/bm 78,06 39,0 39,0 40,00 
20 Capatect spojka soklové lišty EJ-PV 30 1,00 ks 2 ks/lišta 40,00 80,0 80,0 80,00 
21 Capatect vymezovací podložka sada 3,5,8,10 mm 100,00 ks 2 ks/bm 80,00 160,0 1,6 2,00 
22 HM zatloukací Ejot ND-K-8 6x55 mm - sokl. lišta 100,00 ks 4 ks/bm 80,00 320,0 3,2 4,00 
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23 Talířová HM Ejotherm STR U2G 195 mm 100,00 ks 6 ks/m2 521,28 3 127,7 31,3 33,00 
24 Talířová HM Ejotherm STR U2G 155 mm 100,00 ks 6 ks/m2 60,38 362,3 3,6 4,00 
25 Talířová HM Ejotherm STR U2G 135 mm 100,00 ks 6 ks/m2 115,97 695,8 7,0 8,00 
26 Zátka Ejotherm na talířovou HM EPS 100,00 ks 6 ks/m2 685,80 4 114,8 41,1 42,00 
27 Zátka Ejotherm na talířovou HM MW 100,00 ks 6 ks/m2 11,83 71,0 0,7 1,00 
28 Zakrývací fólie na okna 2x50 m 100,00 m2 1 m2/m2 362,20 362,2 3,6 4,00 
29 Lepící papírová páska, š. 50 mm 25,00 m 1,2 m/bm 240,10 288,1 11,5 12,00 
30 Capatect B1 PU pěna 750,00 ml - - - 20,0 20,00 
31 Kotva hromosvodu PV 17 8/200 mm 1,00 ks 5 ks/1 hr. 2,00 2,0 10,0 10,00 
32 Hmoždinka do betonu MBR 8x60 mm-hromosvod 1,00 ks 5 ks/1 hr. 2,00 2,0 10,0 10,00 
33 Vodotěsná zátka - po kotvách lešení 10,00 ks 1 ks/otvor  200,00 200,0 20,0 20,00  
34 Venkovní parapetní deska LINDAB 600 mm 1,00 ks 1 ks/otvor 40,00 40,00 40,00 40,00 
35 Venkovní parapetní deska LINDAB 900 mm 1,00 ks 1 ks/otvor 40,00 40,00 40,00 40,00 
36 Venkovní parapetní deska LINDAB 1200 mm 1,00 ks 1 ks/otvor 8,00 8,00 8,00 8,00 
37 Venkovní parapetní deska LINDAB 2100 mm 1,00 ks 1 ks/otvor 44,00 44,00 44,00 44,00 
38 Venkovní parapetní deska LINDAB 2250 mm 1,00 ks 1 ks/otvor 30,00 30,00 30,00 30,00 
39 Mamut Glue Total lepící tmel 290 ml - atika 1,00 ks - - - 20,0 20,00 
40 LINDAB TiZn plech na atiku, tl. 0,63 mm, 3,0 m 1,00 ks 0,33 ks/bm 89,63 29,9 30,0 30,00 
41 HM zatloukací Ejot ND-K-6 6x40 mm - atika 100,00 ks 0,5 ks/bm 89,63 44,8 0,4 1,00 

Tabulka 6: Výpis materiálů a jejich množství
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1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Media potřebná pro realizaci stavby (voda, elektrická energie) budou poskytnuta 
stavebníkem ze zdrojů v rámci opravovaného objektu. K míchacím centrům budou 
nataženy přípojky elektrické energie (220 V) a vody ze suterénu rekonstruovaného 
objektu (viz výkres ZS). Před západní stěnou budou umístěny tři stavební buňky (sklad 
nářadí, šatna, stavbyvedoucí) a 1 mobilní WC. Do buněk stavbyvedoucího a šatny bude 
provedena přípojka elektrické energie (220 V, viz výkres ZS). V 1. PP objektu budou 
vyhrazeny 2 místnosti pro potřeby ZS dodavatele, které budou sloužit jako sklad 
materiálu a nářadí a zároveň jako umyvárna. Z důvodu zamezení nadměrného odběru 
vody dodavatelem bude v suterénu k přípojce osazen vodoměr. Veškeré energie budou 
hrazeny investorem. 

 
2. Odvodnění staveniště 

Jedná se o stávající zpevněné a zatravněné plochy - není potřeba řešit odvodnění. 
 

3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přímo přístupno z přilehlé komunikace v ul. Mikuláškova a Seifertova. 
V ulici Mikuláškova budou umístěny dočasné dopravní značky, a to značka B20a 
(nejvyšší povolená rychlost 30km/h) a značka B20b (konec omezení rychlosti 30km/h), 
a to v obou směrech (viz výkres ZS). 

Na technickou infrastrukturu nebude napojeno. Přípojky pro zařízení staveniště jsou 
vedeny ze suterénu opravovaného BD. 

 
4. Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při pracích na staveništi bude docházet k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. 
Prašnost bude omezena použitím ochranných sítí na lešení, pracovníci budou řádně 
poučeni a proškoleni o provádění veškerých prací, aby těmto vlivům co nejvíce 
zabránili. 
 
5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Rozsah prováděných prací má minimální dopad na okolí stavby a týká se pouze 
těsného okolí domu. Při realizaci není nutné odstraňovat nebo kácet stávající zeleň. 
Po ukončení výstavby budou všechny dotčené plochy okolo domu uvedeny 
do původního stavu (úprava, urovnání, ozelenění, případné předláždění zpevněných 
ploch apod.). 

 
6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Staveniště pro provedení prací na fasádě je vymezeno v těsném okolí domu 
v rozsahu do cca 3,0 m od fasády. Podél fasády a před lodžiemi bude v pruhu do cca 1,0 
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m postaveno lešení, zbývající vymezená plocha slouží jako ohrožený prostor a 
k manipulaci s materiálem. Ohrožený prostor šířky 2,0 m okolo lešení bude ohrazen 
plotovými zábranami výšky 2 m, na kterých budou v místech napojujících se chodníků 

a vstupů vyvěšeny značky „zákaz vstupu na staveniště“ a 
„nebezpečí úrazu“ (viz obr. 30). Nad vstupy do objektu 
bude na lešení provedena provizorní zábrana 
proti padajícím předmětům. 

Pro potřeby dočasné skládky – odpady (tříděné a 
ukládané do igelitových pytlů), buňky (sklad materiálu, 
šatna, stavbyvedoucí), mobilní WC apod. bude využita 

volná zelená plocha v těsné blízkosti západní stěny domu a komunikace v ul. Seifertova. 
Navržené staveniště se nachází na rovných zatravněných zelených plochách a 

částečně na chodníku. 
Všechny zábory pro staveniště jsou dočasné. 

 
7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během výstavby bude okolní ŽP vystaveno zvýšené prašnosti a zvýšené hladině 
zvuku. Proto budou všichni pracovníci řádně poučeni a budou se snažit o co největší 
eliminaci těchto nežádoucích jevů. 

Při stavebních pracích vznikají odpady dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Proto je nutno 
odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech likvidovat.  

Odpady vzniklé při realizaci - v největší míře se jedná o demontované zábradlí 
lodžií - kov, sklo. Dále také přichází v úvahu odpad vznikající při realizaci nových 
konstrukcí, tzn. zejména zbytky izolantu (polystyrén, minerální vata), zbytky stavebních 
malt a obalový materiál. 

 
Zatřídění odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby kód množství v kg 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 75 
15 01 02 Plastové obaly O 95 
15 01 06 Směsné obaly O 50 
17 01 01 Beton O 40 
17 02 01 Dřevo O 30 
17 02 03 Plasty O 30 
17 04 04 Zinek O 180 
17 04 05 Železo a ocel O 630 
17 06 04 Izolace (minerální vata, polystyren) O 60 

Tabulka 7: Katalog odpadů 

Tyto odpady (krom kovů) budou tříděny a skladovány do velkých fóliových pytlů 
(typu „rukáv“), které se poté naloží na nákladní automobil a odvezou na skládku 
dodavatelskou firmou. Veškeré kovy budou likvidovány odvozem do sběrny železného 
šrotu. 

Obr. 30: Varovné značky 
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Evidence odpadů - evidenci odpadů vznikajících při stavbě povede dodavatel stavby 
(bude určen na základě výběrového řízení). Při realizaci nebudou vznikat nebezpečné 
odpady. 

 
8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby nebudou prováděny rozsáhlejší zemní práce. 
 
9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zábor zelených ploch je omezen pouze na potřebné minimum, stávající zeleň 
nebude odstraňována. 

Při realizaci stavby bude respektován zákon o ochraně krajiny a přírody (zákon 
č. 114/1992 Sb.) – v lokalitě by mohl být možný výskyt některého z chráněných 
živočichů – např. rorýse obecného. Po zpřístupnění atiky (po postavení lešení) proto 
budou kontaktováni zástupci odboru ŽP za účelem ověření případného výskytu 
hnízdících chráněných živočichů ve větracích otvorech střechy v atice a následně bude 
postupováno dle jejich dispozic. 

V období před zpracováním PD výskyt chráněných živočichů na předmětném 
objektu ani na navazujících sousedních domech pozorován nebyl. V případě jejich 
výskytu však bude v souladu s požadavky možnost hnízdění ve stávajících větracích 
otvorech zachována např. vyřezáním spodní části větrací mřížky tak, aby byl vytvořen 
dostatečný vletový otvor popř. osazením budek. 
 
10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Staveniště bude oploceno plotovými zábranami výšky 2 m. 
Staveniště nebude hlídáno. 

Všechny balkonové dveře (přístup na lodžie) budou ohrazeny 
dřevěnými zábranami proti vniknutí osob z bytů na lodžie. Dále 
na jejich zasklení bude vylepena značka zákazu vstupu 
(viz obr. 31). 

Při provádění této stavby je nutno plnit všechny stávající 
předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém 
prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 
ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle 

vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. 
 
Dále je nutno dodržovat a řídit se zejména následujícími předpisy a nařízeními: 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích 
- nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Obr. 31: Zákaz vstupu 
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- Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
S ohledem na výše uvedené dokumenty je pro realizaci stavby zpracován „Plán 

BOZP˝. 
 

11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou není stávající užívání staveb dotčeno. 
 

12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Staveniště je přímo přístupno z přilehlé komunikace v ul. Mikuláškova a Seifertova. 
V ulici Mikuláškova budou umístěny dočasné dopravní značky, a to značka B20a 
(nejvyšší povolená rychlost 30km/h) a značka B20b (konec omezení rychlosti 30km/h), 
a to v obou směrech (viz výkres ZS). 
 

13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Veškeré stavební procesy budou probíhat pouze od pondělí do pátku, a to 
od 6:00 do 16:00 (1 hodina přestávka), a to z důvodu klidu obyvatelstva domu. 
Při pracích musí pracovníci dbát na to, aby nevytvářeli zbytečnou a nadměrnou prašnost 
a hlučnost ve svém okolí. 
 

14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude prováděna postupně v rámci vymezené lhůty pro realizaci (viz příloha 
časového plánu stavebních prací). Předána bude najednou jako celek bez dílčích 
ucelených částí. 

 
Doba výstavby severní a východní stěny: 30.3.2015 – 24.4.2015 

- Montáž lešení   2 dny 
- Příprava podkladu  4 dny 
- Založení systému   1 den 
- ETICS + oplechování  9 dnů 
- Montáž hromosvodu  2 dny 
- Finální vrstva   2 dny 
- Demontáž lešení   2 dny 

 
Doba výstavby jižní a západní stěny:  27.4.2015 – 4.6.2015 

- Montáž lešení   3 dny 
- Příprava podkladu  4 dny 
- Založení systému   1 den 
- ETICS + oplechování  6 dnů 
- Stěrka bez TI izolace  2 dny 
- Finální vrstva   7 dnů 
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- Demontáž lešení   2 dny 
 

Doba výstavby soklové stěny:   4.6.2015 – 12.6.2015 
- Stěrka bez TI izolace  1 den 
- Capatect sokl   3 dny 
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1. ÚVOD 
 
Časový plán pro stavebně technologickou etapu zateplení obvodového pláště 

bytového domu byl zpracován v programu Contec do přílohy. Jedná se o přílohu č. 4 
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1. Obecné informace o stavbě 

 
Název stavby:    Oprava bytového domu „Mikuláškova č. 2, 4 

Přerov ” 

Katastrální území:    Přerov 

Charakter stavby:    Stavební úprava bytového domu s 24 byty 

Způsob provedení stavby:   Dodavatelsky 

Stavebník:    Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 

128/41, Přerov, IČO : 053236 

Místo stavby:     Bytový dům Mikuláškova č. 2, 4 Přerov, 

parcela č.4394/15 

Projektant:    Ing. Petr Volek, Osmek 11, Přerov, 

IČO : 40290158, autorizace ČKAIT č. 1200667, 

autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 

Investor:     Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 

128/41, Přerov IČO: 053236 

 
Bytový dům č. 2, 4 tvoří krajní sekci obytného bloku v Mikuláškově ulici. Objekt 

má 4 nadzemní a jedno (částečně zapuštěné) podzemní podlaží. Konstrukčně se jedná o 
panelový montovaný dům typ T 06 B vnějších rozměrů cca 38,84 x 11,30 m, výšky 
po atiku cca 11,85 m. Nosná konstrukce je tvořena ŽB panely tl. 140 mm v příčných 
modulech 3600 mm, na které jsou uloženy plné ŽB stropní panely tl. 120 mm. 
Konstrukční výška podlaží je 2800 mm. Průčelní obvodové panely s okenními otvory 
jsou dle dostupných podkladů z expando keramzitbetonu (EB) celkové tl. 290 mm. 

Štítové stěny (mimo lodžie) jsou tvořeny ze sendvičových panelů s izolantem z PPS 
tl. 80 mm. Východní a západní štítová stěna byla v roce 2005 zateplena systémem 
ETICS s izolantem tl. 100 mm. 

Na západní a jižní straně jsou před půdorys domu předsazeny lodžie hl. 1200 mm, 
které jsou tvořeny ŽB stěnovými dílci tl. 140 mm a stropními panely tl. 120 mm bez 
doplňkové podlahové konstrukce. Zábradlí lodžií je řešeno jako zámečnický výrobek 
z tenkostěnných ocelových profilů – nosný rám prof. 60/20, výplň - cca 1/3 ocelové 
příčle, zbytek plošná výplň z opaxitu podloženého deskou a ocelovým rámem. Zábradlí 
je kotveno na krajních svislých sloupcích do stěn lodžií a do podlahy. Všechny lodžie 
jsou zaskleny posuvným rámovým systémem. Stávající bytová okna a balkónové dveře 
jsou nové plastové výrobky. Okna 1. PP jsou původní kovová, dvojitě zasklená. Jejich 
stav odpovídá stáří a běžné údržbě, tepelně technické parametry nevyhovují. Stávající 
zastřešení je tvořeno jednoplášťovou větranou střechou s hydroizolací z asfaltových 
pasů. V roce 1998 bylo provedeno dodatečné zateplení deskami polydek. Objekt byl 
postaven v roce 1978 a je celý využíván pro bytové účely. 
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2. Mechanizace 
 

Pro kompozitní systém zateplení obvodového pláště není potřeba náročné strojní 
sestavy. Pro převoz materiálů je zvolen nákladní automobil s hydraulickou rukou, 
kterým jsme schopni dovést a následně složit použitý materiál bez zapotřebí další 
mechanizace na požadované skladovací plochy. Materiál se bude vozit postupně 
po etapách dle potřeby, z důvodu nedostatečného skladovacího místa. Ostatní stroje jsou 
vybrány tak, aby splnily všechny požadavky potřebné pro provedení zateplovacího 
systému. 
 
3. Dostupnost a zásobování 
 

Dostupnost a zásobování stavby je uvedeno v příloze č. 2 Situace širších dopravních 
cest. Příloha obsahuje polohu staveniště, stavebnin, skládky odpadů, sídla dodavatelské 
firmy a jejich vzájemné trasy ke staveništi. Dále jsou v ní uvedeny vzdálenosti a časy 
ujetí tras. 
 
 
4. Navržená strojní sestava 
 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou: 
 
Renault D10 LOW P4x2 240 E6 valník 
 
Specifikace: 
  

Nákladní automobil Renault D10 LOW určený pro distribuci materiálů s karoserií 
typu valník, vhodný pro zásobování staveb ve městské výstavbě, a to díky sníženému 
poloměru otáčení. Tento nákladní automobil je vhodným dopravním prostředkem 
pro stavební firmy. 

 
 

Obr. 32: Renault D10 LOW, pohled zboku 
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Technická data: 
 

Rozměry: 
- Rozvor náprav  6 500 mm 
- Celková délka  11 293 mm 
- Přední převis  1 329 mm 
- Zadní převis  3 755 mm 
- Celková výška  2 693 mm 
- Šířka karoserie  2 255 mm 
- Rozchod předních kol 1 908 mm 
- Rozchod zadních kol 1 908 mm 
- Výška podvozku  961 mm 
- Poloměr otáčení  5 470 mm 
Hmotnosti: 
- Celková hmotnost    10 000kg 
- Nosnost náprav -     Přední  4 000 kg 

- Zadní   7 600 kg 
 

Hydraulická sklápěcí ruka Hiab XS 099 B-2 Duo 
 

 

 
 
 

Specifikace: 
Hiab XS 099 je mimořádný jeřáb 

s vysokým výkonem a spolehlivostí a 
s nízkými náklady. Kombinuje hlavní 
ovládací ventil Hiab V 80 spolu s řídící 
jednotkou. Dále je na výběr mezi manuálním 
pákovým systémem nebo dálkovým 
ovládáním. 

Obr. 33: Renault D10 LOW, pohled 
zepředu 

Obr. 35: Sklápěcí ruka Hiab XS B-2 Duo 

Obr. 34: Nosnost ruky při daném vyložení 

Obr. 36: Nosnost ruky při dané délce 
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Technická data: 
 

- Maximální nosnost     87 kNm 
- Vyložení – hydraulický výsuv   7,8 m 
- Vyložení – manuální výsuv    11,9 m 
- Vyložení/nosnost     2,7 m/3 250 kg 

5,7 m/1 540 kg 
7,6 m/1 140 kg 

- Otočný úhel      406° - 406° 
- Výška ve složené pozici    2 350 mm 
- Šířka ve složené pozici    2 225 mm 
- Potřebný montážní prostor    690 mm 
- Váha       1 140 kg 

 
Stavební vrátek Camac Polipasto P200 
 
Specifikace: 

 
Jedná se o závěsný stavební vrátek, 

vhodný pro zavěšení a použití na lešení. 
Jeho předností je nízká hlučnost a 
jednoduchá obsluha. Vrátek má 
jednoduchou, ale za to robustní konstrukci, 
která zajišťuje jeho dlouhou životnost. 
Ocelové, 30 m dlouhé, tažné lano je 
zakončeno závěsným hákem se závažím a 
pružným dorazem. Ovladač vrátku, vyroben 
z odolného plastu, umožňuje velmi snadné 

ovládání chodu (dolu-nahoru-stop). Vrátek P200 je osazen účinnou bezpečnostní brzdou 
motoru. Součástí vrátku je rameno pro horizontální uchycení. 
 
Technická data: 
 

- Elektrické napájení   230 V/Hz 
- Hmotnost     26 kg 
- Rozměr     19 x 53 x 23 cm 
- Výkon motoru    0,85 kW 
- Nosnost     200 kg 
- Rychlost zdvihu    20 m/min 
- Délka lana     30 m 
- Průměr lana    5 mm 
- Napětí motoru    230 V 

 
 

Obr. 37: Camac Polipasto P200 
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Míchadlo Makita UT 120 
 
Specifikace: 

Míchadlo Makita UT 120 spolu s profesionálním nástavcem 
je vhodné k promíchávání kašovitých a sypkých materiálů 
do 50 kg. Má pozvolný rozběh s elektronickou regulací otáček. 
Je chráněno proti přetížení a proti přehřátí motoru. Vhodné 
pro míchadla o max. průměru 140 mm. 
 
Technická data: 
- Příkon     1 150 W 
- Otáčky na prázdno   250 – 580 min-1 
- Max. průměr míchací lopatky 140 mm 
- Upnutí/velikost vrtáku  M14 
- Hmotnost    5 kg 
 

 
Vrtací kladivo Makita HR 2470T 
 
Specifikace: 

Vrtací a sekací kladivo bude použito pro 
vrtání děr pro talířové a zatloukací 
hmoždinky, na kotvení lešení do obvodového 
pláště a na vrtání děr pro kotvy hromosvodu. 
Vrtačka obsahuje beznástrojové 
rychlosklíčidlo SDS-PLUS s prachotěsným 
upínáním. Momenty otáčení mají stejný 
výkon ve směru doleva i doprava. Stroj je 
chráněn proti vniknutí prachu. 

 
Technická data: 
 

- Upnutí/velikost vrtáku   SDS-PLUS 
- Příkon     780 W 
- Otáčky naprázdno    0 – 1 100 W-1 
- Počet úderů naprázdno   0 – 4 500 W-1 
- Síla jednotlivého úderu   2,4 J 
- Hmotnost     3,0 kg 
- Rozměry     394 x 84 x 214 mm 

 
 
 
 
 

Obr. 38: Makita UT 120 

Obr. 39: Makita HR 2470T 
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Šroubovák Makita FS 2700 
 
Specifikace: 

Elektronický šroubovák spolu s hlavicí Ejotherm 
STR Tool bude použit k utahování talířových 
hmoždinek. Šroubovák je možno nastavit na 6 stupňů 
utahovacího momentu. 
Technická data: 
- Příkon    570 W 
- Otáčky na prázdno  0 – 2 500 min-1 
- Utahovací moment  32 Nm 
- Hmotnost   1,8 kg 
- Rozměry   301 x 70 x 192 mm 

 
Úhlová bruska Makita GA6021C 150 mm 
 
Specifikace: 

Úhlovou bruskou Makita odřežeme stávající kotvení hromosvodu. Ta je chráněna 
technologií SJS, která ochraňuje převodovku proti poškození. Dále pak tělo brusky je 
chráněno proti vniknutí prachu. Bruska má pozvolný průběh s regulací otáček. 

 
Technická data: 
- Příkon    1 450 W 
- Otáčky naprázdno  9 000 min-1 
- Řezný kotouč (Ø)  150 mm 
- Velikost vřetene  M14 x 2 
- Hmotnost   3 kg 
- Rozměry   390 x 169 x 120 mm 
 
 

Tavná řezačka Profistyrocut 1300 mm 
 
Specifikace: 

Tavná přenosná řezačka Profistyrocut je určena 
pro řezání polystyrenových materiálů rovně či pod úhlem 
15° – 90°. Řez je přesný, snadný, rychlý a čistý. Díky 
tavení nevzniká žádný prach ani odpad. 
 
Technická data: 
 
- Napětí   230 V – 50/60 Hz 
- Řezací drát  0,5 mm 
- Váha   9,80 kg 
- Rozměry  1 655 x 300 x 120 mm 

Obr. 40: Makita FS 2700 

Obr. 41: Makita GA6021C 150 mm 

Obr. 42: Profistyrocut 1300 mm 
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Vysokotlaký čistič Kärcher K 2.425 T50 
 
Specifikace: 

 
Vysokotlakým čističem Kärcher očistíme fasádu 

od odpadávajících částí, nečistot a prachu.  
 
Technická data: 
 
Příkon:   1 600 W 
Průtok:   400 l/hod 
Max. tlak:   110 bar 
Délka hadice:   6 m 
Max. teplota kapaliny: 40 °C 

Obr. 43: Kärcher K 2.425 T50 



 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  
  

KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ SE 
ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNĚ TECHNOLOGICKOU 
ETAPU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BYTOVÉHO DOMU 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   ADAM GREGOVSKÝ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2014                   



 

OBSAH: 
 
1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ETICS     86 

2. ZKRATKY         89 

3. POUŽITÉ ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NORMY    89 

4. POPIS PROVÁDĚNÝCH KONTROL      90 

  



86 
 

1. Kontrolní a zkušební plán ETICS 

Typ č. 
Název 

kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly  Četnost Výsledek 

Vyhověl/ 
nevyhověl 

Kontrolu 
převzal 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 Kontrola PD 
Zákon183/2006 Sb.,        
vyhl. 62/2013 Sb. 

HSV, 
TDI 

vizuálně jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

2 
Připravenost 
pracoviště 

ČSN EN 12810-1            
ČSN EN 12810-2             
vyhl. 591/2006 Sb. 
ČSN 73 8101 

HSV, 
TDI 

vizuálně jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

3 Kontrola lešení 

ČSN EN 12810-1            
ČSN EN 12810-2             
vyhl. 362/2005 Sb. 
ČSN 73 8101 

HSV 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

4 
Kontrola 
materiálu 

ČSN 73 0202                    
ČSN 73 0212-5                 

PD 

HSV, 
PSV, 
TDI 

vizuálně 
průběžně 

při přejímce 
SD, DL   

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

5 
Kontrola 

pracovníků 
Certifikáty, průkazy HSV vizuálně jednorázově SD   

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

6 Kontrola strojů TL 
PSV, 
STR 

vizuálně 1 x týdně P   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

7 
Kontrola 
podkladu 

ČSN 73 2901                   
ČSN 73 0205 

MN 
PSV, M měřením jednorázově SD   

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 
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M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

8 
Klimatické 
podmínky 

vyhl. 591/2006 Sb.,        
vyhl. 362/2005 Sb.,         

PD, TL, TP 
PSV 

vizuálně, 
měřením 

každý den SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

9 
Kontrola 
penetrace 
podkladu 

ČSN 73 2901                       
TL, MN 

HSV, 
TDI 

vizuálně jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

10 
Kontrola 
založení 
systému 

ČSN 73 2901                       
TL, MN, PD 

HSV, 
TDI 

vizuálně jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

11 
Kontrola lepení 

TI desek 
ČSN 73 2901                       
TL, MN, PD 

HSV, 
TDI 

vizuálně, 
měřením 

průběžně SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

12 
Kontrola 
kotvení 

ČSN 73 2902                       
TL, PD, MN 

HSV, 
TDI 

vizuálně průběžně SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

13 
Kontrola 

osazení lišt 
ČSN 73 2901                       

TL, MN 
HSV, 
TDI 

vizuálně průběžně SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

14 
Kontrola 

klempířských 
prvků 

ČSN 73 0205                   
ČSN 73 3610                     

PD 

HSV, 
TDI 

vizuálně, 
měřením 

průběžně SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

15 
Kontrola 
provedení 

základní vrstvy 

ČSN 73 2901                       
TL, MN 

HSV, 
TDI 

vizuálně, 
měřením 

průběžně SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 
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16 
Kontrola 

penetrace pod 
omítku 

ČSN 73 2901                       
TL, MN, PD 

HSV, 
TDI 

vizuálně jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

17 
Kontrola 
provádění 

finální omítky 

ČSN 73 2901                       
TL, PD, MN 

HSV, 
TDI 

vizuálně průběžně SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 18 

Kontrola 
geometrie 

ČSN 73 0205                     
TL, PD 

HSV, 
TDI 

měřením jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

19 
Kontrola 

provedení a 
vzhledu 

PD 
HSV, 
TDI 

vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   
jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

jméno:   
datum:  
podpis: 

Tabulka 8: Kontrolní a zkušební plán ETICS
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2. Zkratky 
 

HSV – hlavní stavbyvedoucí 

PSV – pomocný stavbyvedoucí 

TDI – technický dozor investora 

M – mistr, vedoucí čety 

STR – strojník 

PD – projektová dokumentace 

MN – montážní návod 

TP – technologický předpis 

TL – technický list výrobce 

DL – dodací list 

OL – objednací list 

P – protokol 

SD – stavební deník 
 

3. Použité zákony, vyhlášky a normy 
 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
 

- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti (5.1995) 

- ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola 

- přesnosti stavebních dílců (2.1994) 
- ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 

(ETICS, 5.2005) 
- ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - 

Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem (5.2011) 
- ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí (11.2008 změna Z1, 

katalog č. 82191) 
- ČSN 73 8101 Lešení - společná ustanovení (5.2005) 
- ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 

(9.2004) 
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- ČSN EN 12810-2 Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při 
navrhování konstrukce (9.2004). 

 
4. Popis prováděných kontrol 
 
Vstupní kontrola 
 
1. Kontrola PD 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Projektová dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem, zkontrolována 

technickým dozorem investora a hlavním stavbyvedoucím, přičemž se kontroluje 
kompletnost, srozumitelnost a správnost jednotlivých výkresů. O kontrole se provede 
zápis do stavebního deníku. PD by měla minimálně obsahovat: 

 
- Identifikační údaje o zateplovaném objektu 
- Výkresovou dokumentaci (dle potřeby i výkresy atypických detailů) 
- Barevné schéma pohledů 
- Statické, tepelně technické a požárně technické posouzení 
- Přesnou specifikaci materiálů 
- Výkaz výměr 
- Požadavky na podklad pod ETICS 

 
2. Kontrola připravenosti pracoviště 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola probíhá dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle platných norem. 
Při kontrole připravenosti pracoviště kontrolujeme provedení zřízeného lešení, 

oplocení kolem staveniště (výšky min. 1,8 m, stavební úřad může určit jinou výšku a 
způsob oplocení) a vjezd a výjezd ze staveniště. 

Dále se kontroluje řádné označení staveniště, a zda je vyznačeno zákazem vstupu 
cizím osobám, kontrolujeme zařízení staveniště, zdroje energií, atd. Příjezdová a 
přístupová cesta nesmí být blokována skládkami, popř. jinými prácemi. 

Veškeré předchozí práce na budově musí být řádně dokončeny dle PD a musí být 
dodržena případná technologická pauza pro tyto práce. 

O tomto provedeme zápis do stavebního deníku. 
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3. Kontrola lešení 
 

Kontrolu provádí: HSV 
Kontrola probíhá dle vyhlášky č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a dle platných norem. 

Kontrolu provádíme hned po předání pracoviště, před započetím prací. 
Kontrolujeme provedení zřízeného lešení: 

- Odstup lešení od hrany fasády (dle PD 200 mm, nesmí překročit 250 mm!!) 
- Kotvení (správné provedení dle TP – počet kotev, sklon vrtu, hloubka vrtu) 
- Osazení bezpečnostních sítí 
- Zřízení záchytných stříšek nad vstupy 
- Stabilitu a umístění dle PD 
- Výšku zábradlí (1 100 mm) 

O kontrole provedeme zápis do stavebního deníku. 

 
4. Kontrola materiálu 
 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost 

ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců 
Veškerý dovezený materiál nejdříve pečlivě zkontrolujeme: 

- Dovezené množství daného materiálu 
- Požadovaný rozměr, jakost a druh materiálu 
- Případné porušení nebo poškození materiálu či jeho obalu (poškozený 

materiál nesmí být do systému zabudován a musí být vrácen) 
- Objednací dokumenty, dodací listy a jejich vzájemnou shodu 
- Certifikáty shody se štítky CE 

Kontrolujeme materiál, který bude uskladněný na staveništi, musí být skladován 
přesně dle pokynů výrobce (dle technických listů) na pevné uzamykatelné ploše a 
v suchu. 

O kontrole převzetí materiálu provedeme zápis do stavebního deníku. 

 
5. Kontrola pracovníků 
 

Kontrolu provádí: HSV 
Na základě certifikátů, platných průkazů a dalších dokumentů zkontrolujeme 

schopnost pracovníků vykonávat jim určené práce. Dále zkontrolujeme proškolení 
pracovníků o BOZP, o požární ochraně (zvláště o zacházení s otevřeným ohněm) a 
o bezpečném chování na staveništi. 

Všichni pracovníci (s jejich platnými dokumenty) budou zapsáni do stavebního 
deníku, kde se vedle svého jména podepíší. 
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6. Kontrola strojů 
 

Kontrolu provádí: PSV, STR 
Na základě technických listů zkontrolujeme kompletnost všech strojů, nářadí a 

pomůcek. 
Zkontrolujeme technický stav (jako je např. hladina provozních kapalin, ošetření 

důležitých součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost 
výstražných signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické 
přístroje neprobíjejí apod.). 

Sepíšeme protokol o správnosti a funkčnosti strojů a nářadí, který bude vložen 
do stavebního deníku. 

 
7. Kontrola podkladu 
 

Kontrolu provádí: PSV, M 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů ETICS, ČSN 73 0205 Geometrická přesnost 
ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. A v souladu s montážním návodem. 

Kontrolujeme stav podkladu: 
- Soudržnost (střední hodnota min. 200 kPa, jednotlivá min. 80 kPa) 
- Povrchovou degradaci (povrch musí být čistý, bezprašný, zbaven výkvětů – 

opláchnutím tlakovou vodou) 
- Místní rovinnost (kontrolujeme 2 m latí – max. odchylka od roviny 

10 mm / m) 
- Celkovou rovinnost (kontrolujeme šňůrou a olovnicí – kontrolujeme svislost 

a přečnívající části, které musí být odstraněny) 
Dále musíme zkontrolovat kotvy hromosvodu, zda staré byly odřezány zároveň 

s podkladem a nové navrtány dle PD. 
Kontrolu podkladu zapíšeme do stavebního deníku. 
 

Mezioperační kontrola 

 
8. Kontrola klimatických podmínek 
 

Kontrolu provádí: PSV 
Kontrola je prováděna v souladu s vyhláškou č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále dle PD, TL výrobců a TP. 

Kontrola je prováděna každý den, při příchodu pracovní čety na staveniště, mezní 
teploty vzduchu pro zpracování ETICS se musí pohybovat v rozmezí +5°C až 

+30°C (ale kontrolujeme TL každého materiálu pro správné použití). Pro zabudování 
ETICS je dovolena nejnižší přípustná teplota podkladu +5°C. Vliv slunečního záření a 
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větru je snížen instalací bezpečnostních sítí na rámové lešení. Při silném větru 
(nad 11 m/s), dešti a snížené viditelnosti nesmí být prováděny žádné práce. 

Do stavebního deníku zapisujeme stav počasí každý den, dále zapisujeme případné 
stavební pauzy způsobené klimatickými vlivy. 

 
9. Kontrola penetrace podkladu 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrolu provedeme v souladu s normou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů ETICS, dále dle TL a MN. 
Zkontrolujeme správné provedení penetračního nátěru, jeho správné naředění a 

nanesení na kompletní plochu povrchu, na kterou se budou lepit izolační desky. 
Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 

 
10. Kontrola založení systému 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrolu provedeme v souladu s normou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů ETICS, dále dle TL, MN, PD. 
Kontrolujeme správné osazení soklových lišt, jejich rovinnost, výšku nad terénem 

dle PD, správné kotvení a spojení lišt ve stycích, aby lišty nikde nepřesahovaly. 
Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 

 
11. Kontrola lepení TI desek 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů ETICS, TL, MN, PD. 
Kontrolujeme správné zvolení a tloušťku izolačních desek dle PD, použití 

správného lepícího tmele a jeho správné rozmíchání dle TL (kontrolujeme i dobu 
zpracovatelnosti daných lepidel). TI desky musí být ze 40% povrchu rubové strany 
spojeny s podkladem, proto kontrolujeme správné nanášení lepidla na izolant dle MN. 

Dále kontrolujeme správné lepení desek dle MN, dodržování vazeb a přesahů 
(min. 100 mm), správné řešení ostění, nadpraží a parapetů dle MN, u první řady desek 
zkontrolujeme správné napojení izolantu na soklovou lištu. Kontrolujeme správné 
označení vedení pod izolantem. Kontrolujeme šířky spár (při velikosti spáry nad 4 mm 
se spára vyplní montážní pěnou). 

Výsledek kontrol zapisujeme do stavebního deníku. 
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12. Kontrola kotvení 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní 

systémy ETICS - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení 
s podkladem, TL, PD, MN. 

Kontrolujeme použití správných hmoždinek a jejich délek dle PD, kontrolujeme 
správný počet kusů na m2, jejich správné rozmístění a kolmost dle PD. Kontrolujeme 
hloubku vrtu, která musí být větší o 10 mm než samotná délka hmoždinky a průměr 
vrtáku, který je shodný s průměrem hmoždinky. Je prováděna namátková kontrola kotev 
na vytažení. Kotvy, které nevyhoví, musí být nahrazeny novými v blízkosti stávající, 
původní kotva je odstraněna a otvor je vyplněn izolantem. Ohnuté, prasklé, či jinak 
zdeformované kotvy nesmí být zabudovány. 

Nakonec kontrolujeme zavíčkování všech hmoždinek. 
Kontroly zapíšeme do stavebního deníku. 

 
13. Kontrola osazení lišt 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů ETICS, TL, MN, PD. 
Před prováděním základní vrstvy kontrolujeme správné olištování dle PD (správný 

výběr lišt – APU, rohová, okapní, parapetní a použití správného lepícího tmele). 2 m latí 
kontrolujeme rovinnost a svislost, vizuálně nepoškozenost profilu, dále pak správné 
napojení rohových profilů na sebe a přesah jejich výztužné tkaniny (min. 100 mm). 

Výsledek zapíšeme do stavebního deníku. 
 

14. Kontrola klempířských výrobků 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Navrhování geometrické přesnosti, ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
(11.2008 změna Z1, katalog č. 82191) a PD. 

Kontrolujeme správné osazení všech klempířských prvků, jejich sklon (min. 5%), 
správné kotvení dle PD. U parapetních desek kontrolujeme hloubku usazení a správné 
přilepení plechu k parapetnímu profilu, aby bylo dosaženo vzduchotěsnosti. U atiky 
kontrolujeme spoje plechů (min. přesah přes sebe je 50 mm), provedení rohů a celkovou 
vodotěsnost. 

Výsledek zapíšeme do stavebního deníku. 
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15. Kontrola provedení základní vrstvy 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů ETICS, TL, MN. 
Před započetím prací na provedení základní vrstvy musíme zkontrolovat stav 

izolačních desek. Ty nesmí být vlhké ani nijak poškozeny. Polystyrenové desky nesmí 
být nažloutlé (to vzniká působením slunečního záření, po 14 dnech je nutné polystyren 
přebrousit). 

Při samotné práci na základní vrstvě kontrolujeme správné použití armovacího 
tmele dle MN (správný typ, rozmíchání a dobu zpracovatelnosti), správné natažení 
výztužné tkaniny a její přesahy přes sebe (min. 100 mm) a správné osazení diagonálních 
výztuží do rohů otvorů. Tkanina musí být kompletně schována pod armovacím tmelem, 
který musí být srovnán do roviny a případné vzniklé stopy po hranách hladítka se musí 
po zaschnutí odstranit. 

Kontrolu zapíšeme do stavebního deníku. 

 
16. Kontrola penetrace pod omítku 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrolu provedeme v souladu s normou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů ETICS, dále dle TL, MN, PD. 
Po řádném vyschnutí základní vrstvy provádíme penetraci. Při té kontrolujeme 

správné provedení penetračního nátěru, jeho správné naředění a nanesení na kompletní 
plochu povrchu, na kterou se bude nanášet finální omítka. Dále zkontrolujeme obarvení 
penetrace dle PD do barvy omítky. 

Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
 
17. Kontrola provádění finální omítky 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 

izolačních kompozitních systémů ETICS, TL, MN, PD. 
Kontroluje se přítomnost penetračního nátěru a jeho řádné vyschnutí. Shoda 

materiálu a odstínu strukturní omítky s PD, dodržení postupu přípravy s TL. Jednotlivé 
dílčí plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru, aby došlo k minimalizaci 
vizuálních chyb. 
 
 
 
 
  



96 
 

Výstupní kontrola 
 
18. Kontrola geometrie 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Navrhování geometrické přesnosti, TL, PD. 
Během kontrol se ověřuje rovinatost 2 m latí, maximální dovolená odchylka je 

2 mm/2 m. Sledují se přechody mezi jednotlivými barevnými odstíny a obalení rohů 
omítkou. 

 
19. Kontrola provedení a vzhledu 
 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s PD. 
Kontrola je zaměřena na shodu s návrhem v PD, tzn. celkový vzhled a barevné 

pojetí fasády, opracování detailů, přesný přechod mezi odstíny, pohledová jednolitost 
povrchu, celistvost bez viditelných přechodů v povrchové úpravě. 

Nakonec kontrolujeme zazátkování a finální úpravu děr po kotvách lešení, ty musí 
být vodotěsné, nesmí přečnívat ani být utopeny. 
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1. Obecné informace o stavbě 

 
Název stavby:    Oprava bytového domu „Mikuláškova č. 2, 4 

Přerov ” 

Katastrální území:    Přerov 

Charakter stavby:    Stavební úprava bytového domu s 24 byty 

Způsob provedení stavby:   Dodavatelsky 

Stavebník:    Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 

128/41, Přerov, IČO : 053236 

Místo stavby:     Bytový dům Mikuláškova č. 2, 4 Přerov, 

parcela č.4394/15 

Projektant:    Ing. Petr Volek, Osmek 11, Přerov, 

IČO : 40290158, autorizace ČKAIT č. 1200667, 

autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby 

Investor:     Stavební bytové družstvo Přerov, Kratochvílova 

128/41, Přerov IČO: 053236 

 
Bytový dům č. 2, 4 tvoří krajní sekci obytného bloku v Mikuláškově ulici. Objekt 

má 4 nadzemní a jedno (částečně zapuštěné) podzemní podlaží. Konstrukčně se jedná 
o panelový montovaný dům typ T 06 B vnějších rozměrů cca 38,84 x 11,30 m, výšky 
po atiku cca 11,85 m. Nosná konstrukce je tvořena ŽB panely tl. 140 mm v příčných 
modulech 3600 mm, na které jsou uloženy plné ŽB stropní panely tl. 120 mm. 
Konstrukční výška podlaží je 2800 mm. Průčelní obvodové panely s okenními otvory 
jsou dle dostupných podkladů z expando keramzitbetonu (EB) celkové tl. 290 mm. 

Štítové stěny (mimo lodžie) jsou tvořeny ze sendvičových panelů s izolantem z PPS 
tl. 80 mm. Východní a západní štítová stěna byla v roce 2005 zateplena systémem 
ETICS s izolantem tl. 100 mm. 

Na západní a jižní straně jsou před půdorys domu předsazeny lodžie hl. 1200 mm, 
které jsou tvořeny ŽB stěnovými dílci tl. 140 mm a stropními panely tl. 120 mm 
bez doplňkové podlahové konstrukce. Zábradlí lodžií je řešeno jako zámečnický 
výrobek z tenkostěnných ocelových profilů – nosný rám prof. 60/20, výplň - cca 1/3 
ocelové příčle, zbytek plošná výplň z opaxitu podloženého deskou a ocelovým rámem. 
Zábradlí je kotveno na krajních svislých sloupcích do stěn lodžií a do podlahy. Všechny 
lodžie jsou zaskleny posuvným rámovým systémem. Stávající bytová okna a balkónové 
dveře jsou nové plastové výrobky. Okna 1. PP jsou původní kovová, dvojitě zasklená. 
Jejich stav odpovídá stáří a běžné údržbě, tepelně technické parametry nevyhovují. 

Stávající zastřešení je tvořeno jednoplášťovou větranou střechou s hydroizolací 
z asfaltových pasů. V roce 1998 bylo provedeno dodatečné zateplení deskami polydek. 
Objekt byl postaven v roce 1978 a je celý využíván pro bytové účely. 
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2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Pravidla BOZP jsou neopomenutelnou záležitostí v rámci předcházení vzniku nehod 
a zranění během pracovního procesu. Ještě před zahájením veškerých pracovních úkonů 
musí být všichni pracovníci řádně proškoleni v oblasti bezpečnosti práce, pohybu 
na staveništi, manipulaci s elektrickým či ručním nářadím, popřípadě stroji a zařízeními, 
které budou během pracovního procesu používat. 
Legislativa: 

- Zákon č. 225/2012 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a jeho změnami 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 

- Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

Při technologické etapě zateplování obvodového pláště bytového domu vzniká 
při práci mnoho rizik (práce na lešení, jeho montáž a demontáž, práce ve výškách, pád 
předmětu z výšky či rizika spojená s používáním ručního nebo elektrického nářadí 
pro zpracování stavebních materiálů). 

Každý pracovník musí být řádně proškolen a seznámen s těmito riziky (musí znát 
i řešení těchto případně vzniklých rizik). Pracovníci musí dbát na to, aby všem rizikům 
a nebezpečím předcházeli. 

Veškerá nebezpečí jsou popsána v plánu rizik. 
 

3. Požadavky na zařízení staveniště 
 

Silniční komunikace (v blízkosti staveniště, 
v ulici Mikuláškova) bude omezena maximální 
rychlostí 30 km/h dopravními značkami B20a 
(nejvyšší povolená rychlost 30km/h) a B20b 
(konec omezení rychlosti 30km/h), a to v obou 
směrech (viz výkres ZS). 

 
 
Staveniště pro provedení prací na fasádě je vymezeno 

v těsném okolí domu v rozsahu do cca 3,0 m od fasády. 
Podél fasády a před lodžiemi bude v pruhu do cca 1,0 m 
postaveno lešení, zbývající vymezená plocha slouží jako 
ohrožený prostor a k manipulaci s materiálem. Ohrožený 
prostor šířky 2,0 m okolo lešení bude ohrazen plotovými 

Obr. 44: B20a Obr. 45: B20b 

Obr. 46: Výstražné značky 
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zábranami výšky 2 m, na kterých budou v místech napojujících se chodníků a vstupů 
vyvěšeny značky „zákaz vstupu na staveniště“ a „nebezpečí úrazu“ (viz obr. 46). 
Nad vstupy do objektu bude na lešení provedena provizorní zábrana proti padajícím 
předmětům. 

 
Všechny balkonové dveře (přístup na lodžie) budou ohrazeny 

dřevěnými zábranami proti vniknutí osob z bytů na lodžie. 
Dále na jejich zasklení bude vylepena značka zákazu vstupu 
(viz obr. 47). 

 
 
 
 
 
 

4. Plán rizik 
 

Pád pracovníku z výšky 
 
Nejvážnějším rizikem při pracích na obvodovém plášti je pád z výšky, který hrozí 

při následujících pracovních procesech: 
- Při montáži/demontáži lešení 
- Pád z lešení – propadnutí systémovým dílcem 
- Pád z lešení – propadnutí mezerou mezi lešením a budovou 
- Pád z žebříku 
- Pád z výšky při kontrolování svislosti budovy 
- Pád z výšky při osazování atikových plechů 
 
Opatření ke snížení rizik při (de)montáži lešení: 
- (de)montáž lešení provádí pouze oprávnění pracovníci 
- Montáž lešení provádíme přesně dle technologického postupu (správné kotvení, 

ztužení, osazení zábradlí, všechny dílce musí být zajištěny zarážkami, podlahové 
dílce budou osazeny ve všech polích, žebříkové výstupy kotvíme oboustranně a 
umisťujeme střídavě, vzdálenost mezi lešením a budovou nesmí překročit 
250 mm) 

- Od výšky 1,5 m budou montážníci zajištěni vodícím lanem 
 

Opatření ke snížení rizik při práci ve výškách: 
- Veškeré práce provádí pouze pracovníci proškoleni o práci ve výškách 
- Pracovníci budou dodržovat všechny bezpečnostní pravidla a předpisy o nichž 

budou proškoleni 
- Na lešení neskladujeme žádné nářadí ani materiál, udržujeme čistotu        
- Nenakláníme se a nepřibližujeme se k volným okrajům 

 

Obr. 47: Zákaz vstupu 
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Pád materiálu/nářadí z výšky 
 

Dalším rizikem při práci hrozí pád materiálu z výšky na osoby na zemi nebo 
na nižších patrech lešení: 

- Pád materiálu/nářadí z lešení 
- Pád materiálu/nářadí z vrátku 
 
Opatření ke snížení rizik proti pádu materiálu nebo nářadí z výšky: 
- Pracovníci jsou řádně proškoleni o práci na lešení 
- Materiál nebo nářadí ukládáme ve výšce tak, aby nedošlo k jeho shození nebo 

sklouznutí 
- Přebytečný materiál nebo nářadí na lešení nenecháváme 
- Stavební vrátek před použitím kontrolujeme, použít lze jen v dobrém 

technickém stavu 
- Stavební vrátek nepřetěžujeme (max. nosnost 200 kg) 
- Materiál nebo nářadí zvedané pomocí stavebního vrátku upevňujeme tak, aby 

nemohlo dojít k pádu 
- Pod zvedacím mechanismem stavebního vrátku se nesmí nacházet žádné osoby 
 

Zatížení lešení 
 
Aby nedošlo k přetížení lešení a následně k jeho zborcení (samostatných dílců, 

popřípadě i větších částí), tak: 
- Na lešení neukládáme žádný materiál kromě toho, který zrovna používáme 
- Veškeré zatížení (i vlastní tíhu pracovníků) rozmisťujeme do co největší plochy 

(max. nosnost lešení – 200 kg/m2) 
 

Vykládání materiálu hydraulickou rukou 
 
Seznam rizik při vykládání materiálu hydraulickou rukou: 
- Zranění nebo přimáčknutí osob zavěšeným břemenem nebo hákem 
- Zranění osob pádem břemene 
- Zranění osob nekontrolovatelnými pohyby zařízení (chybou obsluhy nebo 

závadou) nezajištěnému proti samovolnému pohybu nebo zneužití neoprávněnou 
osobou 

 
Opatření ke snížení rizik při vykládání materiálu hydraulickou rukou: 
- Zvedací zařízení hydraulické ruky bude používáno, pouze pokud svým 

technickým stavem odpovídá bezpečnému používání 
- Zvedací mechanismus bude užíván pouze k účelu, k jakému je určen (a to 

nakládání a vykládání materiálu) 
- Při zjištění poruchy stroje během jeho provozu, se musí přerušit práce a zajistit 

opravu stroje 
- Musí být zajištěna stabilita dopravního stroje, aby nedošlo k jeho překlopení 
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- Hydraulickou ruku nesmíme přetěžovat 
- Obsluha stroje nesmí opouštět své místo, pokud není zařízená zajištěno 
- Pod ukládanými břemeny ani v jeho blízkosti se nesmí nikdo zdržovat, 

pracovníci se k břemeni smějí přiblížit pouze v případě, že jej chtějí ustálit 
v místě, kde bude složeno 

- Vázání břemen smí provádět pouze osoba k tomu odpovědná a proškolená 
 
Zranění od elektrického nebo ručního nářadí 

 
Seznam rizik při práci s nářadím: 
- Poranění od proudu elektrické energie 
- Pořezání při práci s úhlovou bruskou při odřezávání hromosvodu 
- Nebezpečí úrazu při práci s vysokotlakým čističem (poranění kůže, vstříknutí 

do očí) 
- Nebezpečí úrazu při práci s příklepovou vrtačkou při kotvících pracích 
- Nebezpečí úrazu při práci s míchadlem (vstřiknutí míchané látky do očí) 
 
Opatření ke snížení rizik při pracích a manipulaci s nářadím: 
- Pracovníci jsou řádně proškoleni o práci s elektrickým nářadím 
- Veškeré nářadí je ve správném technickém stavu 
- Vedení elektrické energie a nářadí udržujeme v suchém prostředí 
- Dbáme předpisů od výrobce a nářadí nepřetěžujeme 
- Zapnutým elektrickým nářadím nemíříme proti jiným osobám 
- S ostatním ručním nářadím zacházíme opatrně a snažíme se předejít úrazům na 

sobě a dalších osob 
 

Všichni pracovníci budou mít při veškerých pracích pevnou pracovní obuv, 
ochranou přilbu, reflexní vestu a pracovní rukavice, při práci s úhlovou bruskou a 
míchadlem doporučuji nasazení ochranných brýlí. 
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1. Nevýhody klasických systémů ETICS 
 

Systémy ETICS jsou často vystaveny extrémním a 
rychlým výkyvům teplot (ať už krátkodobě nebo 
dlouhodobě). V zimních obdobích může přímé slunce 
během několika minut rozpálit omítku klidně až 
na 45 °C (i když je teplota okolního vzduchu ve stínu        
-8 °C), přes léto to může být až na 70 °C (při okolní 
teplotě ve stínu cca 30 °C), viz obr. 48. 

Těmto velkým výkyvům nejsou klasické systémy 
schopny odolávat, a tudíž dochází k jejich porušení – 
objevují se praskliny, fasáda degraduje a klesá 
životnost i účinnost zateplení. Čím je tmavší odstín 
fasády, tím je problém nápadnější. 

U tepelně izolačních systémů platila vždy zásada, z důvodů možného přehřívání 
fasády při působení přímého slunce, použití co nejsvětlejších odstínů. Tmavé barvy a 
zejména černá byly prakticky vyloučeny (světlá barva světlo odráží – nižší povrchová 
teplota fasády, tmavá světlo pohlcuje – vyšší povrchová teplota fasády). 

 
Obr. 49 zobrazuje pokles povrchových 

teplot zateplené fasády v průběhu patnácti 
minut. Během této krátké doby došlo 
k poklesu teploty povrchu o desítky stupňů, 
tyto teplotní výkyvy můžou mít dva 
následky: 

a) degradaci polystyrenu jako izolantu 
(polystyren nedokáže dlouhodobě odolávat 
teplotám přesahujícím 70 °C) 

b) porušení celistvosti vnějšího 
souvrství (vlivem opakujícího se 

smršťování a rozpínání vnějšího souvrství může dojít k porušení, vzniku 
trhlinek, zatékání srážkové vody a následnému narušení stability celého 
systému) 

 
Těmto jevům je možné úspěšně čelit použitím vhodné technologie. Použitím 

izolantu z desek z minerální vaty, která je odolnější vůči vyšším teplotám, zabráníme 
degradaci polystyrenu. Porušení vnějšího souvrství je možné zabránit použitím 
materiálů, které jsou mechanickému namáhání dostatečně odolné. 
 
 
 
 
 
 

Obr. 48: Povrchové teploty zateplené 
fasády se středně sytým barevným 
odstínem se v průběhu roku mění 
v rozsahu od -25 °C až k 70 °C. 

Obr. 49: Výstup ze skutečného měření: Po zatažení 
oblohy klesla povrchová teplota zateplené fasády v zimě 
během několika minut z +45 °C na 0 °C. Teplota 
vzduchu v průběhu měření činila -8 °C 
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2. Relativní zářivost HBW 
 

Tzv. relativní zářivost fasády HBW 
(původně zavedena v německy mluvících 
zemích jako Hellbezugswert) byla 
doporučena alespoň na úrovni 30 až 25 % 
podle druhu použité omítky. Dokonale 
černá fasáda, pohlcující veškeré sluneční 
záření má HBW 0 a dokonale bílá, veškeré 
záření difúzně odrážející, má HBW 100 
(pro příklad relativní zářivost odstínů 
omítky použité na zateplení BD 
v Mikuláškové ulici, Přerov: Granat 12 – 

HBW 24, Granat 15 – HBW 56, Madeira 12 – HBW 28). 
Tudíž dříve prakticky nešlo na zateplené fasády použít tmavé barvy, které většinu 

tepla pohlcují, poté promění v teplo a fasádu zahřejí. 
Všechna tato omezení boří nový systém Capatect Carbon. 
 

3. Capatect Carbon 
 
Capatect Carbon je nová výrobková řada společnosti Caparol vyvinutá speciálně 

pro vysoce odolné povrchové úpravy tepelně izolačních systémů (odolává jak 
extrémním výkyvům teplot, tak i vandalům). 

Systém je vyztužen uhlíkovými vlákny, která 
jsou volně rozptýlena v lepících tmelech i 
ve strukturovaných omítkách, viz obr. 51. Vlákna 
plní výztužnou funkci, podobně jako např. ocelové 
drátky nebo špony v drátkobetonu. 

Uhlíková vlákna jsou speciálně upravována 
na pouhou tloušťku kolem 1 µm [mikrometr] a 
v celé délce tvoří monokrystal mimořádné 
pevnosti (toto vlákno při průřezu 1 mm2 unese 

zatížení o hmotnosti přes 560 kg, které působí silou 5600 N a ve vláknu vyvolá napětí 
5600 MPa). Díky materiálům, vyztuženými uhlíkovými vlákny, řady Carbon můžeme 
dosáhnout podstatně vyšších mechanických odolností než jiné materiály na srovnatelné 
bázi.  
  

Obr. 50: Denní průběh teploty vzduchu a povrchové 
teploty fasády pro její různé barevné sytosti daných 
relativní zářivostí (hodnotou HBW). Měření proběhlo 
za slunného jarního dne. 

Obr. 51: Pohled na výztužná uhlíková vlákna a 
výplň z nano-částic ve fasádní stěrce 
pod elektronovým mikroskopem. 
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Použití 
 
a) HBW 15 a vyšší při skladbě: 

- izolant Capatect Dalmatin, lepený a kotvený v souladu s certifikací systému 
- výztužová vrstva Capatect Carbon Spachtel v síle alespoň 3 mm s vloženou 

tkaninou (odolnost proti úderům 15 J – 5x více než doporučuje norma 
ČSN 73 2901, vhodná na fasády EPS a plošné nátěry) 

- omítka Capatect CarboPor 
 
b) HBW 6 a vyšší při skladbě: 

- izolant minerální vata, lepená systémovým lepidlem a kotvená šroubovacími 
hmoždinkami 

- výztužová vrstva Capatect CarboNit v síle alespoň 5 mm s vloženou 
tkaninou (odolnost proti úderům 50 J – 17x více než doporučuje norma 
ČSN 73 2901, vhodná na podezdívky a soky a vchodové prostory) 

- omítka Capatect CarboPor 
 

4. Edice Carbon 
 

CarboNit 
Vyztužovací hmota CarboNit je dvousložkový materiál 

skládající se z CarboNitu a prášku CarboNit Powder. Jeho 
použití je vhodné na podezdívky a vchodové prostory, 
na místa fasády, která jsou vystavována velkému 
mechanickému opotřebení. Jeho odolnost proti úderu, 
okolo 50 Joulů, chrání fasádu vůči mnoha formám 
vandalismu. Zároveň je CarboNit voděodolný, tudíž možné 
použití v místech ostřikovaných vodou, proto je možné 
použití na tato místa běžných TI materiálů. 

 
CarbonSpachtel 

Uhlíková stěrka na vytvoření základní vrstvy 
CarbonSpachtel v běžném použití tloušťky 3 mm 
vykazuje odolnost proti úderu okolo 15 Joulů. Díky této 
odolnosti je vhodná na fasády EPS a plošné nátěry. Tato 
odolnost bezpečně odolá opřeným kolům, zatoulaným 
míčům a především nepříznivému počasí. 

Hlavním smyslem uhlíkové stěrky je zvýšená 
odolnost vůči termomechanickým zátěžím způsobeným 
velkými teplotními rozdíly na fasádě. 

Základní vrstva CarbonSpachtel je první vyztužení vyvinuté speciálně pro zvýšené 
požadavky vysoce izolovaných systému. 
 
 

Obr. 52: CarboNit 

Obr. 53: CarbonSpachtel 
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CarboPor 
Krycí omítka pro všechny typy fasád CarboPor je 

díky uhlíkovým vláknům extrémně odolná proti 
povětrnostním podmínkám a výkyvům teplot. 

U klasických omítek se zhruba po deseti až patnácti 
letech odděluje zrno od plev, někdy dokonce i dříve. 
Při větších vrstvách izolace, omítka se nachází 
v nepříznivých termomechanických podmínkách, 
se snižuje její životnost. 

Omítka CarboPor prodlužuje životnost fasády, zabraňuje vzniku trhlin a tím udržuje 
svěží vzhled barvy. 

 
CarboSol 

Fasádní barva CarboSol je vhodná pro všechny typy 
fasád. Díky tzv. perličkovému efektu rychle schne a 
chrání fasádu při extrémních povětrnostních podmínkách. 

Vytváří strukturu, která zabraňuje vniknutí vody dále 
do omítky, kdy se na povrchu vytvoří kapky vody, které 
rychle odtečou a fasády se dotknou jen minimálně – 
dochází k minimálnímu vsáknutí vody do fasády. 

V kombinaci s difuzními schopnostmi je povrch 
neustále suchý. I při teplotách blížících se bodu mrazu, 

se fasáda vysušuje výrazně rychleji, než dokáže navlhnout. 
Díky suchému povrchu fasády dochází k menšímu znečištění a menšímu výskytu 

řas, kterým se daří právě ve vlhkém prostředí. 
  

Obr. 54: CarboPor 

Obr. 55: CarboSol 



110 
 

Závěr 
 

Bakalářskou práci jsem provedl v rozsahu dle zadání. Cílem mé práce bylo navržení 
vhodného systému pro stavebně technologickou etapu montáže obvodového pláště 
panelového bytového domu v Přerově, v ulici Mikuláškova. 

Systém jsem vybral od renomovaného výrobce systémů ETICS, a to společnosti 
Caparol, která nabízí varianty pro řešení všech detailů. Všechny postupy a zásady prací 
jsou popsány v daných kapitolách. 

Do výkazu výměr jsem zahrnul veškerý materiál a práci, jejich množství a cenu. 
Rozpočet jsem udělal v programu BUILDpower S společnosti RTS, a.s. 
Do technologického předpisu jsem popsal jak práce na systému ETICS, tak na montáž a 
demontáž lešení.  Dále jsem popsal zásady organizace výstavby, zařízení staveniště a 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Do strojní sestavy jsem navrhl 
vhodné stroje pro práci na systému, ty mohou být nahrazeny i jinými, avšak podobné 
výkonnosti. Postup prací a jejich dílčí termíny jsou uvedeny v příloze časového plánu, 
v programu Contec. 

Důležitým bodem při provádění veškerých prací je kapitola o kontrolním a 
zkušebním plánu, kde jsem popsal veškeré kontroly tak, aby bylo dosaženo co největší 
jakosti. 

V poslední kapitole jsem se věnoval novému, odolnému systému společnosti 
Caparol, kde jsem popsal jeho výhody oproti jiným (klasickým) systémům. 

Při návrhu systémového zateplení jsem bral ohledy bezpečnostní, finanční a časové 
nároky a v neposlední řadě na jakost a provedení za použití platných zákonů, vyhlášek a 
norem, které s tímto souvisí. 
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