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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je řešení stavebně technologické etapy 

regenerace obvodového pláště Základní školy Chrast. Součástí práce je regenerace 

stávajících omítek a provedení kontaktního zateplovacího systému za použití 

polystyrenových desek. 

Práce řeší technologické postupy, zásady organizace výstavby, časové 

plánování, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kvalitativní 

požadavky a položkový rozpočet.   

Klíčová slova 

 regenerace, kontaktní zateplovací systém, polystyren, zateplení, technologická 

etapa, obvodový plášť, omítky, spodní stavba 

Abstract 

 The subject of this bachelor’s thesis is offering solution for technological stages 

of regeneration of a building envelope of Primary school Chrast. The thesis includes 

regeneration of existing plasters and execution of a contact heating systems  using 

polystyrene plates. 

The thesis describes technological processes, principles of organization of 

construction, time scheduling, suggestion of mechanical sets, occupational safety and 

health, quality requirements and itemized budget. 

Keywords 

regeneration, contact heating systems , polystyrene, insulation, technological 

stage, building envelope, plasters, substructure 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce zpracovává řešení Opravy a modernizace obálky ZŠ 

Chrast se zaměřením na obvodový plášť. 

Cílem práce je vytvořit pro zadanou technologickou etapu regenerace 

obvodového pláště technickou zprávu, technologický předpis a bilanci zdrojů, 

navrhnout řešení organizace výstavby včetně konceptu výkresu zařízení staveniště. Také 

je třeba zobrazit situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, vytvořit časový plán a 

návrh strojní sestavy pro technologickou etapu, stanovit kvalitativní požadavky a jejich 

řešení a vypracovat plán BOZP. V závěru práce je zpracováno porovnání tepelně 

izolačních materiálů, jejich tepelně izolačních vlastností a využití s ohledem na jejich 

cenu. 

Bakalářská práce vychází z projektové dokumentace, která byla zapůjčena Ing. 

Márií Necidovou.  

Byla zpracována na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty 

stavební VUT v Brně. 
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3.1 Průvodní zpráva 

3.1.1 Identifikační údaje 

3.1.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Oprava a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Adresa:  U Pošty 5, Chrast 

Katastrální území:  Chrast 653799 

Parcela:   č. st. 168, č. 992/13, č.1073/1, č. 227 

c) Předmět dokumentace 

Předmětem této technické zprávy je dokumentace pro provádění stavby: Oprava 

a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast. 

3.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo  

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba) 

Název organizace:    Město Chrast 

Sídlo:     Náměstí 1, 538 51 Chrast 

Zastoupený:     Martina Lacmanová, starostka města 

IČO:      00270199 

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřina Vohradníková, vedoucí HO 

Stavební dozor investora:   Martin Šíma DiS., referent HO 

Telefon:     469 667 416 

E-mail:     m.sima@mestochrast.cz 

http:     www.mestochrast.cz 

 

 

http://www.mestochrast.cz/
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3.1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

Jméno a příjmení:  Ing. Mária Necidová 

Adresa:   Cyrilov 38, 594 61 Bory 

IČ:   68063156 

DIČ:    CZ6259266398 

Telefon:   737 555 228 

E-mail:   necidova@ned.cz 

http:    www.ned.cz 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů techniků činných ve výstavbě s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Ing. Mária Necidová 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a energetické auditorství č. 1400029. 

c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým je zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace. 

- 

3.1.2 Seznam vstupních podkladů 

 Dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro účel získání 

dotace z OPŽP, zpracoval Ing. Jan Koloděj v lednu 2012. 

 Dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele - statika, 

zpracoval Ing. Karel Šatava v lednu 2012. 

 Energetický audit, zpracoval Ing. Pavel Novák v lednu 2012. 

 Průzkum zdiva z hlediska vlhkosti a koncepční návrh sanace 

zpracovaného Ing. Pavlem Fárou a Ing. Robertem Gillem, v červnu 2011. 

 Upřesňující požadavky investora k dokumentaci pro provedení stavby. 

 Doměření stávajícího stavu a fotodokumentace. 

 Platné zákony, vyhlášky a normové požadavky. 

http://www.ned.cz/
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3.1.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavební úpravy základní školy budou prováděny na parcelách č. st. 168, č. 

992/13, č. 1073/1, č. 227. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Navrženými stavebními úpravami se nemění funkční ani dispoziční řešení 

objektu. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.) 

Projekt neřeší. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu se spádem od objektu a sanace 

spodní stavby pro odvedení srážkové vody od objektu. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Projekt neřeší. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projekt neřeší. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky DOSS jsou splněny v rámci dokumentaci pro stavební povolení. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Projekt neřeší. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Projekt neřeší. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 Parcela č. st. 168, stavební parcela vedena jako zastavěná plocha a 

nádvoří. 

 Parcela č. 992/13, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 

ostatní komunikace. 

 Parcela č. 1073/1, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 

ostatní komunikace. 

 Parcela č. 227, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 

sportoviště a rekreační plocha. 

Parcely jsou v katastrálním území Chrast a jsou ve vlastnictví investora. 

3.1.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba občanské vybavenosti – základní škola. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka) 

Čelní část původního objektu směrem do Náměstí se nachází v památkové zóně. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Požadavky bezbariérového užívání staveb budou odpovídat podmínkám pro 

umístění a provedení stavby Veřejnoprávní smlouvy a požadavkům vyhlášky 

č.398/2009 Sb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Požadavky DOSS jsou splněny v rámci dokumentace pro stavební povolení. 
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g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Projekt neřeší. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěna plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 

Projekt neřeší. Zastavěna plocha zůstane stávající. 

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 budovy apod.) 

Potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy 

odpadů, emisí a třída energetické náročnosti budovy v souladu s dokumentací pro 

stavební povolení. Odvodnění střech základní školy je stávající kanalizací. Bude 

provedena drenáž kolem původní budovy školy a jídelny jako součást sanace spodní 

stavby. Drenážní voda je částečně napojena na stávající kanalizaci a částečně využití 

nádrže na vodu se vsakem. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Stavba bude provedena ve dvou etapách. V první etapě bude provedena sanace 

spodní stavby, provedení drenáží, výměna otvorových výplní, zateplení stropní 

konstrukce pod nevytápěnou půdou, renovace a zateplení plochých střech. Ve druhé 

etapě bude provedeno zateplení obálky budovy a modernizace obvodového pláště. Před 

druhou etapou bude provedeno posouzení vlivu sanačních opatření. Předpoklad lhůty 

výstavby je rok 2015. 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační hodnota stavební úprav činí cca 20 mil. Kč. 

3.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Projekt neřeší. 
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3.2 Souhrnná technická zpráva 

3.2.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v katastrálním území Chrast v obytné zóně v centru města. 

V bezprostřední blízkosti se nachází komunikace, ze kterých je zajištěn přístup na 

pozemek. 

 Plocha pozemku:  11 652 m
2
 

 Zastavěná plocha:  2 972 m
2
 

 Podíl zastavěné plochy: 26 % 

b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

IG průzkum:  

Byl proveden v roce 2006 v souvislosti s výstavbou nové tělocvičny (jižně od 

školy) a zahrnoval tři průzkumné vrty.  

Pod povrchem bylo zjištěno 0,5-1,0 m navážek:hlinité, hlinito-štěrkové až 

hlinito-kamenité s příměsí stavebního odpadu. Původní hlíny s humózní příměsí 

mocnosti 0,3-0,6 m byly zčásti ponechány v jejich podloží. Dále následují smíšené 

sedimenty mocnosti přesahující 8 m. Jsou tvořené převážně prachovitými hlínami s 

variabilním obsahem štěrkové frakce. Lze rozlišit intervaly čistě hlinité či více 

štěrkovité (štěrkovité hlíny až jílovité štěrky). Podložní křídové horniny zastihl pouze 

jeden vrt, nejvíce vzdálený od budovy: eluvium prachovce charakteru hlinitého štěrku s 

úlomky mateční horniny se nacházelo pod navážkami v hl. 0,5 m a mělo mocnost 1,2 m. 

Od hloubky 1,7 m přecházelo do navětralého prachovce. Ustálená hladina podzemní 

vody byla zaznamenána ve vrtu V2 (poblíž vstupu do přístavby) v hloubce 8,7 m pod 

terénem. Je vázána na propustnější štěrkovité vrstvy.  

Základní stavebně – technický průzkum:  

Byl proveden v květnu a červnu 2009. Součástí bylo provedení sondy do střechy 

nad přístavbou tříd za účelem zjištění přesné skladby a fyzikálních vlastností 

jednotlivých materiálů. 

Závěry stavebně technického průzkumu byly použity pro vypracování návrhu 

technického řešení opravy a modernizace obálky budovy základní školy. 
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Byly zjištěny následující vady a poruchy obvodového pláště: 

 lokální odpadávání omítky a výskyt trhlin v omítce na přístavbě tříd a šaten a 

objektu kuchyně 

 rozsáhlé odpadávání omítky, značné poškození dekoračních prvků (římsy, 

šambrány, pilastry) na původním objektu 

 soklová část je většinou bez povrchové úpravy 

 na dvorní fasádě původního objektu zcela chybí oplechování okenních parapetů, 

dochází tak k zatékání do interiéru a skladby obvodové stěny 

 netěsné provedení klempířských prvků v detailech 

 poškozená hydroizolace v úrovni terénu, vlhkostní poruchy způsobené vzlínající 

vlhkostí 

 výskyt značných tepelných mostů, nevyhovující tepelně technické vlastnosti 

konstrukcí 

Byly zjištěny následující vady a poruchy střech a stropu pod nevytápěnou půdou: 

 lokálně nedostatečné spádové poměry, tvoření kaluží ve střešním žlabu 

 nevhodně řešené detaily napojení na přilehlé stavební konstrukce 

 dožilá hydroizolace ze starých asfaltových pásů – boule, puchýře, vrásy, zcela 

netěsná v detailech 

 lokálně netěsné provedení novějších hydroizolací v detailech 

 degradace, částečná koroze klempířských prvků, bylo zjištěno nespolehlivé 

kotvení klempířských prvků, lokálně byly klempířské prvky zcela uvolněné a 

nefunkční 

 nevyhovující tepelně technické vlastnosti střech a stropu pod nevytápěnou 

půdou 

Byly zjištěny následující vady a poruchy výplní otvorů: 

 degradace dřevěných a kovových rámů výplní otvorů 

 netěsné provedení připojovací spáry a napojení na okolní konstrukce – zatékání 

do konstrukce obvodového pláště a interiéru, degradace přilehlých konstrukcí 

 nefunkční kování, okna lze těžko otevírat 

 netěsné napojení oplechování okenního parapetu na okenní rám – riziko zatékání 

 netěsné funkční spáry – nadměrná infiltrace 

 nedostatečné tepelně technické vlastnosti výplní otvorů (kromě nových 

plastových) 

Byly zjištěny následující vady a poruchy klempířských prvků: 

 dožilý nátěr klempířských prvků – koroze klempířských prvků 
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 nevhodné a netěsné provedení a napojení klempířských prvků v detailech – 

riziko zatékání do navazujících konstrukcí 

 nedostatečný, nebo opačný spád oplechování 

Byl zjištěn následující stav podlah 

Podlahy jsou původní a odpovídají době výstavby. Nebyly zjištěny závažné 

poruchy podlahových konstrukcí.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu.   

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v žádném záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavebními úpravami se nezmění charakter uvedeného stavby.  Zateplením 

budovy dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností stavby a tím ke snížení emisí 

způsobených vytápěním. Odtokové poměry se nemění.    

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Projekt neřeší. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu)  

Příjezdová cesta je řešená z přilehlé komunikace U Pošty.  

Stavební úpravy budou prováděny na již dokončené stavbě, která je napojena na 

stávající technickou infrastrukturu, nedojde ke změně způsobu napojení ani změnám 

tras inženýrských sítí.  
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Oprava a modernizace obálky budovy základní školy není z věcného ani 

časového hlediska vázána na jiné stavby. 

Práce budou prováděny za provozu v objektu. Výměna oken, renovace vnitřních 

omítek a vnitřního zateplení bude prováděna tak, aby co nejméně narušovala průběh 

vyučování. Při provádění budou spolu s majitelem budovy řešeny otázky postupného 

uvolňování prostorů a ploch podle postupu prací.  

Zábor veřejného prostranství v nutném rozsahu zajistí stavebník. Stavba není v 

této fázi oprav dále členěna.  

3.2.2 Celkový popis stavby 

3.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu občanského vybavení - základní škola. Celkem se v původním 

objektu nalézá 14 tříd a v přístavbě 8 tříd. V současné době navštěvuje školu cca 500 

dětí. 

3.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Viz projektové dokumentace. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Uliční fasáda původního objektu: 

Architektonické řešení dle dokumentace pro stavební povolení. Budou obnoveny 

dekorační profily, římsy i bosáže. Povrchová úprava vápenocementová omítka s 

nátěrem pro historizující fasádu. Barevné řešení hlavní plochy bude světle žluté. 

Dekorační prvky budou bílé. Soklová část obklad kamenný, barva šedá. Součástí 

nového řešení je nové členění oken. Okna a parapety bílé. Ostatní klempířské prvky 

šedé dle barvy střechy. Barevné řešení upřesněno dle požadavku Městského úřadu 

Chrudim, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek památková péče. 

Stávající šikmá střecha šedé barvy. 

Ostatní fasády původního objektu: 

Členění fasády s hlavní římsou. Římsa mezipodlažní,nadokenní a podokenní 

nebude zachována. Povrchová úprava fasády minerální omítka se silikátovým nátěrem. 
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Barevné řešení fasády světlé odstíny dle návrhu. Okna, parapety, plastové prvky bílé, 

zámečnické prvky šedé. Ostatní klempířské prvky červené dle barvy střechy. Barevné 

řešení upřesněno dle požadavku Městského úřadu Chrudim, odbor školství, kultury, 

sportu a památkové péče, úsek památková péče. Stávající šikmá střecha červené barvy. 

Přístavba tříd, přístavba šaten, jídelna a kuchyně: 

Členění fasády stávající. Barevné řešení fasády světlé odstíny dle návrhu. Okna, 

parapety, plastové prvky bílé, klempířské a zámečnické prvky šedé. Plochá střecha s 

folií šedé barvy. Dispoziční řešení objektů je stávající. 

3.2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Projekt neřeší. 

3.2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb., zejména v následujících bodech: 

 Vstupní dveře budou široké alespoň 900 mm (platí i pro hlavní křídlo 

dvoukřídlových dveří). 

 Dveře zasklené od výšky 400 mm budou chráněny proti mechanickému 

poškození vozíkem (zaskleny nerozbitným sklem). 

 Otevíratelná dveřní křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s 

výjimkou dveří automaticky ovládanými. 

 Bude provedeno označení prosklených vstupů. 

 Zámek dveří bude umístěn nejvýše 1 000 mm od podlahy, klika nejvýše 1 100 

mm. 

3.2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Beze změny. Objekt bude vybaven bezpečnostním zábradlím a dalšími 

bezpečnostními prvky. 

3.2.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Jedná se o komplex navzájem propojených budov pocházejících z různých 

období. Stavba hlavní budovy započala 1877 a patrně probíhala v několika etapách. 

Počátkem 70. let 20. století byla realizována přístavba kuchyně a jídelny, v 80. letech 

přístavba tříd, šaten a spojovací chodby. Počátkem 21. století byla přistavěna tělocvična. 
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Všechny objekty základní školy jsou vzájemně propojeny. Škola má členitý 

půdorys a jednotlivé objekty mají různou výšku. 

Hlavní historický objekt: 

Jedná se o budovu se dvěma nadzemními podlažími. Střechu původního objektu 

tvoří z velké části dřevěný krov s plechovou krytinou. Nad schodištěm je jednoplášťová 

střecha s plechovou krytinou. Pro osvětlení a větrání suterénu slouží okna opatřená 

plechovými dvířky s otvory pro trvalé větrání. Dvorní část objektu je podsklepena. 

Přízemí má dvě základní výškové úrovně, přičemž zadní část je položena níže. Podlahy 

přízemí jsou většinou umístěny v úrovni terénu nebo nad ním. Jen v několika krátkých 

úsecích jsou podlahy pod terénem. Výškové rozdíly mezi přilehlými terény jsou max. 

0,6-0,8 m. 

Přístavba ze 70. let: 

Objekt kuchyně a jídelny má jedno nadzemní podlaží a je zastřešen plochou 

jednoplášťovou střechu.  

Přístavba z 80. let 

Přístavba tříd má dvě nadzemní podlaží, objekt šaten má jedno nadzemní podlaží 

a s hlavní budovou je spojena spojovací chodbou. Střecha přístavby tříd a šaten je 

plochá, dvouplášťová. Střecha nad spojovací chodbou je plochá jednoplášťová. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Hlavní historický objekt: 

Konstrukční systém je klasický stěnový, zděný. Nosné zdivo je dle sond a 

obnažených ploch převážně smíšené, z cihel a opuky, nebo cihelné. V suterénu se 

vyskytuje také kamenné zdivo, klenby jsou cihelné.  

Přístavba ze 70. let: 

Konstrukční systém je zděný z dutinových pálených cihel. 

Přístavba z 80. let: 

Konstrukční systém je zděný z dutinových cihel, štíty a vyzdívky parapetů z 

plynosilikátových tvárnic. Spojovací chodba je zděna z CP. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Posouzena statikem. 
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3.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Projekt neřeší. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Projekt neřeší. 

3.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz  přílohy projektové dokumentace pro stavební a výběrové řízení 

3.2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Viz  přílohy projektové dokumentace pro stavební a výběrové řízení 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Projekt neřeší. 

 
3.2.2.10 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.) 

Projekt neřeší. Jedná se o stávající stavbu – realizací stavby nedojde ke změnám 

využití. 

 
3.2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, 

protipovodňová opatření apod. 

Projekt neřeší. 
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3.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Zůstávají beze změn.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Zůstávají ze změn.  

3.2.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení: 

Viz přílohy dokumentace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Přístupová cesta vede přímo  přilehlou komunikací ulicí U Pošty a Náměstí. 

c) Doprava v klidu: 

Před objektem na ulicích U Pošty a Náměstí se nachází společné parkoviště pro 

více objektů. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Před objektem na ulicích U Pošty a Náměstí se nachází asfaltové chodníky. 

3.2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Viz přílohy dokumentace. 

3.2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude po realizaci negativně ovlivňovat životní prostředí. Je důležité 

dodržování opatření proti hluku, prachu a větru, dodržování denního a týdenního režimu 

prací, pravidelné čištění, kropení komunikací a chodníků apod. 

Odpad bude v rámci realizace likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude 

tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě 

smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná likvidace odpadu 

skládkováním. Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z 

oblasti ochrany proti hluku a vibracím. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrany rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Pro zařízení staveniště budou přednostně využívány zpevněné plochy, v případě 

potřeby i plochy zatravněné. Neuvažuje se zásahy do vzrostlé zeleně. Zatravněné plochy 

dotčené provozem stavby budou během stavby vhodným způsobem chráněny a po 

dokončení stavby zpětně zatravněny.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Projekt neřeší. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Projekt neřeší. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Staveniště bude vhodným způsobem zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných 

osob, zejména dětí. Prostor stavby bude oplocen. 

3.2.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

Viz přílohy dokumentace. 

3.2.8 Zásady organizace výstavby 

Viz kapitola 4 Řešení organizace výstavby. 
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4.1 Obecné informace  

4.1.1 Obecné informace o stavbě  

Stavba: 

Název stavby:    Oprava a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast 

Adresa:   U Pošty 5, Chrast  

Katastrální území:   Chrast 653799 

Parcela:    č. st. 168, č. 992/13, č.1073/1, č. 227  

Investor: 

Město Chrast 

Náměstí 1, 538 51 Chrast 

Zastoupený:     Martina Lacmanová, starostka města 

IČO:      00270199 

Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Kateřina Vohradníková, vedoucí HO 

stavební dozor investora:  Martin Šíma DiS., referent HO 

Telefon:     469 667 416 

E-mail:     m.sima@mestochrast.cz 

http:      www.mestochrast.cz  

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Jméno a příjmení:    Ing. Mária Necidová 

Adresa:     Cyrilov 38, 594 61 Bory 

IČ:      68063156 

DIČ:      CZ6259266398 

Telefon:     737 555 228 

E-mail:     necidova@ned.cz 

http:      www.ned.cz  

Účel stavby:   

Stavba občanského vybavení - základní škola  

Majitel:    

Město Chrast 

Náměstí 1, 538 51 Chrast 

 

mailto:m.sima@mestochrast.cz
http://www.mestochrast.cz/
mailto:necidova@ned.cz
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Podrobnosti:  

Plocha pozemku:  11 652 m
2
 

Zastavěná plocha:  2  972 m
2
 

Podíl zastavěné plochy: 26 % 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

parcela č. st. 168, stavební parcela vedena jako zastavěná plocha a nádvoří 

parcela č. 992/13, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 

komunikace 

parcela č. 1073/1, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 

komunikace 

parcela č. 227, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 

sportoviště a rekreační plocha 

Parcely jsou v katastrálním území Chrast a jsou ve vlastnictví investora. 

Vstupní část původního objektu je v památkové zóně. 

4.1.2 Stručný popis 

Jedná se o komplex navzájem propojených budov pocházejících z různých 

období. Stavba hlavní budovy započala v roce 1877a patrně probíhala v několika 

etapách. Počátkem 70. let 20. století byla realizována přístavba kuchyně a jídelny, v 80. 

letech přístavba tříd, šaten a spojovací chodby. Počátkem 21. století byla přistavěna 

tělocvična. 

Všechny objekty základní školy jsou vzájemně propojeny. Škola má členitý 

půdorys a jednotlivé objekty mají různou výšku. 

Celkem se v původním objektu nalézá 14 tříd a v přístavbě 8 tříd. V současné 

době navštěvuje školu cca 500 dětí. V budově jsou zřízeny 4 kotelny, vybavené kotli 

spalujícími zemní plyn. Tyto kotle slouží výhradně pro systémy ÚT. 

4.1.3 Hlavní historický objekt 

Jedná se o budovu se dvěma nadzemními podlažími nacházející se v severní 

části pozemku. V budově je celkem 14 učeben, tělocvična a technické zázemí školy. V 

přízemí je v přední budově do ulice školní klub a družina, v dalších prostorách učebny, 

hygienické příslušenství a kotelna. V zadní části je přírodopisný kabinet a tělocvična s 

kabinetem. Suterén je využíván pro skladové účely. 
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Konstrukční systém je klasický stěnový, zděný. Nosné zdivo je dle sond a 

obnažených ploch převážně smíšené, z cihel a opuky, nebo cihelné. V suterénu se 

vyskytuje také kamenné zdivo, klenby jsou cihelné. Střechu původního objektu tvoří z 

velké části dřevěný krov s plechovou krytinou. Nad schodištěm je jednoplášťová střecha 

s plechovou krytinou. Pro osvětlení a větrání suterénu slouží okna opatřená plechovými 

dvířky s otvory pro trvalé větrání. 

Dvorní část objektu je podsklepena. Přízemí má dvě základní výškové úrovně, 

přičemž zadní část je položena níže. Podlahy přízemí jsou většinou umístěny v úrovni 

terénu nebo nad ním. Jen v několika krátkých úsecích jsou podlahy pod terénem (v 

chodbě 3 u zadního schodiště, u boční zdi učebny č. 5). 

K uliční budově přiléhají sousední domy č.p. 4 a č.p. 6. Není nám známa jejich 

dispozice ani rozsah podsklepení. Dvůr v zadní části je vymezen domem č. p. 3, který 

probíhá těsně vedle obvodové zdi. Je zde úzká soutka, kterou částečně chrání střešní 

krytina. K hlavnímu průčelí do náměstí přiléhá asfaltový chodník. Podél ostatních stěn 

jsou zatravněné plochy, často s rostlinstvem těsně u obvodových zdí. Ojediněle jsou 

okapové chodníky. Výškové rozdíly mezi přilehlými terény jsou max. 0,6-0,8 m.  

Svody do ulice jsou volně vyvedeny na terén těsně u objektu. Ostatní svody 

vedou většinou pod terén (osazeny lapače splavenin), ve dvoře 3 je u svodu jímka s 

vodou. Není znám přesný způsob odvodnění svodů. 

4.1.3.1 Přístavba ze 70. let 

Objekt kuchyně a jídelny se nachází v západní části pozemku. Má jedno 

nadzemní podlaží a konstrukční systém je zděný z dutinových pálených cihel. Objekt je 

zastřešen plochou jednoplášťovou střechou.  

4.1.3.2 Přístavba z 80. let 

Přístavba tříd a šaten se nachází v jižní části pozemku a spolu s hlavní budovou 

je spojena spojovací chodbou. Přístavba tříd má dvě nadzemní podlaží, objekt šaten má 

jedno nadzemní podlaží. V přístavbě tříd je celkem 8 učeben a technické zázemí. 

Konstrukční systém je zděný z děrovaných cihel, štíty a vyzdívky parapetů z 

plynosilikátových tvárnic. Spojovací chodba je zděna z CP. Střecha přístavby tříd a 

šaten je plochá, dvouplášťová. Střecha nad spojovací chodbou je plochá jednoplášťová. 

4.1.4 Hydrogeologické poměry  

V roce 2006 byl proveden v souvislosti s výstavbou nové tělocvičny (jižně od 

školy) IG průzkum.  Zahrnoval tři průzkumné vrty. Pod povrchem bylo zjištěno 0,5-1,0 

m navážek: hlinité, hlinito-štěrkové až hlinito-kamenité s příměsí stavebního odpadu. 

Původní hlíny s humózní příměsí mocnosti 0,3-0,6 m byly zčásti ponechány v jejich 



37 
 

podloží. Dále následují smíšené sedimenty mocnosti přesahující 8 m. Jsou tvořené 

převážně prachovitými hlínami s variabilním obsahem štěrkové frakce. Lze rozlišit 

intervaly čistě hlinité či více štěrkovité (štěrkovité hlíny až jílovité štěrky). Podložní 

křídové horniny zastihl pouze jeden vrt, nejvíce vzdálený od budovy: eluvium 

prachovce charakteru hlinitého štěrku s úlomky mateční horniny se nacházelo pod 

navážkami v hloubce 0,5 m a mělo mocnost 1,2 m. Od hloubky 1,7 m přecházelo do 

navětralého prachovce. 

Ustálená hladina podzemní vody byla zaznamenána ve vrtu V2 (poblíž vstupu 

do přístavby) v hloubce 8,7 m pod terénem. Je vázána na propustnější štěrkovité vrstvy.  

4.1.5 Obecné informace o procesu 

Účelem je rekonstruovat obálku budovy tak, aby splňovala požadavky budovy 

z hlediska mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví osob a 

zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, 

bezpečnosti při užívání, úspory energie a tepelné ochrany. Navrženými stavebními 

úpravami se nemění funkční, ani dispoziční řešení objektu.  

Stavební úpravy navazují na provedení zateplení plochých střech a stropu pod 

nevytápěnou půdou a výměnu otvorů. Budou provedeny drenáže, sanační práce a 

zateplení spodní stavby včetně soklové části fasády. V rámci sanačních prací byl 

otlučen soklový obklad a vnější omítka uliční fasády hlavní budovy po úroveň horní 

hrany oken 1NP.  

Tento technologický předpis se týká provedení oprav poškozených vnějších i 

vnitřních omítek a příprav podkladu pro provádění zateplení obvodového pláště.  Pro 

provedení lešení musí být demontovány části sousedních střech včetně laťování. Budou 

demontovány klempířské prvky a drobné prvky na fasádě, nesoudržné omítky budou 

otlučeny a opraveny tak, aby splňovaly podmínky pro provádění zateplovacích prací. 

Během prací bude provedeno prodloužení prostupů, demontáž, zpětná montáž včetně 

prodloužení kotvení a revize kouřovodů, hromosvodů a plynového potrubí.  

Vnitřní omítky hlavní budovy a jídelny budou otlučeny do výšky dvou metrů a 

vnější omítky západní části hlavní budovy (v rozsahu pohledů 118-127) budou otlučeny 

v celé ploše. Ostatní vnější omítky budou otlučeny v místech lokálních poruch a 

nesoudržností. Pro vnitřní omítky a vnější omítky otlučené části uliční fasády budou 

použity sanační omítky s certifikací WTA. Ostatní vnější omítky budou provedeny 

vápenocementovou jádrovou omítkou a v případě nezateplovaných fasád s finální 

štukovou omítkou.  

Uliční fasáda hlavní budovy spadá do památkové zóny náměstí. Fasáda do 

náměstí bude mít provedeny bosáže a dekorační prvky tak, aby se co nejvíce blížily 

původnímu vzhledu z dobových fotografií. Římsy budou provedeny pomocí 
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keramického pletiva osazeného na ocelovou konstrukci provedenou z betonářské 

výztuže kotvené chemickou maltou.  

4.2 Materiál 

4.2.1 Materiál 

4.2.1.1 Malta vápenocementová pro vyplnění spár: 

 Weber.dur univerzální – univerzální malta pro zdění a omítání 

4.2.1.2 Sanační omítky: 

 Weber.san podhoz - postřik sanační (s certifikací WTA)  

 Weber.san vyrovnávací -  základní cementová porézní omítka s minerální 

příměsi (s certifikací WTA) 

 Weber.san sanační - minerální omítka sanační (s certifikací WTA) 

 Weber.san 600 -  vápenocementová omítka štuková 

4.2.1.3 Vápenocementové omítky: 

 Weber.dur podhoz – cementový postřik 

 Weber.dur klasik RU - vápenocementová omítka jádrová 

 Weber.dur štuk EX - vápenocementová omítka štuková 

4.2.1.4 Penetrační prostředky: 

 Weber.podklad A – disperzní penetrační přípravek 

 Weber adhezní emulze H - disperzní emulze pro zvýšení přilnavosti 

s plastifikačním účinkem 

4.2.1.5 Materiál pro vyztužení exponovaných míst: 

 Weber WT264 – skelná tkanina armovací  

4.2.1.6 Materiál pro provádění říms: 

 POLY GP - chemická malta do cihel a tvárnic 

 Stauss FG 1020x5920 fasádní – keramické pletivo 

 Rákosník 02 2852; d 2,5; 32 mm 

 Drát vázací pozinkovaný měkký 

 Ocel 10 216 betonářská d 10 mm: 

- Trny 280 mm 

- Trny 210 mm 

- Trny 150 mm 
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- Pruty 1,8 m 

- Pruty 2 m 

- Pruty 3 m 

- Pruty 1,65 m 

4.2.1.7 Materiál příslušející k okenním otvorům: 

 PVC začišťovací okenní profil 9mm/2,4m - APU lišta 

 SOUDAL INT-AB 100 mm/25 m - fólie okenní parotěsná 

 ME500 TwinAktiv 100 mm/50 m - paropropustná fólie 
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Tab. 1: Soupis materiálu 

Materiál Obsah balení Spotřeba Ztratné Potřebné množství Počet balení Počet palet 

Weber.dur univerzální 25 kg Cca 7 kg/m
2
 

 

14 707,18 kg 589 ks 14 + 1 ks 

Weber. san podhoz 25 kg 7 kg/m
2
 

 

4 832 kg 194 ks 4 + 26 ks 

Weber.san vyrovnávací 25 kg 16 kg/10 mm/ m
2
 

 

11 044,56 kg 442 ks 10 + 22 ks 

Weber.san sanační 25 kg 16 kg/10 mm/ m
2
 

 

16 566,84 kg 663 ks 15 + 33 ks 

Weber.san 600 20 kg 2,7 kg/1,5 mm/m
2
 

 

2 333,94 kg 117 ks 2 + 21 ks 

Weber.dur podhoz 25 kg 7 kg/10 mm/m
2
 

 

13 419,03 kg 537 ks 12 + 33 ks 

Weber.dur klasik RU 25 kg 16,5 kg/10 mm/m
2
 

 

47 355,98 kg 1 895 ks 45 + 5 ks 

Weber.dur štuk EX 25 kg 2,7 kg/m
2
 

 

655,6 kg 27 ks 
 Weber.podklad A 15 kg 0,03 kg/m

2
 

 

23,26 kg 2 ks 
 Weber adhezní emulze H 10 kg 0,024 kg/kg suché směsi 

 

119,78 kg 12 ks 
 Weber WT267, š = 1 m, l = 50 m 50 m

2
 

   

1 ks 
 PE fólie 0,005 mm, š. 2 m, dl. 50 m 100 m

2
 

 

20 % 2 061,66 m
2
 21 ks 

 Izolepa lepící tl. 0,15 mm, š. 50 mm 66 m 5 m/m
2
 

 

8 590,25 m 131 ks 
 Drát vázací pozinkovaný 5 kg 0,07 kg/m

2
 

 

1,6 kg 1 ks 
 Rákosník 02 2852 d = 2,5; 32mm 5 kg 0,2 kg/m

2
 

 

4,56 kg 1 ks 
 POLY GP 0,38 l 

  

1,82 l 5 ks 
 Stauss FG 1020x5920 6,94 m

2
 

   

6 ks 
 PVC začišť. okenní profil 9mm/2,4m 2,4 m 

 

10 % 1 745,81 m
2
 728 ks 

 Fólie okenní SOUDAL INT-AB 100 m 25 m 

 

5 % 2 104,73 m 81 ks 
 ME500 TwinAktiv 100 mm/50 m 50 m 

 

5 % 438,27 m 9 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 280 mm  

    

110 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 210 mm  

    

106 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 150 mm  

    

106 ks 
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Ocel 10 216, d = 10 mm, 3 m  

    

3 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 2 m 

    

18 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 1,8 m 

    

75 ks 
 Ocel 10 216, d = 10 mm, 1,65 m 

    

1 ks 
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4.2.2 Doprava 

4.2.2.1 Primární doprava 

Doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem s valníkovou 

nástavbou. Korba automobilu bude krytá plachtou proti povětrnostním vlivům. Pro 

dopravu ostatního materiálu bude využíván užitkový vůz Ford Transit. Spotřební 

materiál zajistí stavbyvedoucí a bude na stavbu dodáván před zahájením prací a 

případně průběžně dle potřeby doplňován.  

Dopravu lešení zajistí externí firma provádějící lešenářské práce pomocí valníku 

s hydraulickou rukou. 

4.2.2.2 Sekundární doprava 

Horizontální doprava materiálu na staveništi bude řešena vysokozdvižným 

vozíkem a ručně, případně pomocí stavebních koleček. Pro vertikální dopravu k 

dělníkům na lešení se použije ruční kladka. 

4.2.3 Skladování  

Přivezený materiál bude na stavbě přebírán stavbyvedoucím nebo pověřenou 

osobou. Bude kontrolováno, jestli dodávka souhlasí s objednávkou (množství, druh, 

kvalita). Materiál bude skladován uvnitř budovy. Tyto prostory budou uzamykatelné a 

budou použity s vědomím majitele.  

Materiály a hmoty budou přepravovány a skladovány dle podmínek pro 

skladování uvedených v technických listech v původních obalech. Musí být dodržována 

lhůta skladovatelnosti uvedená na obalech.  Materiály budou skladovány v suchu, budou 

chráněny proti mechanickému poškození, působení organických rozpouštědel, přímému 

UV záření a mrazu. 

 Lepicí hmoty, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou 

skladovány na dřevěných paletách. Budou ukládány ve vazbě do výšky 

maximálně 1,5 m. 

 Tekutý materiál bude skladován v uzavřených nádobách s otvorem nahoře. 

 Skleněná síťovina bude skladována v rolích nastojato chráněna před tlakovým 

namáháním způsobujícím její trvalé deformace. 

 Lišty, profily budou skladovány podélně na rovné podložce. 

 Ocelové pruty budou skladovány po jednotlivých kusech nebo svázány do 

skupin a budou podloženy dřevěnými hranoly. 
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4.3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude předáno stavbyvedoucím odpovědným za sanační práce spodní 

stavby stavbyvedoucímu odpovědnému za provedení a opravu omítek obvodového 

pláště. Bude provedena kontrola předchozích prací (zkontroluje se provedení výměny 

otvorů, sanačních prací a zateplení spodní stavby včetně soklové části fasády. 

Zkontroluje se také otlučení soklového obkladu a vnější omítky uliční fasády hlavní 

budovy po úroveň horní hrany oken 1NP.). Pracoviště bude předáno spolu s veškerou 

dokumentací stavby, místy pro odběr elektrické energie, vody a také přístupovou 

cestou.  

Součástí předání a převzetí pracoviště je řádný zápis do stavebního deníku, kde 

obě strany stvrdí převzetí svými podpisy. Převzetím pracoviště odpovědná osoba 

potvrzuje, že přijímá zodpovědnost za vše, co se na pracovišti stane.  

Po ukončení stavebních prací se pracoviště předá stavbyvedoucímu 

odpovědnému za provedení zateplovacích prací a po kontrole provedených prací se 

provede řádný zápis do stavebního deníku. 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Klimatické pracovní podmínky 

Teplota okolního vzduchu a povrchová teplota podkladu nesmí být nižší než 

+5°C a nesmí být vyšší než +25°C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému 

slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky 

(teplota nad +25°C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny 

okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - 

napojování a strukturování.  

 Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost 

vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností 

poškození deštěm i po více než 8 hodinách.  

 Lešení bude opatřeno ochrannými sítěmi. 

 Při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedeny příslušná 

opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení omítky, apod.). 

 Proti dešti, nadměrným teplotám a přímému slunečnímu svitu budou náchylné 

konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi, nebo stíněním po dobu 

provádění a zrání.  

 Při použití vyhřívacího zařízení je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Při 

rychlosti větru nad 11 m/s, dohlednosti menší než 30 m, bouřce, silném dešti, 

krupobití, sněžení, nebo při tvorbě námraz musí být venkovní práce přerušeny. 
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 V případě trvalých dešťů budou konstrukce pod rozebranými střešními 

krytinami chráněny igelitem. 

4.4.2 Vybavenost pracoviště a obecné pracovní podmínky 

Před prováděním prací budou provedeny výměny otvorů, drenáže, sanační práce 

a zateplení spodní stavby včetně soklové části fasády. V rámci sanačních prací byl 

otlučen soklový obklad a vnější omítka uliční fasády hlavní budovy po úroveň horní 

hrany oken 1NP.  

Přístupová cesta na staveniště vede přímo z přilehlé komunikace. Staveniště 

bude oploceno uzamykatelným plotem výšky 1,8 m, aby bylo zamezeno přístupu 

nepovolaných osob. Vstup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a 

výstražnými značkami. Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC 

TOI TOI.  

Pro zázemí stavbyvedoucího a pracovníků budou využity 3 stavební buňky, pro 

sklad nářadí budou po dohodě s investorem určeny místnosti v budově. Materiál bude 

skladován ve vymezených prostorech budovy v uzamykatelných a větraných 

místnostech. Elektřina i voda budou čerpány ze stávajícího objektu přes elektroměr a 

vodoměr, aby se dala odměřit spotřeba, která vznikla v průběhu realizace. Před 

zahájením a po dokončení stavby bude do stavebního deníku zapsána aktuální spotřeba.  

V případě zhoršené viditelnosti bude třeba dodat osvětlení. Likvidace odpadu 

bude zajištěna zhotovitelem. Na odpad budou zajištěny odpadní kontejnery. 

4.4.3 Instruktáž pracovníků 

Provádění prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými 

pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Nad prováděním prací bude dohlížet 

stavbyvedoucí nebo pověřený mistr.  

Zhotovitel zajistí, že před započetím prací budou pracovníci seznámeni 

s prostorami a podmínkami pracoviště, řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP a 

požární ochrany. Každý pracovník stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný 

tiskopis. Poté jim bude sdělen plán a postup prací. Pracovní doba bude od 7:00 do 

15:30. 

4.5 Personální obsazení 

4.5.1 Obecné požadavky 

Všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci, budou proškoleni v 

BOZP a seznámeni s danou problematikou a pracovištěm prováděného systému. Stroje 
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může obsluhovat pouze proškolená obsluha s danými oprávněními. Každý řidič je 

povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 

4.5.2 Složení pracovní čety: 

 Vedoucí čety – omítkář – vzdělání SOU, praxe v oboru minimálně 5 let 

 Řidič nákladního automobilu – vzdělání SOU, řidičský průkaz skupiny C 

 Omítkář – vzdělání SOU 

 Klempíř – vzdělání SOU 

 Pokrývač - vzdělání SOU 

 Instalatér - vzdělání SOU 

 Svářeč - vzdělání SOU 

 Pomocný pracovní dělník – není podmíněné minimální vzdělání, nutné všechna 

náležitá školení.  

4.6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

4.6.1 Stroje 

4.6.1.1 Stroje velké 

 Užitkový vůz – Ford TRANSIT 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

 Valník s nosičem kontejnerů – Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CST 

5038 

 Valník s plachtou – Iveco Eurocargo 120E25 

 Vysokozdvižný vozík – Still RC40-20 

 Stavební míchačka – Lescha  

 Míchačka s nuceným oběhem – Filamos M 180 

 Strojní omítačka – Filamos MASTER 

 Vysokotlaký čistič – Oertzen E 500-30 

 Vysokotlaký horkovodní čistič – Kärcher HDS 5/15 UX 

4.6.1.2 Stroje ruční 

 Aku kombinované kladivo – Makita DHR202RFJ 

 Sekací kladivo – Makita HM1101C 

 Vrtačka – Makita HP2051HJ + míchací nástavec 

 Ruční míchadlo – Makita UT1400 + míchací nástavec 

 Úhlová bruska – Makita GA6040C01 

 Ručnní kotoučová pila – Makita HS7101 

 Univerzální vysavač – Makita 447LX 

 Svářečka – Einhell Blue BT-EW 200 
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Podrobnější popis a technické specifikace jsou uvedeny v příloze strojní sestava. 

Použitá strojní sestava se od navrhované může lišit dle možností zhotovitele. 

4.6.2 Pracovní nářadí a pomůcky 

4.6.2.1 Měřící pomůcky  

 Kalkulačka 

 Provázek (50 m) 

 Metr skládací (2 m) 

 Metr svinovací (5 m) 

 Vodováha 

 Olovnice 

 Měřící lať a měřící klínky 

 Tužka 

 Úhelník 

4.6.2.2 Pomocné konstrukce 

 Jednoduché lešení 

 Lešení 

 Skládací schůdky 

4.6.2.3 Nářadí a pomůcky 

 Lopata 

 Zednická lžíce 

 Zednická naběračka  

 Houbové nebo molitanové hladítko 

 Mřížková škrabka 

 Nerezové hladítko 

 Dřevěné hladítko 

 Špachtle 

 Vanička zednická (kalfas) 

 Kolečko stavební 

 Vědro zednické 

 Strhávací lať 

 Zednické kladivo 

 Tesařské kladivo 

 Kovová palice 

 Gumová palička 

 Kladivo 
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 Lepící páska 

 Koště 

 Smeták 

 Kartáč  

 Malířský váleček 

 Štětec 

 Malířská štětka 

 Vytlačovací pistole 

 Zalamovací nůž 

 Sada klíčů matkových 

 Kladivo klempířské 

 Dřevěné latě 

 Nůžky 

 Kleště 

4.6.2.4 Spojovací materiál 

 Hřebíky 

 Vruty 

 Skoby 

 Háčky 

 Hmoždinky 

4.6.2.5 Osobní a ochranné pracovní pomůcky 

 Pracovní oděv 

 Pracovní obuv 

 Pracovní rukavice 

 Ochranná přilba 

 Svářecí kukla 

 Svářecí rukavice a ochranný oblek 

 Ochranné brýle 

 Respirační rouška 

 Reflexní vesta 

 Úvazek 

4.7 Pracovní postup 

1. Demontáž otopných těles včetně jejich vypuštění v 1.NP hlavní budovy a jídelny. 

2. Zakrytí zárubní, otvorů a ostatních prvků z interiéru PE folií proti poškození a 

znečištění. 
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3. Otlučení vnitřních omítek obvodových stěn hlavní budovy a jídelny do výšky 2 m. 

 

Obr.  1: Legenda dotčených vnitřních omítek 

4. Demontáž části střechy sousedního objektu z keramických tašek včetně laťování 

v šířce 1,5 m a délky 15 m. 

5. Demontáž části střechy sousedního objektu z eternitových šablon včetně laťování 

v šířce 1,5 m a délky 15 m. 

6. Montáž lešení bude provedena externí firmou. 

 Bude postaveno a kotveno podle předpisů výrobce lešení a příslušných norem. 

 Velikost odsazení bude určeno dle tloušťky zateplení daných fasád. 

 Kotvící prvky budou osazeny s mírným odklonem od horizontální roviny 

směrem šikmo dolů, aby nedocházelo k zatékání vody do systému po kotvách 

lešení. 

 Bude opatřeno ochrannými sítěmi. 

 Před zahájením prací bude lešení zkontrolováno statikem a provede se o tom 

zápis do stavebního deníku. 

7. Demontáž drobných prvků na fasádě (informační tabule, větrací mřížky, 

osvětlení). 

8. Demontáž klempířských prvků na fasádě (lemování zdí, svodů, žlabů, 

oplechování parapetů a atik). 

9. Zakrytí zárubní, otvorů a ostatních prvků z exteriéru PE folií proti poškození a 

znečištění. 
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10. Vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v 

podkladu, zjevných vlhkých míst apod., posouzení soudržnosti podkladu poklepem, 

posouzení míry degradace podkladu vrypem.  

11. Otlučení vnějších omítek východní části hlavní budovy. 

 

Obr.  2: Legenda dotčených vnějších omítek 

12. Vybourání říms mezipodlažních a nadokenních hlavní budovy dle projektové 

dokumentace. 

13. Vyčištění spár zdiva otlučených omítek do hloubky 1-2 cm. 

14. Otlučení nesoudržných vnějších omítek a mechanické odstranění puchýřů nebo 

výdutí. 

 Při otlučení na zdivo vyčistit spáry zdiva do hloubky 1 – 2 cm. 

15. Očištění fasád tlakovou vodou (očištění prachu, mastnoty, výkvětů, puchýřů a 

odlupujících se míst a biotického napadení). 

16. Technologická pauza na oschnutí fasády. 

17. Demontáž a zpětná montáž plynového potrubí (prodloužení prostupu, 

prodloužení kotvení, revize potrubí). 

18. Demontáž a zpětná montáž kouřovodu (prodloužení prostupu, prodloužení 

kotvení, revize potrubí). 

19. Demontáž a zpětná montáž hromosvodu (prodloužení kotvení, revize). 
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20. Prodloužení prostupů. 

21. Vnitřní sanační omítka s certifikací WTA hlavní budovy a jídelny. 

 

Obr.  3: Legenda dotčených vnitřních omítek 

 V interiéru bude v ostění, nadpraží i u parapetu použita vzduchotěsná, 

paropropustná folie SOUDAL INT-AB. Napojení omítky na okenní profily 

v ostění a nadpraží bude řešeno pomocí APU lišty. 

21.1. Zřízení jednoduchého lešení. 

21.2. Očištění podkladu kartáčem. 

21.3. Odstranění suti vzniklé otlučením omítek. 

21.4. Navlhčení podkladu vodou. 

21.5. Příprava vápenocementové malty weber.dur univerzální ve stavební 

míchačce. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4,6 l na 25 kg suché směsi. 

 Doba míchání cca 5 minut.  

21.6. Vyplnění spár zdiva maltou vápenocementovou. 

 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 

21.7. Technologická pauza 5 dní. 

21.8. Připevnění latí na nárožích a špaletách vyvážených do svislé polohy 

skobami nebo háčky do spár s přesahem dle tloušťky omítky po celé délce.  
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Obr.  4: Připevnění latí 

21.9. Navlhčení podkladu vodou. 

21.10. Příprava sanačního postřiku weber.san podhoz s certifikací WTA 

v samospádové míchačce. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4,5 l na 25 kg suché směsi. 

 Doba míchání 6 – 8 minut.  

21.11. Nához postřiku zednickou lžící síťovitě na 50-60 % plochy nebo 

celoplošně v tloušťce do 5 mm. 

21.12. Technologická pauza na vyzrání postřiku 24 hodin. 

21.13. Navlhčení postřiku. 

21.14. Příprava omítky základní sanační cementové s minerálními příměsi 

weber.san vyrovnávací s certifikací WTA. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4,7 l na 25 kg suché směsi. 

21.15. Zpevnění rohů a nároží vystavených většímu opotřebení 100 mm 

širokými jutovými nebo pletivovými pásy.  

21.16. Zatlačení armovací tkaniny do omítky v místech s nebezpečím vzniku 

trhlin. 
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21.17. Provedení omítníků v plochách po 1,5 m a omítkových profilů v rozích 

a na krajích. 

 Maltové terče se vyváží olovnicí ve svislém směru, vážní latí ve směru 

vodorovném a následně se spojí ve svislé vodící pásy. 

 

Obr.  5: Zřizování omítníků 

21.18. Omítání strojní omítačkou s provzdušňovacím ventilem ve vrstvě 10 

mm.  

 Směrem shora dolů. 

 Směrem od omítníků. 

 Doba zpracovatelnosti je 60 minut. 

21.19. Stáhnutí a zarovnání omítky latí. 

21.20. Doplnění nezaplněných míst a srovnání latí. 

21.21. Upravení tupých rohů železným úhelníkem. 

21.22. Zdrsnění povrchu koštětem. 

21.23. Technologická pauza 1 den/1mm (10 dní). 

21.24. Okartáčování nebo odsátí proniknuté soli. 

21.25. Příprava minerální sanační omítky weber.san sanační s certifikací 

WTA. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4,7 l na 25 kg suché směsi. 
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21.26. Provedení omítníků v plochách po 1,5 m a omítkových profilů v rozích 

a na krajích. 

 Maltové terče se vyváží olovnicí ve svislém směru, vážní latí ve směru 

vodorovném a následně se spojí ve svislé vodící pásy. 

21.27. Omítání strojní omítačkou s provzdušňovacím ventilem ve vrstvě 15 

mm.  

 Směrem shora dolů. 

 Směrem od omítníků. 

 Doba zpracovatelnosti je 60 minut. 

21.28. Stáhnutí a zarovnání omítky latí. 

21.29. Doplnění nezaplněných míst a srovnání latí. 

21.30. Upravení tupých rohů železným úhelníkem. 

21.31. Technologická pauza 1 den/1mm (15 dní). 

21.32. Příprava štukové vápenocementové omítky weber.san 600. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6 l na 20 kg suché směsi. 

 Doba míchání cca 3 minuty. 

21.33. Zkušební natažení pro zjištění, jestli není podklad třeba dovlhčit. 

21.34. Natažení omítky novodurovým nebo ocelovým hladítkem v tloušťce 

vrstvy do 3 mm. 

 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 

21.35. Vyhlazení omítky plsťěným, molitanovým nebo houbovým hladítkem. 

22. Vnější sanační omítka s certifikací WTA uliční fasády hlavní budovy. 
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Obr.  6: Legenda dotčených vnějších omítek 

 Postup bude stejný jako u provádění vnitřní sanační omítka s certifikací WTA 

v bodě 21. Nebude však provedena štuková vrstva vápenocementovou omítkou. 

 V exteriéru bude u parapetu použita vzduchotěsná, paropropustná  folie ME500 

TwinAktiv 

23. Vyrovnání podkladu zateplovaných fasád jádrovou omítkou vnějších stěn 

východní části hlavní budovy.  

 

Obr.  7: Legenda dotčených vnějších omítek 

23.1. Očištění podkladu kartáčem. 
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23.2. Odstranění suti vzniklé otlučením omítek.  

23.3. Navlhčení podkladu vodou. 

23.4. Příprava vápenocementové malty weber.dur univerzální ve stavební 

míchačce. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4,6 l na 25 kg suché směsi. 

 Doba míchání cca 5 minut.  

23.5. Vyplnění spár zdiva maltou vápenocementovou. 

 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 

23.6. Technologická pauza 5 dní. 

23.7. Připevnění latí na nárožích a špaletách vyvážených do svislé polohy 

skobami nebo háčky do spár s přesahem po celé délce.  

23.8. Navlhčení podkladu vodou. 

23.9. Příprava cementového postřiku weber.dur podhoz  ve stavební 

míchačce. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 3,5 l na 25 kg suché směsi. 

 Doba míchání 5 – 10 minut.  

23.10. Nához postřiku zednickou lžící síťovitě na 50-60% plochy nebo 

celoplošně v tloušťce do 5 mm. 

 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 

23.11. Technologická pauza na vyzrání postřiku 24 hodin. 

23.12. Navlhčení postřiku. 

23.13. Příprava jádrové omítky vápenocementové weber.dur klasik RU ve 

stavební míchačce. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4 l na 25 kg suché směsi. 

23.14. Provedení omítníků v plochách po 1,5 m a omítkových profilů v rozích 

a na krajích. 
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23.15. Nahození omítky zednickou lžící. 

 Provádí se od spodu nahoru. 

 Směrem od omítníků. 

 V tloušťce potřebné k vyrovnání podkladu minimálně však 10 mm a maximálně 

25 mm v jedné vrstvě (v případě potřeby bude provedena druhá vrstva na 

čerstvou zavadlou první vrstvu). 

 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 

23.16. Stáhnutí a zarovnání omítky latí. 

23.17. Doplnění nezaplněných míst a srovnání latí. 

23.18. Upravení tupých rohů železným úhelníkem. 

23.19. Uhlazení omítky dřevěným hladítkem. 

23.20. Technologická pauza dle provedené tloušťky omítky 1 den/1mm. 

24. Vyrovnání podkladu zateplovaných fasád jádrovou omítkou vnějších stěn západní 

části hlavní budovy, jídelny, přístavby tříd a šaten v rozsahu cca 20 %.  

 

Obr.  8: Legenda dotčených vnějších omítek 

 Postup při otlučení omítky až na zdivo bude obdobný jako v bodě 23.  

 Při otlučení jen nesoudržné vrstvy omítky bude postup následující: 

24.1. Očištění podkladu kartáčem. 
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24.2. Odstranění suti vzniklé otlučením omítek.  

24.3. Příprava disperzní penetrace weber.podklad A. 

 Přípravek se naředí čistou vodou v poměru 1:5-8 dle savosti podkladu. 

24.4. Aplikace penetračního prostředku válečkem nebo štětcem.  

24.5. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 

24.6. Připevnění latí na nárožích a špaletách vyvážených do svislé polohy 

skobami nebo háčky do spár s přesahem po celé délce.  

24.7. Navlhčení podkladu vodou. 

24.8. Příprava jádrové omítky vápenocementové weber.dur klasik RU ve 

stavební míchačce. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4 l na 25 kg pytel. 

 Do záměsové vody omítky bude přidána disperzní emulze pro zvýšení 

přilnavosti s plastifikačním účinkem weber Adhezní emulze H v poměru 1:5 až 

1:10. 

24.9. Provedení omítníků v plochách po 1,5 m a omítkových profilů v rozích 

a na krajích. 

24.10. Nahození omítky zednickou lžící. 

 Provádí se od spodu nahoru. 

 Směrem od omítníků. 

 V tloušťce potřebné k vyrovnání podkladu, minimálně však 10 mm a maximálně 

25 mm v jedné vrstvě (v případě potřeby bude provedena druhá vrstva na 

čerstvou zavadlou první vrstvu). 

 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 

24.11. Stáhnutí a zarovnání omítky latí. 

24.12. Doplnění nezaplněných míst a srovnání latí. 

24.13. Upravení tupých rohů železným úhelníkem. 

24.14. Uhlazení omítky dřevěným hladítkem. 

24.15. Technologická pauza dle provedené tloušťky omítky 1 den/1mm. 
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25. Oprava štukových omítek nezateplovaných fasád. 

 V rozsahu cca 30 % 

 

Obr.  9: Legenda dotčených vnějších omítek 

 V rozsahu do 10 % 

 

Obr.  10: Legenda dotčených vnějších omítek 
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 Postup bude stejný jako v bodě 24 (vyrovnání podkladu zateplovaných fasád 

jádrovou omítkou v rozsahu cca 20 %).  

 Bude provedena finální štuková vápenocementová omítka weber.dur štuk EX 

dle následujícího postupu: 

25.1. Příprava finální štukové vápenocementové omítky weber.dur štuk EX 

v míchačce s nuceným mícháním. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,1 l na 25 kg suché směsi. 

 Doba míchání cca 5 minut.  

25.2. Zdrsnění podkladu mřížkovou škrabkou. 

25.3. Navlhčení podkladu vodou. 

25.4. Natažení omítky nerezovým hladítkem v tloušťce vrstvy do 2 mm. 

 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 

25.5. Vyhlazení omítky molitanovým nebo houbovým hladítkem. 

26. Provedení říms mezipatrových, parapetních a atikových na uliční fasádě hlavní 

budovy. 

 

Obr.  11: Legenda umístění říms 
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26.1. Vyvrtání otvorů pro trny z betonářské oceli hloubky 100–150 mm ve 

třech řadách po 80 mm s vodorovnou vzdáleností 60 cm a v jedné řadě 

v případě římsy půlkruhového tvaru podle projektové dokumentace.   

26.2. Osazení trnů z betonářské oceli průměru 10 mm. 

 Lepeny chemickou maltou POLY GP.  

 Délky vyčnívajících trnů budou v horní řadě 150 mm, střední 80 mm a spodní 

20 mm. 

26.3. Navaření prutů betonářské oceli průměru 10 mm (u průběžných říms po 

celé délce fasády). 

26.4. Připevnění keramického pletiva opatřeného vápenocementovou 

štukovou omítkou v požadovaném profilu i z horní strany na vytvořenou 

nosnou konstrukci. 

27. Provedení vápenocementové omítky uliční fasády hlavní budovy s provedením 

dekoračních prvků (bosáže, šambrány, klenáky). 

 Dekorační prvky se provádí pomocí připevněného roštu z dřevěných latěk, které 

se po nahození malty a jejím zatvrdnutí odstraní. Hrany a spáry se začistí a 

plochy bosáží se vyrovnají. 

27.1. Příprava disperzní penetrace weber.podklad A. 

 Přípravek se naředí čistou vodou v poměru 1:5-8 dle savosti podkladu. 

27.2. Aplikace penetračního prostředku válečkem nebo štětcem. 

27.3. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 

27.4. Připevnění latí na nárožích a špaletách vyvážených do svislé polohy 

skobami nebo háčky do spár s přesahem po celé délce.  

27.5. Navlhčení podkladu vodou. 

27.6. Příprava jádrové omítky vápenocementové weber.dur klasik RU ve 

stavební míchačce. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 4 l na 25 kg suché směsi. 

 Do záměsové vody omítky bude přidána disperzní emulze pro zvýšení 

přilnavosti s plastifikačním účinkem weber Adhezní emulze H v poměru 1:5 až 

1:10. 
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27.7. Provedení omítníků v plochách po 1,5 m a omítkových profilů v rozích 

a na krajích. 

27.8. Nahození omítky zednickou lžící. 

 Provádí se od spodu nahoru v tloušťce 10 mm. 

 Směrem od omítníků. 

 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 

27.9. Stáhnutí a zarovnání omítky latí. 

27.10. Doplnění nezaplněných míst a srovnání latí. 

27.11. Upravení tupých rohů železným úhelníkem. 

27.12. Uhlazení omítky dřevěným hladítkem. 

27.13. Technologická pauza dle provedené tloušťky omítky 1 den/1mm. 

27.14. Příprava finální štukové vápenocementové omítky weber.dur štuk EX 

v míchačce s nuceným mícháním. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,1 l na 25 kg suché směsi. 

 Doba míchání cca 5 minut.  

27.15. Zdrsnění podkladu mřížkovou škrabkou. 

27.16. Navlhčení podkladu vodou. 

27.17. Natažení omítky nerezovým hladítkem v tloušťce vrstvy do 2 mm. 

 Doba zpracovatelnosti je 90 minut. 

28. Vyhlazení omítky molitanovým nebo houbovým hladítkem. 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

4.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště  

- kontrola vybavenosti pracoviště  

- kontrola dokončenosti předchozích prací 

 Kontrola pracovníků a strojů  

- kontrola technické a pracovní způsobilosti  
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- kontrola technických listů, certifikátů a osvědčení 

 Kontrola dodávky materiálu 

- kontrola dodacích listů a prohlášení o shodě 

- kontrola úplnosti dodávek  

- kontrola kvality a neporušenosti materiálů 

 Kontrola skladování materiálu 

- kontrola podmínek skladování dle povahy materiálu 

- kontrola umístění materiálu 

- kontrola skladování v neporušených původních obalech 

- kontrola lhůty skladovatelnosti 

4.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek 

- teplota okolního vzduchu a povrchové teploty musí být v rozmezí +5°C 

až +25°C 

 Kontrola podkladu  

- kontrola rovinnosti s odchylkou max. 5mm/m 

- kontrola čistoty, bezprašnosti, vlhkosti, pevnosti 

 Kontrola přípravy materiálů dle technických listů výrobců 

 Kontrola penetrace  

 Kontrola postřiku 

- kontrola technologických přestávek 

- kontrola tloušťky vrstvy 

- kontrola ploch 

 Kontrola jádrové vrstvy 

- kontrola technologických přestávek 

- kontrola tloušťky vrstvy 

- kontrola vyztužení (odpovídající přesahy síťoviny) 

- kontrola omítníků 

- kontrola rovinnosti s odchylkou 5 mm/2 m 

- kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů  

- kontrola stejnoměrnosti povrchu 

- kontrola ošetřování omítky  

 Kontrola štukové vrstvy 

- kontrola technologických přestávek 

- kontrola tloušťky vrstvy (maximální možná odchylka je -0 mm, +2 mm) 

- kontrola vyztužení (odpovídající přesahy síťoviny) 

- kontrola omítníků 

- kontrola rovinnosti s odchylkou 2 mm/2 m 

- kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů  

- kontrola stejnoměrnosti povrchu 
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- kontrola ošetřování omítky  

4.8.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola geometrické přesnosti 

- kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 

- kontrola celkové rovinnosti (tolerance je 5mm v rozsahu stěny) 

- kontrola úhlů mezi stěnami a mezi stropem a stěnou (maximální 

odchylka je ±3mm do vzdálenosti 0,25 m od rohu, ±5mm do 4,0 m) 

 Kontrola úhlů ostění u oken 

 Kontrola povrchu 

- kontrola drsnosti a stejnoměrnosti 

- kontrola pevnosti a přídržnosti poklepem 

- kontrola, zda nedochází ke vzniku trhlin 

- kontrola, zda je omítka bez vrypů a nečistot 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 

osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukcí. Pracovní 

čety musí absolvovat školení odborným pracovníkem BOZP. 

Práce budou prováděny v souladu s následujícími předpisy: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

 Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
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 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení 

 Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 

požární prevenci) 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

osobní ochranné prostředky 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu 

 Manuály výrobců užívaných zařízení (návody a proškolení zajistí 

zhotovitel.) 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 

 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými 

pomůckami (ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní 

obuv,…). 

 Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat 

zařízení 

v předepsaném stavu. 

 Provádět evidenci všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují (čas 

příchodu a odchodu). 
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 Seznámení pracovníků s technologickým postupem prací, které budou 

vykonávat.  

 Vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a zdravotní 

způsobilosti pracovníků. 

 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 

pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o 

kterých byli informováni při školení. 

 Pracovníci se musí řídit vnitropodnikovými předpisy. 

 Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí. 

 Zabezpečovat kontrolu pracovních lešení. 

 Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví. 

Dotčené body nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Příloha č. 1 

Obecné požadavky: 

 Požadavky na zajištění staveniště 

 Zařízení pro rozvod energie 

 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů na staveništi: 

 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 Míchačky 

 Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 Přeprava strojů 

Příloha č. 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

 Skladování a manipulace s materiálem 

 Zednické práce 

 Montážní práce 
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 Bourací práce 

 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 Malířské a natěračské práce 

 Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

Dotčené body nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou: 

 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 Používání žebříků 

 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 Práce na střeše 

 Dočasné stavební konstrukce 

 Shazování předmětů a materiálu 

 Přerušení práce ve výškách 

 Krátkodobé práce ve výškách 

 Školení zaměstnanců 

Podrobné řešení v příloze BOZP. 

4.10 Ekologie 

Stavební práce budou prováděny v souladu s následujícími předpisy: 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon) 

 Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací 

 Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů 

 Zákon č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z 

provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) 

 Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

Odpady vzniklé na stavbě: 

Tab. 2: Soupis odpadů 

03 01 04 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 

dýhy obsahující nebezpečné látky 
Na skládku 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 

číslem 08 04 09 
Na skládku 

12 01 13 Odpady ze svařování Na skládku 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Na skládku 

15 01 02 Plastové obaly Na skládku 

15 01 06 Směsné obaly Na skládku 

17 01 02 Cihly Na skládku 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
Na skládku 

17 02 01 Dřevo Na skládku 
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17 02 02 Sklo Na skládku 

17 02 03 Plasty Na skládku 

17 04 05 Železo a ocel Na sběrný dvůr 

17 04 07 Směsné kovy Na sběrný dvůr 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01 
Na skládku 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Na skládku 

 

Na stavbě se nebudou používat materiály ani provozy ohrožující životní 

prostředí a bude zajištěno snížení hluku, prašnosti a vibrací. Budou použity postupy a 

opatření snižující riziko znečištění životního prostředí a snižující veškeré negativní 

vlivy na minimum. Po provedení stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

 Na staveništi se bude průběžně provádět úklid. 

 Dojde-li ke znečištění komunikací, bude okamžitě proveden její úklid. 

 Přepravovaný materiál bude zajištěn proti znečištění dopravní trasy 

(plachtou, vlhčením, snížením rychlosti apod.). 

 Bude omezeno pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

 V případě potřeby bude prašný materiál vlhčen. 

 V případě znečištění kol a podvozků strojů budou před vjezdem na 

komunikaci očištěny. 

 Materiály budou ukládány na vyhrazených místech. 

 V případě kontaminace zeminy ropnými látkami bude neprodleně tato 

zemina vytěžena a uložena v kontejneru. U malých nepropustných ploch 

je možné provést dekontaminaci sorpčními prostředky. 

 Nesmí dojít ke znečišťování terénu, ovzduší, podzemních a povrchových 

vod ropnými a jinými škodlivými látkami.  

 S odpady a především odpady se zbytkovým obsahem škodlivin 

vzniklými na stavbě bude nutno zacházet dle příslušných předpisů. 

 Lehké odpady budou při skladování a přepravě zajištěny sítí proti větru. 

 Likvidace zdravotně škodlivého odpadu zajistí zhotovitel. 

 Po demontáži lešení budou zatravněné plochy uvedeny do původního 

stavu. 

 Práce budou prováděny za použití drobné mechanizace nepřekračující 

ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. 
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 Práce s hlučností přesahující 50 dB nebudou prováděny v době od 21.00 

do 7.00 hodin. 

 Stroje ponechávány na staveništi budou opatřeny okapovými vanami. 

 Budou užívány pouze stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hlučnosti a bez nadměrných výfukových 

emisí. 

 Budou prováděny průběžné technické prohlídky a údržba strojů. 

 Během přestávek budou stroje vypínány. 

 Stávající zeleň bude chráněna vhodnými opatřeními. 

 V blízkosti staveniště musí být hydrant a hasicí přístroj. 
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5.1 Obecné informace  

5.1.1 Obecné informace o stavbě  

Stavba: 

Název stavby:    Oprava a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast 

Adresa:   U Pošty 5, Chrast  

Katastrální území:   Chrast 653799 

Parcela:    č. st. 168, č. 992/13, č.1073/1, č. 227  

Investor: 

Město Chrast 

Náměstí 1, 538 51 Chrast 

Zastoupený:     Martina Lacmanová, starostka města 

IČO:      00270199 

Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Kateřina Vohradníková, vedoucí HO 

Stavební dozor investora:  Martin Šíma DiS., referent HO 

Telefon:     469 667 416 

E-mail:     m.sima@mestochrast.cz 

http:      www.mestochrast.cz  

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Jméno a příjmení:    Ing. Mária Necidová 

Adresa:     Cyrilov 38, 594 61 Bory 

IČ:      68063156 

DIČ:      CZ6259266398 

Telefon:     737 555 228 

E-mail:     necidova@ned.cz 

http:      www.ned.cz  

Účel stavby:   

Stavba občanského vybavení - základní škola  

Majitel:    

Město Chrast 

Náměstí 1, 538 51 Chrast 

 

mailto:m.sima@mestochrast.cz
http://www.mestochrast.cz/
mailto:necidova@ned.cz
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Podrobnosti:  

Plocha pozemku:  11 652 m
2
 

Zastavěná plocha:  2  972 m
2
 

Podíl zastavěné plochy: 26 % 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

parcela č. st. 168, stavební parcela vedena jako zastavěná plocha a nádvoří 

parcela č. 992/13, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 

komunikace 

parcela č. 1073/1, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 

komunikace 

parcela č. 227, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 

sportoviště a rekreační plocha 

Parcely jsou v katastrálním území Chrast a jsou ve vlastnictví investora. 

Vstupní část původního objektu je v památkové zóně. 

5.1.2 Stručný popis 

Jedná se o komplex navzájem propojených budov pocházejících z různých 

období. Stavba hlavní budovy započala v roce 1877a patrně probíhala v několika 

etapách. Počátkem 70. let 20. století byla realizována přístavba kuchyně a jídelny, v 80. 

letech přístavba tříd, šaten a spojovací chodby. Počátkem 21. století byla přistavěna 

tělocvična. 

Všechny objekty základní školy jsou vzájemně propojeny. Škola má členitý 

půdorys a jednotlivé objekty mají různou výšku. 

Celkem se v původním objektu nalézá 14 tříd a v přístavbě 8 tříd. V současné 

době navštěvuje školu cca 500 dětí. V budově jsou zřízeny 4 kotelny, vybavené kotli 

spalujícími zemní plyn. Tyto kotle slouží výhradně pro systémy ÚT. 

5.1.2.1 Hlavní historický objekt 

Jedná se o budovu se dvěma nadzemními podlažími nacházející se v severní 

části pozemku. V budově je celkem 14 učeben, tělocvična a technické zázemí školy. V 

přízemí je v přední budově do ulice školní klub a družina, v dalších prostorách učebny, 

hygienické příslušenství a kotelna. V zadní části je přírodopisný kabinet a tělocvična s 

kabinetem. Suterén je využíván pro skladové účely. 
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Konstrukční systém je klasický stěnový, zděný. Nosné zdivo je dle sond a 

obnažených ploch převážně smíšené, z cihel a opuky, nebo cihelné. V suterénu se 

vyskytuje také kamenné zdivo, klenby jsou cihelné. Střechu původního objektu tvoří z 

velké části dřevěný krov s plechovou krytinou. Nad schodištěm je jednoplášťová střecha 

s plechovou krytinou. Pro osvětlení a větrání suterénu slouží okna opatřená plechovými 

dvířky s otvory pro trvalé větrání. 

Dvorní část objektu je podsklepena. Přízemí má dvě základní výškové úrovně, 

přičemž zadní část je položena níže. Podlahy přízemí jsou většinou umístěny v úrovni 

terénu nebo nad ním. Jen v několika krátkých úsecích jsou podlahy pod terénem (v 

chodbě 3 u zadního schodiště, u boční zdi učebny č. 5). 

K uliční budově přiléhají sousední domy č.p. 4 a č.p. 6. Není nám známa jejich 

dispozice ani rozsah podsklepení. Dvůr v zadní části je vymezen domem č.p. 3, který 

probíhá těsně vedle obvodové zdi. Je zde úzká soutka, kterou částečně chrání střešní 

krytina. K hlavnímu průčelí do náměstí přiléhá asfaltový chodník. Podél ostatních stěn 

jsou zatravněné plochy, často s rostlinstvem těsně u obvodových zdí. Ojediněle jsou 

okapové chodníky. Výškové rozdíly mezi přilehlými terény jsou max. 0,6-0,8 m.  

Svody do ulice jsou volně vyvedeny na terén těsně u objektu. Ostatní svody 

vedou většinou pod terén (osazeny lapače splavenin), ve dvoře 3 je u svodu jímka s 

vodou. Není znám přesný způsob odvodnění svodů. 

5.1.2.2 Přístavba ze 70. let 

Objekt kuchyně a jídelny se nachází v západní části pozemku. Má jedno 

nadzemní podlaží a konstrukční systém je zděný z dutinových pálených cihel. Objekt je 

zastřešen plochou jednoplášťovou střechou.  

5.1.2.3 Přístavba z 80. let 

Přístavba tříd a šaten se nachází v jižní části pozemku a spolu s hlavní budovou 

je spojena spojovací chodbou. Přístavba tříd má dvě nadzemní podlaží, objekt šaten má 

jedno nadzemní podlaží. V přístavbě tříd je celkem 8 učeben a technické zázemí. 

Konstrukční systém je zděný z děrovaných cihel, štíty a vyzdívky parapetů z 

plynosilikátových tvárnic. Spojovací chodba je zděna z CP. Střecha přístavby tříd a 

šaten je plochá, dvouplášťová. Střecha nad spojovací chodbou je plochá jednoplášťová. 

5.1.3 Hydrogeologické poměry  

V roce 2006 byl proveden v souvislosti s výstavbou nové tělocvičny (jižně od 

školy) IG průzkum.  Zahrnoval tři průzkumné vrty. Pod povrchem bylo zjištěno 0,5-1,0 

m navážek: hlinité, hlinito-štěrkové až hlinito-kamenité s příměsí stavebního odpadu. 

Původní hlíny s humózní příměsí mocnosti 0,3-0,6 m byly zčásti ponechány v jejich 
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podloží. Dále následují smíšené sedimenty mocnosti přesahující 8 m. Jsou tvořené 

převážně prachovitými hlínami s variabilním obsahem štěrkové frakce. Lze rozlišit 

intervaly čistě hlinité či více štěrkovité (štěrkovité hlíny až jílovité štěrky). Podložní 

křídové horniny zastihl pouze jeden vrt, nejvíce vzdálený od budovy: eluvium 

prachovce charakteru hlinitého štěrku s úlomky mateční horniny se nacházelo pod 

navážkami v hloubce 0,5 m a mělo mocnost 1,2 m. Od hloubky 1,7 m přecházelo do 

navětralého prachovce. 

Ustálená hladina podzemní vody byla zaznamenána ve vrtu V2 (poblíž vstupu 

do přístavby) v hloubce 8,7 m pod terénem. Je vázána na propustnější štěrkovité vrstvy.  

5.1.4 Obecné informace o procesu 

Účelem je rekonstruovat obálku budovy tak, aby splňovala požadavky budovy 

z hlediska mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví osob a 

zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, 

bezpečnosti při užívání, úspory energie a tepelné ochrany.  

Stavební úpravy navazují na provedení zateplení plochých střech a stropu pod 

nevytápěnou půdou a výměnu otvorů. Budou provedeny drenáže, sanační práce a 

zateplení spodní stavby včetně soklové části fasády. Budou provedeny prodloužení 

prostupů, demontáž, zpětná montáž (včetně prodloužení kotvení) a revize kouřovodů, 

hromosvodů a plynového potrubí. Bude provedeno lešení, demontovány klempířské 

prvky a drobné prvky na fasádě. Budou provedeny opravy omítek a podkladu pro 

provedení zateplení (pro vnitřní omítky a vnější omítky otlučené části uliční fasády 

budou použity sanační omítky s certifikací WTA. Ostatní vnější omítky budou 

provedeny vápenocementouvou jádrovou omítkou a v případě nezateplovaných fasád 

s finální štukovou omítkou.).  

Tento technologický předpis se týká provádění zateplení obvodového pláště 

systémem ETICS. Jako izolační materiál bude pro fasádní část použit EPS v různých 

tloušťkách a pro zateplení soklové části XPS v různých tloušťkách. Izolační materiál 

bude k podkladu kotven lepením cementovým lepidlem a kotvícími hmoždinkami 

v hustotě 6 ks/m
2
 v ploše a 8 ks/m

2
 po krajích. Jako finální omítka bude pro fasádní část 

použita minerální tenkovrstvá omítka a pro soklovou část omítka mozaiková. 

Uliční fasáda hlavní budovy spadá do památkové zóny náměstí. Fasáda do 

náměstí bude mít provedeny bosáže a dekorační prvky tak, aby se co nejvíce blížily 

původnímu vzhledu z dobových fotografií. Z tohoto důvodu bude na této stěně 

provedeno vnitřní zateplení se sádrokartonovým obkladem systémem Rigitherm. 
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5.2 Materiál 

5.2.1 Materiál 

5.2.1.1 Materiál pro vnější kontaktní zateplení: 

 STYRO EPS 70F 1 000x500 mm – fasádní polystyren v tloušťkách 40, 100 a 

140 mm 

 URSA XPS N-PZ-III-I 1250x600 mm – extrudovaný polystyren v tloušťce 140 

mm 

 Weber.podklad A – disperzní penetrační prostředek 

 Weber.therm elastik – cementové lepidlo/stěrková hmota 

 Weber sokl PR 2 m – profil soklový s okapničkou 

 Weber lišta okenní 2 m – profil s okapničkou nadpražní 

 Weber WP PAR 2 m – profil parapetní 

 Weber roh kombi PVC 2,5 m – profil rohový 

 Weber therm 117; 1100 mm – síťovina skleněná armovací 

 Weber.min OM120 Z – minerální tenkovrstvá omítka zrnitosti 2 mm 

 Weber.pas marmolit MAR 2 – omítka mozaiková 

 Weber.pas podklad UNI – podkladní nátěr disperzní 

 Weber.pas podklad UNI MAR – podkladní nátěr disperzní 

 Weber WP DP 2 m – dilatační profil typu E 

 Weber WP DR 2 m – dilatační profil rohový typu V  

 Ejotherm STR 2G – kotvící hmoždinky v délkách 115, 175 a 215 mm 

 Zátka Ejotherm STR z EPS 

 Zátka Ejotherm STR z EPS malá 

 APU lišta vnější začišťovací s mřížkou 9mm; 2,4 m 

5.2.1.2 Materiál pro montáž parapetů: 

 URSA XPS N-PZ-III-I 1250x600 mm – extrudovaný polystyren v tloušťce 40 

mm 

 Parapet venkovní pozinkovaný v daných šířkách 195, 240 a 380 mm 

 Parapet vnitřní dřevotřískový s okrajovými krytkami v šířkách 400, 500 a 750 

mm 

 SOUDAL TRANSPACRYL 300 ml – tmel akrylátový 

 SOUDAL stavební 300 ml – silikonový tmel transparentní 

 SOUDAL pěna montážní 750 ml – pistolová nízkoexpanzní polyuretanová pěna 
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5.2.1.3 Materiál pro vnitřní kontaktní zateplení systémem Rigitherm. 

 Rigitherm 2600x1200 mm – desky vnitřního zateplení se sádrokartonovým 

obkladem 

 Rikombi-Grund – penetrace disperzní 

 Rifix ThermoPlus – sádrový tmel lepící 

 Rigips Vario – tmel sádrový 

 Rigips AquaBead 3000 mm – lišta samolepící 

 Páska výztužná Rigips 

5.2.1.4 Materiál ostatní: 

 Weber.sys PUR – polyuretanová montážní pěna expanzní 

 TP600 illmod 600 17-32x35 mm – samolepící těsnící páska paropropustná 

 Mřížky větrací: 

- d 150 mm 

- 300x300 mm 

- 400x300 mm 

- 400x400 mm 

- 600x600 mm 

- 650x150 mm 
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Tab. 3: Soupis materiálů pro zateplení 

Materiál Obsah balení Spotřeba Ztratné Potřebné množství Počet  Počet palet 

STYRO EPS 70F  tl. 40 mm 7,5 m
2
 

 

10 % 46,4 m
2
 7 ks 

 STYRO EPS 70F  tl. 100 mm 3 m
2
 

 

10 % 159,07 m
2
 54 ks 

 STYRO EPS 70F  tl. 140 mm 2 m
2
 

 

10 % 3881,53 m
2
 1 941 ks 

 URSA XPS N-PZ-III-I tl. 40 mm 7,5 m
2
 

 

10 % 243,14 m
2
 33 ks 

 URSA XPS N-PZ-III-I tl. 140 mm 2,25 m
2
 

 

10 % 44,61 m
2
 20 ks 1 + 8 ks 

Weber.podklad A  15 kg 0,03 kg/m
2
 na 1 vrstvu 

 

133,83 kg 9 ks 

 Weber.therm elastik  25 kg 3 kg/m
2
 - lep.; 4 kg/ m

2 
-st. 

 

26 823,54 kg 1 073 ks 25 + 23 ks 

Weber.sys PUR 750 ml 0,75 l 

   

10 ks 

 Weber sokl PR 2 m  2 m 

 

10 % 283 m 142 ks 

 Weber lišta okenní 2 m  2 m 

 

10 % 433,36 m 217 ks 

 Weber WP PAR 2 m  2 m 

 

10 % 433,36 m 217 ks 

 Weber roh kombi PVC 2,5 m  2,5 m 

 

10 % 2 111,58 m 845 ks 

 Weber WP DP  2 m 

   

25 ks 

 Weber WP DR 2 m 

   

25 ks 

 Weber therm 117; 1100 mm  55 m
2
 

 

20 % 4 937,96 m
2
 87 ks 

 Weber.min OM120 Z  25 kg 3,1 kg/m
2
 

 

12 728,67 kg 510 ks 15 + 8 ks 

Weber.pas marmolit MAR 2  30 kg 6 kg/m
2
 

 

1 985,15 kg 67 ks 4 + 3 ks 

Weber.pas podklad UNI  20 kg 0,18 kg/m
2
 

 

739,08 kg 37 ks 

 Weber.pas podklad UNI MAR  20 kg 0,18 kg/m
2
 

 

59,55 kg 3 ks 

 Rigitherm 2600x1200x43 mm  

  

25 % 35,42 m
2
 12 ks 

 Rigitherm 2600x1200x143 mm  

  

25 % 105,46 m
2
 34 3 + 7 ks 

Rikombi-Grund  12,5 kg 0,1 kg/m
2
 

 

10,63 kg 1 ks 

 Rifix ThermoPlus  40 kg 4-8 kg/m
2
 

 

531,25 kg 14 ks 

 Rigips Vario  25 kg 0,2 kg/m
2
 

 

22,54 kg 1 ks 
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Rigips AquaBead 3000 mm  3 m 

 

10 % 41,24 m 14 ks 

 Páska výztužná Rigips 25 m 

   

3 ks 

 APU lišta s mř. 9 mm; 2,4 m 2,4 m 

 

10 % 1 745,81 m 728 ks 

  TP600 illmod 600 17-32x35 mm  4 m 

 

5 % 1 936,6 m 462 ks 

 Ejotherm STR 2G 115 mm 

 

6-8/m
2
 

  

204 ks 

 Ejotherm STR 2G 175 mm 

 

6-8/m
2
 

  

1 034 ks 

 Ejotherm STR 2G 215 mm 

 

6-8/m
2
 

  

26 744 ks 8 + 2 744 ks 

Zátka Ejotherm STR z EPS 

    

27 453 ks 3+ 3 453 ks 

Zátka Ejotherm STR z EPS malá 

    

529 ks 

 Parapet pozink. 195x2320 mm 

    

4 ks 

 Parapet pozink. 240x720 mm 

    

1 ks 

 Parapet pozink. 240x820 mm 

    

12 ks 

 Parapet pozink. 240x920 mm 

    

83 ks 

 Parapet pozink. 240x1020 mm 

    

3 ks 

 Parapet pozink. 240x1120 mm 

    

6 ks 

 Parapet pozink. 240x1320 mm 

    

2 ks 

 Parapet pozink. 240x1370 mm 

    

3 ks 

 Parapet pozink. 240x1420 mm 

    

66 ks 

 Parapet pozink. 240x1570 mm 

    

1 ks 

 Parapet pozink. 240x1720 mm 

    

6 ks 

 Parapet pozink. 240x2120 mm 

    

1 ks 

 Parapet pozink. 240x2320 mm 

    

44 ks 

 Parapet pozink. 240x2920 mm 

    

2 ks 

 Parapet pozink. 380x920 mm 

    

16 ks 

 Parapet pozink. 380x1720 mm 

    

6 ks 

 Parapet pozink. 380x2920 mm 

    

1 ks 

 Parapet dřevotř. 400x900 mm 

    

12 ks 
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Parapet dřevotř. 400x1500 mm 

    

63 ks 

 Parapet dřevotř. 400x2400 mm 

    

40 ks 

 Parapet dřevotř. 400x3000 mm 

    

1 ks 

 Parapet dřevotř. 500x900 mm 

    

2 ks 

 Parapet dřevotř. 500x1200 mm 

    

6 ks 

 Parapet dřevotř. 500x1400 mm 

    

3 ks 

 Parapet dřevotř. 500x1450 mm 

    

1 ks 

 Parapet dřevotř. 500x1500 mm 

    

4 ks 

 Parapet dřevotř. 500x1650 mm 

    

1 ks 

 Parapet dřevotř. 500x2400 mm 

    

9 ks 

 Parapet dřevotř. 750x800 mm 

    

1 ks 

 Parapet dřevotř. 750x1000 mm 

    

23 ks 

 Parapet dřevotř. 750x1100 mm 

    

3 ks 

 Parapet dřevotř. 750x1200 mm 

    

5 ks 

 Parapet dřevotř. 750x1300 mm 

    

17 ks 

 Parapet dřevotř. 750x1400 mm 

    

76 ks 

 Parapet dřevotř. 750x1800 mm 

    

12 ks 

 Parapet dřevotř. 750x2200 mm 

    

1 ks 

 SOUDAL TRANSPACRYL 300 ml  0,3 l 

   

5 ks 

 SOUDAL stavební 300 ml 0,3 l 

   

5 ks 

 SOUDAL pěna montážní 750 ml  0,75 l 

   

50 ks 

 Mřížky větrací d 150 mm 

    

1 ks 

 Mřížky větrací 300x300 mm 

    

2 ks 

 Mřížky větrací 400x300 mm 

    

3 ks 

 Mřížky větrací 400x400 mm 

    

2 ks 

 Mřížky větrací 600x600 mm 

    

3 ks 

 Mřížky větrací 650x150 mm 

    

3 ks 
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5.2.2 Doprava 

5.2.2.1 Primární doprava 

Doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem s valníkovou 

nástavbou. Korba automobilu bude krytá plachtou proti povětrnostním vlivům. Pro 

dopravu ostatního materiálu bude využíván užitkový vůz Ford Transit. Spotřební 

materiál zajistí stavbyvedoucí a bude na stavbu dodáván před zahájením prací a 

případně průběžně dle potřeby doplňován.  

5.2.2.2 Sekundární doprava 

Horizontální doprava materiálu na staveništi bude řešena vysokozdvižným 

vozíkem a ručně, případně pomocí stavebních koleček. Pro vertikální dopravu k 

dělníkům na lešení se použije ruční kladka. 

5.2.2.3 Skladování  

Přivezený materiál bude na stavbě přebírán stavbyvedoucím nebo pověřenou 

osobou. Bude kontrolováno, jestli dodávka souhlasí s objednávkou (množství, druh, 

kvalita). Tepelné izolace spolu s ostatním materiálem bude skladován uvnitř budovy. 

Tyto prostory budou uzamykatelné a budou použity s vědomím majitele.  

Materiály a hmoty budou přepravovány a skladovány dle podmínek pro 

skladování uvedených v technických listech v původních obalech. Musí být dodržována 

lhůta skladovatelnosti uvedená na obalech.  Materiály budou skladovány v suchu, budou 

chráněny proti mechanickému poškození, působení organických rozpouštědel, přímému 

UV záření a mrazu. 

 Lepicí hmoty, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou 

skladovány na dřevěných paletách. Budou ukládány ve vazbě do výšky 

maximálně 1,5 m. 

 Tekutý materiál bude skladován v uzavřených nádobách s otvorem nahoře. 

 Skleněná síťovina bude skladována v rolích nastojato chráněna před tlakovým 

namáháním způsobujícím její trvalé deformace. 

 Lišty, profily budou skladovány podélně na rovné podložce. 

 Desky Rigitherm budou skladovány na paletě nebo na podporách v rozteči 

maximálně 250 mm a šířky minimálně 40 mm. 

 Desky tepelné izolace budou skladovány naplocho. 

 Vnitřní parapety budou skladovány na paletě nebo dřevěných podkladcích. 
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5.3 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude předáno stavbyvedoucím odpovědným za opravu omítek a 

přípravu podkladu pro zateplovací práce stavbyvedoucímu odpovědnému za provedení 

zateplovacích prací obvodového pláště. Bude provedena kontrola předchozích prací 

(zkontroluje se provedení vyměněny otvorů, sanačních prácí a zateplení spodní stavby 

včetně soklové části fasády). Zkontroluje se prodloužení prostupů, demontáží, zpětných 

montáží (včetně prodloužení kotvení) a revize kouřovodů, hromosvodů a plynového 

potrubí. Také bude provedena kontrola lešení, demontování klempířských prvků a 

drobných prvků na fasádě a provedení opravy omítek a podkladu pro provedení 

zateplení (pro vnitřní omítky a vnější omítku otlučené části uliční fasády budou použity 

sanační omítky s certifikací WTA, ostatní vnější omítky budou provedeny 

vápenocementouvou jádrovou omítkou a v případě nezateplovaných fasád s finální 

štukovou omítkou.)). Pracoviště bude předáno spolu s veškerou dokumentací stavby, 

místy pro odběr elektrické energie, vody a také přístupovou cestou.  

Součástí předání a převzetí pracoviště je řádný zápis do stavebního deníku, kde 

obě strany stvrdí převzetí svými podpisy. Převzetím pracoviště odpovědná osoba 

potvrzuje, že přijímá zodpovědnost za vše, co se na pracovišti stane.  

Po ukončení stavebních prací se pracoviště předá stavbyvedoucímu 

odpovědnému za provedení klempířských prací a po kontrole provedených prací se 

provede řádný zápis do stavebního deníku. 

5.4 Pracovní podmínky 

5.4.1 Klimatické pracovní podmínky 

Teplota okolního vzduchu a povrchová teplota podkladu nesmí být nižší než + 

5°C a nesmí být vyšší než +25°C. Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému 

slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky 

(teplota nad 25°C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny 

okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - 

napojování a strukturování.  

Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost 

vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození 

deštěm i po více než 8 hodinách.  

 Lešení bude opatřeno ochrannými sítěmi. 

 Při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedena příslušná 

opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení omítky, apod.). 
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 Proti dešti, nadměrným teplotám a přímému slunečnímu svitu budou náchylné 

konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi nebo stíněním po dobu 

provádění a zrání.  

 Při použití vyhřívacího zařízení je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Při 

rychlosti větru nad 11 m/s, dohlednosti menší než 30 m, bouřce, silném dešti, 

krupobití, sněžení, nebo při tvorbě námraz musí být venkovní práce přerušeny. 

 V případě trvalých dešťů budou konstrukce pod rozebranými střešními 

krytinami chráněny igelitem. 

 Při provádění vnitřního zateplení systémem Rigitherm budou práce prováděny 

ve vnitřních prostorech temperovaných při teplotě nad 10 ° C, jinak budou 

přerušeny. Vlhkost nesmí přesáhnout 65%, v opačném případě budou použity 

odvlhčovače.  

5.4.2 Vybavenost pracoviště a obecné pracovní podmínky 

Před prováděním prací budou vyměněny otvory, provedeny drenáže, sanační 

práce a zateplení spodní stavby včetně soklové části fasády. Budou provedeny 

prodloužení prostupů, demontáž, zpětná montáž (včetně prodloužení kotvení) a revize 

kouřovodů, hromosvodů a plynového potrubí. Bude provedeno lešení, demontovány 

klempířské prvky a drobné prvky na fasádě. Budou provedeny opravy omítek a 

podkladu pro provedení zateplení.  

Přístupová cesta na staveniště vede přímo z přilehlé komunikace. Staveniště 

bude oploceno uzamykatelným plotem výšky 1,8 m, aby bylo zamezeno přístupu 

nepovolaných osob. Vstup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a 

výstražnými značkami. Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC 

TOI TOI.  

Pro zázemím stavbyvedoucího a pracovníků budou použity 3 buňky, pro sklad 

nářadí budou po dohodě s investorem určeny místnosti v budově. Materiál bude 

skladován ve vymezených prostorech budovy v uzamykatelných a větraných 

místnostech. Elektřina i voda budou čerpány ze stávajícího objektu přes elektroměr a 

vodoměr, aby se dala odměřit spotřeba, která vznikla v průběhu realizace. Před 

zahájením a po dokončení stavby bude do stavebního deníku zapsána aktuální spotřeba.  

V případě zhoršené viditelnosti bude třeba dodat osvětlení. Likvidace odpadu 

bude zajištěna zhotovitelem. Na odpad budou zajištěny odpadní kontejnery. 
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5.4.3 Instruktáž pracovníků 

Provádění prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými 

pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Nad prováděním prací bude dohlížet 

stavbyvedoucí nebo pověřený mistr.  

Zhotovitel zajistí, že před započetím prací budou pracovníci seznámeni 

s prostorami a podmínkami pracoviště, řádně proškoleni v oblasti provádění systémů 

ETICS, Rigitherm, dodržování předpisů BOZP a požární ochrany. Každý pracovník 

stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. Poté jim bude sdělen plán a 

postup prací. Pracovní doba bude od 7:00 do 15:30. 

5.5 Personální obsazení 

5.5.1 Obecné požadavky 

Všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci, budou proškoleni v 

BOZP a seznámeni s danou problematikou a pracovištěm prováděného systému. Stroje 

může obsluhovat pouze proškolená obsluha s danými oprávněními. Každý řidič je 

povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje stroj řídit. 

5.5.2 Složení pracovní čety: 

 Vedoucí čety – izolatér – vzdělání SOU, praxe v oboru minimálně 5 let 

 Řidič nákladního automobilu – vzdělání SOU, řidičský průkaz skupiny C 

 Omítkář – vzdělání SOU 

 Izolatér - vzdělání SOU, proškolení v oblasti provádění systémů ETICS a 

Rigitherm 

 Klempíř – vzdělání SOU 

 Zedník – vzdělání SOU 

 Pomocný pracovní dělník – není podmíněné minimální vzdělání, nutné všechny 

náležité školení.  

5.6 Stroje nářadí pracovní pomůcky 

5.6.1 Stroje 

5.6.1.1 Stroje velké 

 Užitkový vůz – Ford TRANSIT 350 L3 VAN 2.2 TDCI 

 Valník s nosičem kontejnerů – Iveco Eurocargo 90E18 + nosič kontejnerů CST 

5038 

 Valník s plachtou – Iveco Eurocargo 120E25 
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 Vysokozdvižný vozík – Still RC40-20  

 Míchačka s nuceným oběhem – Filamos M 180 

5.6.1.2 Stroje ruční 

 Aku kombinované kladivo – Makita DHR202RFJ 

 Aku vrtací šroubovák – Makita DF446RFJ + příslušenství STR-tool 2G 

 Vrtačka – Makita HP2051HJ + míchací nástavec 

 Ruční míchadlo – Makita UT1400 + míchací nástavec 

 Úhlová bruska – Makita GA6040C01 

 Univerzální vysavač – Makita 447LX 

 Vertikální řezačka polystyrenu – Polyrez H400 

 Řezačka polystyrenu – Leste LTRP 100 

 Ruční odporová řezačka polystyrenu – Storch HotKnife 250 

Podrobnější popis a technické specifikace jsou uvedeny v příloze strojní sestava. 

Použitá strojní sestava se od navrhované může lišit dle možností zhotovitele. 

5.6.2 Pracovní nářadí a pomůcky 

5.6.2.1 Měřící pomůcky 

 Kalkulačka 

 Provázek (50 m) 

 Metr skládací (2 m) 

 Metr svinovací (5 m) 

 Vodováha 

 Měřící lať a měřící klínky 

 Tužka 

 Úhelník 

5.6.2.2 Pomocné konstrukce 

 Lešení 

 Skládací schůdky 

5.6.2.3 Nářadí a pomůcky 

 Lopata 

 Zednická lžíce 

 Zednická naběračka 

 Houbové nebo molitanové hladítko 

 Mřížková škrabka 
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 Nerezové hladítko 

 Nerezové hladítko ozubené 

 Dřevěné hladítko 

 Plastové hladítko 

 Brusné hladítko 

 Špachtle 

 Vanička zednická (kalfas) 

 Kolečko stavební 

 Vědro zednické 

 Strhávací lať 

 Zednické kladivo 

 Gumová palička 

 Kladivo 

 Lepicí páska 

 Koště 

 Smeták 

 Kartáč  

 Malířský váleček 

 Štětec 

 Malířská štětka 

 Vytlačovací pistole 

 Pistole na montážní pěnu 

 Zalamovací nůž 

 Jemnozubá ruční pilka 

 Aplikační válečky 

 Sada klíčů matkových 

 Dřevěné latě 

 Nůžky  

 Kleště 

5.6.2.4 Spojovací materiál 

 Hřebíky 

 Vruty 

 Hmoždinky 

 

5.6.3 Osobní a ochranné pracovní pomůcky 

 Pracovní oděv 

 Pracovní obuv 

 Pracovní rukavice 
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 Ochranná přilba 

 Ochranné brýle 

 Respirační rouška 

 Reflexní vesta 

 Úvazek 

5.7 Pracovní postup 

Práce navazují na výměnu otvorů, opravy omítek a přípravu podkladu pro 

zateplovací práce. Zateplení soklové části objektu bylo provedeno v rámci sanačních 

prací spodní a soklové části stavby.   

1. Penetrace podkladu disperzní penetrací weber.podklad A. 

1.1. Příprava penetrace disperzní weber.podklad A. 

 Přípravek se naředí čistou vodou v poměru 1:5-8 dle savosti podkladu. 

1.2. Aplikace penetračního prostředku válečkem nebo štětcem.  

2. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 

3. Lepení izolačních desek.  

 Na fasádní část budou použity tepelně izolační desky STYRO EPS 70F 

v tloušťkách 140, 100 a 40 mm. 

 Na soklovou část budou použity tepelně izolační desky URSA XPS N-PZ-III-I 

v tloušťkách 140 a 100 mm. 

 Podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a 

odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického 

napadení a aktivních trhlin v ploše. Nesmí vykazovat výrazně zvýšenou 

ustálenou vlhkost ani nesmí být trvale zvlhčován.  

 Průměrná soudržnost podkladu musí být nejméně 200 kPa s nejmenší 

jednotlivou přípustnou hodnotou 80 kPa.  

 Odchylka rovinnosti podkladu je maximálně 20 mm/m. Nerovnosti do 20 mm/m 

mohou být vyrovnány lepící hmotou přímo při lepení tepelně izolačních desek. 

Nerovnosti větší než 20 mm/m se musí vyrovnat ještě před prováděním zateplení 

a to hmotou vhodnou k zajištění soudržnosti min. 250 kPa.  

4. Založení zateplovacího systému. 

 Zateplení obvodového pláště z EPS navazuje na zateplení soklu z XPS 

provedeného v rámci sanačních prací.  
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4.1. Příprava lepící hmoty cementové weber.therm elastik v míchačce s nuceným 

mícháním, nebo pomocí unimixeru, případně vrtačky s míchacím nástavcem. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,3 l na 25 kg pytel. 

 Doba míchání 2–5 minut.  

4.2. Obecná pravidla. 

 Lepící hmota se na desky bude nanášet zednickou lžící nebo nerezovým hladítkem po 

obvodu desky v šířce asi 60 mm a na střed desky (v nepravidelném pásu nebo 

minimálně ve 2 až 3 bodech průměru asi 150 mm) tak, aby plocha desky spojená 

s podkladem byla minimálně 40 % celkové plochy desky. 

 

Obr.  12: Nanášení lepidla na izolační desky 

 Při provádění zateplení se nesmí lepící ani stěrková hmota dostat na boční stěny 

izolantu do spár. 

 Izolační desky se budou lepit vodorovně zespodu nahoru na vazbu s přesahem 

minimálně 100 mm na sráz. 

 

 

Obr.  13: Vazba izolantu na nároží 

 Nesmí vzniknout průběžná svislá spára (ani na nároží). 
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 Řezání materiálu bude prováděno tavnými řezačkami nebo speciálním 

odporovým nožem a řezná plocha se zabrousí brusným hladítkem. 

 Spáry větší než 2 mm budou vyplněny izolačním materiálem (klíny a odřezky 

izolantu, nebo polyuretanovou pěnou Weber.sys PUR). 

 Přednostně budou používány celé desky, použití odřezků je možné jen jsou-li 

širší než 150 mm a neosazují se na nárožích a ukončení systému. 

 Spáry nesmí být prováděny v místě trhlin podkladu, na rozhraní dvou 

různorodých materiálů podkladu a v místě změny tloušťky izolantu z důvodu 

rozdílné tloušťky konstrukce. 

 
Obr.  14: Lepení izolantu na rozhraní dvou materiálů 

 

 
Obr.  15: Lepení izolantu na odskoku 

 V místech větracích otvorů bude izolant vyříznut.  

 Po každém osazení desky bude latí kontrolována rovinnost vodováhou.  
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4.3. Lepení izolantu v oblasti otvorů. 

 

Obr.  16: Lepení izolantu v oblasti otvorů 

 Při lepení izolantu v rozích otvorů nesmí vznikat svislé ani vodorovné průběžné 

spáry. Desky se musí lepit tak, že křížení jejich spár bude nejméně 100 mm od 

hran otvorů. 

 U ostění, nadpraží a parapetů otvorů lícujících s vnější hranou fasády se provede 

nalepení desek v ploše s přesahem 40 mm přes hranu ostění.  

 
Obr.  17: Lepení izolandu v oblasti ostění 
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Obr.  18: Lepení izolantu v oblasti nadpraží 

 

 
Obr.  19: Lepení izolantu v oblasti parapetů 

 

 U ostění, nadpraží a parapetů otvorů nelícujících s vnější hranou fasády se 

nejprve provede nalepení desek v ploše s přesahem větším než 40 mm přes 

hranu ostění a poté bude vlepen izolant tloušťky 40 mm do špalet. U parapetu 

bude nalepena izolace v daném spádu. 

 Po ztuhnutí lepící hmoty se plošná deska zažízne nebo zabrousí do roviny. 
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Obr.  20: Vlepování izolantu v oblasti ostění 

 Spára mezi deskou izolantu a rámem otvoru v exteriéru bude v nadpraží a ostění 

vyplněna vodotěsnou paropropustnou těsnící páskou TP600 illmod 600, u 

parapetu polyuretanovou pěnou weber.sys PUR. 

5. Technologická pauza 24- 72 hodin podle podmínek. 

6. Očištění povrchu. 

7. Kotvení izolantu hmoždinkami. 

 Budou použity hmoždinky ejotherm STR U  2G v délkách 115 mm, 175 mm a 

215 mm dle tloušťky tepelné izolace.  

 Kotvení se provede v počtu 6 ks/m
2
 v ploše fasády a 8 ks/m

2
 u rohů, atik a 

otvorů dle schématu. 

 

 
Obr.  21: Schéma rozmístění hmoždinek 
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 Hmoždinky použité ke kotvení EPS tloušťky větší než 60 mm budou zapuštěné, 

do XPS a EPS tloušťky menší než 60 mm nezapuštěné. 

 
Obr.  22: Hmoždinka zapuštěná 

 
Obr.  23: Hmoždinka nezapuštěná 

 Při kotvení nesmí dojít k poškození izolantu.  

 Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny je 100 mm. 

7.1. Předvrtání otvorů. 

 Předvrtaný otvor musí být o 25 mm hlubší, než je délka hmoždinky. 

 Vrtané otvory musí být přesné a kolmé k rovině podkladu. 

 Do plného materiálu se bude vrtat s pomocí příklepu. 

 Do dutinového materiálů se bude vrtat bez příklepu s malým tlakem. 

 U plného materiálu se provede vyčištění otvoru jedním až dvěma zasunutími 

vrtáku za chodu.   

7.2. Osazení hmoždinky do otvoru tak, aby talíř lehce dosedl na izolaci. 

7.3. Zašroubování hmoždinek. 

 V případě zapuštěné hmoždinky bude použito příslušenství STR-tool 2G. 
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 Nepevné, zdeformované, nebo špatně osazené hmoždinky se musí odstranit a 

otvory v izolaci vyplnit izolační hmotou a zazátkovat. Hmoždinky nahradit 

poblíž novými hmoždinkami. 

7.4. Osazení zátek. 

 U zapuštěných hmoždinek se provede osazení STR zátkou. 

 U nezapuštěných hmoždinek se provede osazení malou zátkou. 

7.5. Zatlačení zátek hladítkem. 

 Talíře hmoždinky nesmí narušit rovinnost základní vrstvy. 

 Hmoždinka musí být osazena tak, že její talíř je zapuštěn 1-2 mm pod povrch 

izolantu. 

7.6. Zatření hmoždinek lepící hmotou. 

7.7. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 

7.8. Přebroušení zatřených hmoždinek do roviny. 

8. Oříznutí izolačních desek. 

9. Přebroušení izolantu brusným hladítkem v místech oříznutí izolantu. 

10. Příprava stěrkové hmoty cementové weber.therm elastik v míchačce s nuceným 

mícháním nebo pomocí unimixeru, případně vrtačky s míchacím nástavcem. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,3 l na 25 kg pytel. 

 Doba míchání 2 – 5 minut.  

11. Vyztužení exponovaných míst. 

 Provede se vyztužení všech volně přístupných hran a rohů vtlačením vhodné 

lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty a ihned se zahladí. 

 V případě, kdy je tloušťka zateplení fasády větší než tloušťka zateplení soklu, 

nebo nastává přechod s různou vertikální rovinou, bude použit soklový profil 

s okapničkou pro bezpečné odkapávání vody a spáru mezi dvěma deskami 

vyplnit těsnící páskou. 
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Obr.  24: Detail soklu s rozdílnou tloušťkou izolantů 

 Nadpraží otvorů bude osazeno rohovým ochranným profilem s okapničkou. 

 
Obr.  25: Rohový profil s tkaninou 

 

 Rohy budou vyztuženy rohovým PVC profilem s tkaninou. 
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Obr.  26: Vyztužení rohů PVC profilem s tkaninou 

 Hrana u parapetu bude osazena parapetním profilem do vyříznuté drážky na 

lepící hmotu. 

 
Obr.  27: Parapetní profil 

 Napojení na rám otvorů bude řešen pomocí nalepení APU lišty s mřížkou. 

 Rohy otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o 

rozměrech min cca 200x300 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové 

hmoty. 
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Obr.  28: Vyztužení v oblasti otvorů 

 Provede se osazení dilatačních lišt do předem nanesené stěrkové hmoty 

v místech případné dilatace podkladní konstrukce (část spáry bude vyplněna 

PUR pěnou nebo izolantem podle tloušťky spáry). 

 K zajištění správné polohy se použije dřevěná lať o správné síle vložená do 

dilatační mezery.  

 
Obr.  29: Osazení dilatačních profilů 

12. Technologická pauza 48 hodin. 

13. Osazení vnějších parapetů z pozinkovaného plechu zateplovaných fasád. 

 Podklad musí být rovný, pevný a čistý. 

 Parapety budou přilepeny nízkoexpanzní PUR pěnou, pomocí lepící pásky 

parapetního profilu a budou zasunuty pod okenní rám. 

 Parapet bude vyrovnán do sklonu 6 % směrem od objektu. 
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 Parapety budou přišroubovány k okenním rámům. 

 Po přilepení musí být 10-15 minut zafixovány. 

 Spáry mezi hranou ostění a parapetu budou po vytvrdnutí PUR pěny vyplněny 

akrylátovým tmelem a spáry mezi parapetem a rámem okna tmelem 

silikonovým. 

14. Provedení základní vrstvy. 

14.1. Příprava stěrkové hmoty cementové weber.therm elastik v míchačce 

s nuceným mícháním nebo pomocí unimixeru, případně vrtačky s míchacím 

nástavcem. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,3 l na 25 kg pytel. 

 Doba míchání 2-5  minut.  

14.2. Natažení stěrkové hmoty nerezovým hladítkem. 

14.3. Zatlačení armovací síťoviny do stěrkové hmoty odvíjením pásu 

armovací skleněné síťoviny odshora dolů a vtláčením od středu k okrajům 

pomocí ocelového hladítka. 

 

Obr.  30: Aplikace armovací síťoviny 

 Pásy skleněné síťoviny budou ukládány s přesahem minimálně 100 mm.  

 V místech na rozhraní dvou druhů izolantu bude skleněná síťovina zdvojena 

s přesahem 150 mm na každou stranu.   

 U rohových profilů bude základní vrstva se síťovinou ukončena až na spodní 

hraně profilu. 
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14.4. Natažení stěrkové hmoty tak, aby nebyla viditelná armovací síťovina. 

 Není-li síťovina zakryta dostatečnou vrstvou stěrkové hmoty, nanese se druhá 

vrstva. 

 Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 2-6 mm a síťovina v poloze 1/2-

2/3 tloušťky základní vrstvy blíže k vnějšímu líci. 

 Minimální krytí armovací síťoviny stěrkovou hmotou musí být 1 mm. 

14.5. Zaříznutí přesahů síťoviny podél profilů. 

14.6. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 

14.7. Srovnání nerovností brusným hladítkem. 

 Maximální odchylka rovinatosti základní vrstvy je 2,5 mm/m.  

14.8. Technologická pauza 5 dní. 

14.9. Obroušení lokálních nerovností a odstranění prachu. 

15. Penetrace základní vrstvy i omítky nezateplené fasády (kromě uliční fasády hlavní 

budovy) akrylátovým disperzním podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI. U 

soklové části se provede penetrace prostředkem weber.pas podklad UNI MAR. 

 Penetrace se aplikuje válečkem nebo malířskou štětkou bez ředění. 

16. Technologická pauza minimálně 12 hodin. 

17. Provedení finální vrstvy. 

17.1. Oddělení fasádní a soklové části páskou. 

 Páska se lepí na vyschlý podklad a bude stržena ihned po nanesení omítky, než 

dojde k jejímu zavadnutí. Totéž se opakuje u provádění druhého typu omítky. 

17.2. Příprava minerální tenkovrstvé omítky weber.min OM 120 Z 

v míchačce s nuceným mícháním nebo pomocí unimixeru, případně vrtačky 

s míchacím nástavcem. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 6,72 l na 25 kg pytel. 

17.3. Natažení omítky nerezovým hladítkem na fasádní část i nezateplených 

fasád. 

 Omítku napojovat ještě před jejím zavadnutím. 
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17.4. Strukturování omítky plastovým hladítkem. 

17.5. Příprava mozaikové omítky weber.pas marmolit MAR2 připravené 

k přímému užití rozmícháním nerezovou zednickou lžící. 

 Míchání unimixerem nebo nástavcem na vrtačce není dovoleno. 

17.6. Natažení omítky nerezovým hladítkem v minimální síle vrstvy (asi 3,5 

mm) na soklovou část i nezateplených fasád. 

 Ucelené plochy budou prováděny bez přerušení z jedné výrobní šarže. 

17.7. Vyhlazení omítky nerezovým hladítkem. 

 Provede se ihned po natažení (před zavadnutím omítky). 

 Hladítko bude průběžně omýváno čistou vodou a otíráno, aby nezanechávalo 

viditelné stopy. 

17.8. Technologická pauza 7 dní. 

18. Montáž drobných prvků na fasádě (informační tabule, větrací mřížky, osvětlení). 

19. Vnitřní zateplení uliční fasády hlavní budovy systémem Rigitherm. 

 

 

Obr.  31: Legenda dotčených fasád 

 Podklad musí být suchý, soudržný a zbaven nečistot. 
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19.1. Příprava penetrace Rikombi-Grund. 

 Přípravek se ředí v poměru 1:3 s vodou. 

19.2. Aplikace penetrace válečkem nebo malířskou štětkou. 

19.3. Technologická pauza 24 hodin. 

19.4. Příprava lepícího tmelu Rifix ThermoPlus. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 17 l na 40 kg pytel. 

 Směs se nechá cca 5 minut nasáknout a poté se rozmíchá do hladké pasty 

unimixerem, nebo vrtačkou s nástavcem.  

 Doba zpracovatelnosti je 45 minut. 

19.5. Oříznutí desek jemnozubou ruční pilkou.  

 

Obr.  32: Schéma provádění systemu Rigitherm 

 Při provádění vnějších rohů, případně vnitřních koutu, bude pomocí ruční pilky 

a zalamovacího nože odříznuta tepelně izolační  nebo sádrokartonová část dle 

schématu.  

19.6. Nanesení tmelu.  

 Na rub desek ve formě terčů uspořádaných do tří řad při podélných hranách a 

v podélné ose desky. Tloušťka terčů je 10-40 mm.  

 Vzdálenost terčů v řadě je cca 30-35 cm. 

 Na desky menších rozměrů použité například u ostění bude lepící tmel nanášen 

celoplošně ozubeným hladítkem.  
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19.7. Osazení desek Rigitherm. 

 Na sraz.  

 Na podkladky tloušťky 10 mm tak, aby u podlahy i stropu zůstaly mezery cca 10 

mm. 

19.8. Vyrovnání desek srovnávací latí a poklepem gumovou paličkou. 

19.9. Technologická pauza 12 až 24 hodin podle podmínek. 

19.10. Osazení hran rohů samolepící lištou Rigips AquaBead. 

 Její zastřižení bude provedeno nůžkami na plech. 

 Navlhčení vnitřní strany čistou vodou rozprašovačem, aby došlo k aktivaci 

lepidla. 

 Její usazení a přitlačení se provede rukou nebo aplikačními válečky tak, aby byla 

přilepena v celé ploše. 

19.11. Technologická pauza minimálně 30 minut. 

19.12. Příprava tmelu sádrového Rigips Vario. 

 Suchá směs se smíchá s čistou vodou v poměru cca 2,5 l na 5 kg suché směsi. 

 Směs se nechá cca 3 minuty nasáknout a poté se ručně rozmíchá.  

 Doba zpracovatelnosti je 30 minut. 

19.13. Zatmelení spár, koutů a rohů tmelem. 

 Nanesení tmele do spár se provede a stáhneme hladítkem. 

 Do spáry se vloží výztužná páska a znovu se stáhne hladítkem tak, aby došlo 

k překrytí pásky tmelem. 

19.14. Přebroušení tmelu po zatvrdnutí brusnou mřížkou. 

19.15. Vyplnění nespojitostí a mezer u podlahy a stropu PUR pěnou. 

20. Montáž vnitřních parapetů z dřevotřísky potažené laminátem s okrajovými 

krytkami. 

 Pod vnitřními parapety bude provedeno zateplení z XPS tloušťky 40 mm. 

 Podklad musí být rovný, pevný a čistý a musí být 20–25 mm pod hranou 

okenního rámu, do kterého se parapet bude zasouvat. 
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20.1. Upravení rozměrů parapetů podle velikosti světlé vzdálenosti mezi 

špaletami jejich tvaru tak, aby mezera mezi jeho boční hranou a špaletou byla 2 

mm. 

20.2. Nanesení nízko expanzní PUR pěny, do které bude uložen parapet. 

20.3. Osazení parapetu pod hranu okenního rámu, aby se zabránilo vytržení.  

 Vyrovnání parapetu do roviny. 

 Parapet bude po dobu 10–15 minut zatížen a zafixován. 

20.4. Vyplnění spár.  

 Mezi parapetem a rámem po zatvrdnutí PUR pěny silikonovým tmelem.  

 Mezi parapetem a ostěním tmelem akrylátovým. 

21. Zednické začištění v případě potřeby.  

Po provedení klempířských prací bude proveden egalizační nátěr prostředkem 

weber.min egalizační SIL fasádní části, minerální nátěr fasádní části uliční fasády 

hlavní budovy a provětrávaný kamenný obklad soklové části uliční fasády hlavní 

budovy. Vnitřní malba se provede barvou weber.deco mal.  

5.8 Jakost a kontrola kvality 

5.8.1 Vstupní kontrola 

 kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace 

 kontrola připravenosti pracoviště  

- kontrola vybavenosti pracoviště  

- kontrola dokončenosti předchozích prací 

 kontrola pracovníků a strojů  

- kontrola technické a pracovní způsobilosti  

- kontrola technických listů, certifikátů a osvědčení 

 kontrola dodávky materiálu 

- kontrola dodacích listů a prohlášení o shodě 

- kontrola úplnosti dodávek  

- kontrola kvality a neporušenosti materiálů 

 kontrola skladování materiálu 

- kontrola podmínek skladování dle povahy materiálu 

- kontrola umístění materiálu 

- kontrola skladování v neporušených původních obalech 

- kontrola lhůty skladovatelnosti 
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 kontrola podkladu  

- kontrola rovinnosti s odchylkou max. 20 mm/m 

- kontrola čistoty, bezprašnosti, vlhkosti, pevnosti 

- kontrola soudržnosti (průměrná nejméně 200 kPa, nejmenší jednotlivou 

přípustnou hodnotou 80 kPa ) 

- zkouška přídržnosti lepící hmoty dle TP CZB 2007 

- zkouška odolnosti hmoždinky proti vytržení dle postupu ETAG 014 

5.8.2 Mezioperační kontrola 

 kontrola klimatických podmínek 

- teplota okolního vzduchu a povrchové teploty musí být v rozmezí +5°C 

až +25°C 

 kontrola přípravy materiálů dle technických listů výrobců 

 kontrola penetrace  

 kontrola lepení tepelné izolace 

- kontrola dodržení technologických přestávek dle technologického 

předpisu 

- kontrola nanášení lepidla 

- kontrola vazby (Lepení s přesahem minimálně 100 mm na sráz. Nesmí 

vzniknout průběžná svislá spára. Spáry nesmí být prováděny v místě 

trhlin podkladu, na rozhraní dvou různorodých materiálů podkladu a 

v místě změny tloušťky izolantu z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce. 

Při lepení izolantu v rozích otvorů nesmí vznikat svislé ani vodorovné 

průběžné spáry. Desky se musí lepit tak, že křížení jejich spár bude 

nejméně 100 mm od hran otvorů. 

- kontrola tloušťky tepelné izolace 

- kontrola aplikace příslušných začišťovacích profilů a těsnících fólií 

- kontrola řezání materiálu (tavnými řezačkymi nebo speciálním 

odporovým nožem)  

- kontrola spár (větší než 2 mm budou vyplněny izolačním materiálem)  

- kontrola rovinnosti vodováhou 

 kontrola kotvení izolačních desek hmoždinkami 

- kontrola dodržení technologické přestávky po lepení izolačních desek 

24-72 hodin dle podmínek 

- kontrola délky hmoždinek 

- kontrola hustoty rozmístění hmoždinek (6 ks/m
2
 v ploše fasády, 8 ks/m

2
 

u rohů, atik a otvorů) 

- kontrola umístění hmoždinek (rozmístění dle schématu, nejmenší osazení 

hmoždinky od krajů stěny je 100 mm) 

- kontrola osazení hmoždinek  

- kontrola osazení zátek, jejich zatmelení a přebroušení 
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 kontrola osazení profilů a vyztužení exponovaných míst 

 kontrola osazení vnějších parapetů 

- kontrola rovinnosti a sklonu (6 %) 

- kontrola zatmelení spár mezi parapetem a ostatními konstrukcemi 

 kontrola základní vrstvy 

- kontrola dodržení technologické přestávky po aplikaci parapetních 

profilů 48 hodin  

- kontrola aplikace armovací síťoviny (přesahy minimálně 100 mm u 

přechodů dvou druhů izolantů zdvojení s přesahem minimálně 150 mm) 

- kontrola tloušťky stěrkové vrstvy (tloušťka 2-6 mm, nesmí být viditelná 

armovací síťovina (minimální krytí 1 mm a v místě zdvojení 0,5 mm)) 

- kontrola rovinnosti (maximální odchylka je 2,5 mm/m) 

- kontrola ošetřování omítky  

 kontrola penetrace základní vrstvy 

- kontrola technologické přestávky po provedení základní vrstvy 5 dní 

- kontrola, zda byla provedena aplikace v celé ploše 

 kontrola finální vrstvy 

- kontrola technologické přestávky po provedení základní vrstvy 5 dní 

- kontrola tloušťky stěrkové vrstvy (maximální možná odchylka je -0 mm, 

+2 mm) 

- kontrola stěrkové hmoty (musí být z jedné výrobní šarže) 

- kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 

- kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů 

- kontrola stejnoměrnosti povrchu 

- kontrola ošetřování omítky  

5.8.3 Výstupní kontrola 

 kontrola geometrické přesnosti 

- kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 

- kontrola celkové rovinnosti (tolerance je 5mm v rozsahu stěny) 

- kontrola úhlů mezi stěnami (maximální odchylka je ±3mm do 

vzdálenosti 0,25 m od rohu, ±5mm do 4,0 m) 

 kontrola povrchu 

- kontrola drsnosti a stejnoměrnosti 

- kontrola pevnosti a přídržnosti poklepem 

- kontrola, zda nedochází ke vzniku trhlin 

- kontrola, zda je omítka bez vrypů a nečistot 
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5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví 

osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability konstrukcí. Pracovní 

čety musí absolvovat školení odborným pracovníkem BOZP. 

Práce budou prováděny v souladu s následujícími předpisy: 

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

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

 Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 
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 Manuály výrobců užívaných zařízení (návody a proškolení zajistí zhotovitel) 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 

 Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami 

(ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv,…). 

 Ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení 

v předepsaném stavu. 

 Provádět evidenci všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují (čas příchodu a 

odchodu). 

 Seznámení pracovníků s technologickým postupem prací, které budou 

vykonávat.  

 Vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a zdravotní způsobilosti 

pracovníků. 

 Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 

pracovní a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o kterých byli 

informováni při školení. 

 Pracovníci se musí řídit vnitropodnikovými předpisy. 

 Dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí. 

 Zabezpečovat kontrolu pracovních lešení. 

 Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví. 

Dotčené body nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích:  

Příloha č. 1 

Obecné požadavky: 

 Požadavky na zajištění staveniště 

 Zařízení pro rozvod energie 

 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů na staveništi: 

 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 Míchačky 

 Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
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 Přeprava strojů 

Příloha č. 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

 Skladování a manipulace s materiálem 

 Zednické práce 

 Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

Dotčené body nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou: 

 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 Používání žebříků 

 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 Práce na střeše 

 Dočasné stavební konstrukce 

 Shazování předmětů a materiálu 

 Přerušení práce ve výškách 

 Krátkodobé práce ve výškách 

 Školení zaměstnanců 

Podrobné řešení v příloze BOZP. 

5.10 Ekologie 

Stavební práce budou prováděny v souladu s následujícími předpisy: 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

 Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

 Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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 Zákon č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

 Vyhláška  Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb.,  kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

 Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 

prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) 

Odpady vzniklé na stavbě: 

Tab. 4: Soupis odpadů pro zateplení 

03 01 04 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky 

a dýhy obsahující nebezpečné látky 
Na skládku 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené 

pod číslem 08 04 09 
Na skládku 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Na skládku 

15 01 02 Plastové obaly Na skládku 

15 01 06 Směsné obaly Na skládku 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 

06 

Na skládku 

17 02 01 Dřevo Na skládku 

17 02 03 Plasty Na skládku 

17 04 07 Směsné kovy Na sběrný dvůr 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 Na skládku 
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06 03 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 

číslem 17 08 01 
Na skládku 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Na skládku 

 

Na stavbě se nebudou používat materiály ani provozy ohrožující životní 

prostředí a bude zajištěno snížení hluku, prašnosti a vibrací. Budou použity postupy a 

opatření snižující riziko znečištění životního prostředí a snižující veškeré negativní 

vlivy na minimum. Po provedení stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

 Na staveništi se bude se průběžně provádět úklid. 

 Dojde-li ke znečištění komunikací, bude okamžitě proveden její úklid. 

 Přepravovaný materiál bude zajištěn proti znečištění dopravní trasy (plachtou, 

vlhčením, snížením rychlosti apod.). 

 Bude omezeno pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

 V případě potřeby prašný materiál vlhčen. 

 V případě znečištění kol a podvozků strojů budou před vjezdem na komunikaci 

očištěny. 

 Materiály budou ukládány na vyhrazených místech. 

 V případě kontaminace zeminy ropnými látkami bude neprodleně tato zemina 

vytěžena a uložena v kontejneru. U malých nepropustných ploch je možné 

provést dekontaminaci sorpčními prostředky. 

 Nesmí dojít ke znečišťování terénu, ovzduší, podzemních a povrchových vod 

ropnými a jinými škodlivými látkami.  

 S odpady a především odpady se zbytkovým obsahem škodlivin vzniklými na 

stavbě bude nutno zacházet dle příslušných předpisů. 

 Lehké odpady budou při skladování a přepravě zajištěny sítí proti větru. 

 Likvidace zdravotně škodlivého odpadu zajistí zhotovitel. 

 Po demontáži lešení budou zatravněné plochy uvedeny do původního stavu. 

 Práce budou prováděny za použití drobné mechanizace nepřekračující 

ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. 

 Práce s hlučností přesahující 50 dB nebudou prováděny v době od 21.00 do 7.00 

hodin. 

 Stroje ponechávány na staveništi budou opatřeny okapovými vanami. 

 Budou užívány pouze stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 

kryty pro snížení hlučnosti a bez nadměrných výfukových emisí. 

 Budou prováděny průběžné technické prohlídky a údržba strojů. 
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 Během přestávek budou stroje vypínány. 

 Stávající zeleň bude chráněna vhodnými opatřeními. 

 V blízkosti staveniště musí být hydrant a hasicí přístroj. 
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6.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 

zajištění: 

Napojení na zdroje vody a elektřiny bude provedeno ze stávajících zdrojů 

budovy. Voda pro technologické i hygienické účely bude čerpána z technického podlaží 

budovy, kde bude umístěn vodoměr a do stavebního deníku se zaznamená stav 

vodoměru před zahájením a po dokončení stavby.       

Obdobně bude v technickém podlaží řešen odběr elektrické energie, dodavatel 

stavby zde umístí staveništní rozvaděč s elektroměrem, do stavebního deníku budou 

zapsány údaje před zahájením a po dokončení stavby. 

Pro skladování nářadí a potřebného materiálu bude poskytnut investorem prostor 

v západní části objektu za jídelnou. Primární doprava bude řešena nákladní 

automobilovou dopravou, sekundární horizontální doprava bude prováděna pomocí 

vysokozdvižného vozíku, popř. ručně a kolečky. Vertikální doprava bude zajištěna ruční 

kladkou. 

6.2 Odvodnění staveniště: 

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

6.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu: 

Staveniště se nachází v centrální zóně obce. Veškerý stavební materiál bude na 

stavbu přivážen nákladními automobily z Chrudimi, odpady budou odváženy na 

skládku do Nasavrk. 

Příjezd na staveniště bude řešen po síti místních komunikací, které umožňují 

příjezd ke stavbě, vjezd na stavbu i výjezd ze stavby bude z ulice U Pošty. Místo 

výjezdu vozidel ze staveniště bude označeno výstražnou tabulkou „POZOR! Výjezd 

vozidel stavby.“   Po dobu stavby bude na ulici U Pošty omezená rychlost na 30 km/ h 

pomocí dopravních značek B20a a B20b. 

Stavební úpravy budou prováděny na již dokončené stavbě, která je napojena na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu, nedojde ke změně způsobu napojení ani 

změnám tras inženýrských sítí. Staveniště nebude napojeno na technickou 

infrastrukturu, bude využívat zdroje ze stávající budovy. Přípojky pro zařízení 

staveniště budou vedeny z technického podlaží. 
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6.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Stavební práce mohou mít do jisté míry negativní vliv na okolní stavby, protože 

při realizaci stavby bude docházek k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti, zvláště 

při dopravě materiálu, provádění bouracích prací, používání míchačky.  

K omezení prašnosti dojde použitím ochranných sítí na lešení. Pracovníci stavby 

budou co nejvíce minimalizovat hlučnost, a to používáním drobné mechanizace (ruční 

příklepové nářadí, ruční vrátek, stříkací pistole na fasádní úpravu apod.), které 

nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. Používání strojů s větší hlučností bude 

časově omezeno od 7.00 do 19.00 hod. 

 Kromě výše uvedeného vedení zásobovacích tras po místních komunikacích 

nebude mít navržená stavba žádný vliv na okolní pozemky, i když se jedná o pracoviště 

v obydleném a i jinak využívaném území.  

Je nutno dodržet veškerá ochranná pásma inženýrských sítí a ochránit 

inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny správců sítí. 

6.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 

asanace, demolice, kácení dřevin: 

V průběhu stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně, demolici objektů ani částí 

stavby. 

6.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Na ulici U Pošty a Náměstí bude po dobu stavby proveden zábor přilehlého 

chodníku do vzdálenosti 2,0 m od paty lešení. 

 Pro zamezení úrazu padajícím materiálem nebo nářadím při provádění prací na 

obvodovém plášti a na střeše a pro manipulaci s materiálem bude pracoviště na ulici U 

Pošty a ulici Náměstí vymezeno mobilním oplocením po obvodu budovy v pruhu šířky 

2,0 m od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

Do ohrazeného prostoru bude nařízen zákaz vstupu nepovolaným osobám umístěním 

bezpečnostní tabulky „Nepovolaným vstup zakázán“ a upozorněním „nebezpeční 

úrazu“. 
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Obr.  33: Bezpečnostní tabulky Nepovolaným vstup zakázán a Nebezpečí úrazu 

 

6.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a 

emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Odpady vzniklé při stavební činnosti budou roztříděny podle katalogu odpadů 

dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 

Tab. 5: Soupis odpadů vzniklých při výstavbě 

 03 01 04 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 

dýhy obsahující nebezpečné látky 
Na skládku 

08 04 10 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 

číslem 08 04 09 
Na skládku 

12 01 13  Odpady ze svařování Na skládku 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Na skládku 

15 01 02 Plastové obaly Na skládku 

15 01 06 Směsné obaly Na skládku 

17 01 02 Cihly Na skládku 
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17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
Na skládku 

17 02 01 Dřevo Na skládku 

17 02 02 Sklo Na skládku 

17 02 03 Plasty Na skládku 

17 04 05 Železo a ocel Na sběrný dvůr 

17 04 07 Směsné kovy Na sběrný dvůr 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03 
Na skládku 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01 
Na skládku 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Na skládku 

 

Skladování odpadů bude řešeno pomocí kontejnerů, odpad bude dle potřeby 

odvážen na skládku nebo sběrného dvora. 

6.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 

deponie zemin: 

V rámci stavby nebudou rozsáhlejší zemní práce prováděny. 

6.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Při realizaci stavebních prací budou dodržovány příslušné právní předpisy 

týkající se ochrany životního prostředí: 

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. 

 Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 

 Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o 

změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
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239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 201/2012 Sb. Zákon, o ochraně ovzduší. 

 Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

 Zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

 Zákon č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

 Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.  

 Vyhláška Ministerstva životního prostředíč.383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

 Vyhláška Ministerstva životního prostřed č.381/2001Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

 Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního 

prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů). 

      Prováděním stavby nebude životní prostředí v okolí stavby zatěžováno. 

Při realizaci budou používány takové materiály a technologické postupy, které nebudou 

životní prostřední ohrožovat. 

Na stavbě budou dodržovány následující opatření k ochraně životního prostředí: 

 Na staveništi se bude se průběžně provádět úklid. 

 Dojde-li ke znečištění komunikací, bude okamžitě proveden její úklid. 

 Přepravovaný materiál bude zajištěn proti znečištění dopravní trasy (plachtou, 

vlhčením, snížením rychlosti apod.) 

 Bude omezeno pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

 V případě potřeby prašný materiál vlhčen. 

 V případě znečištění kol a podvozků strojů budou před vjezdem na komunikaci 

očištěny. 

 Materiály budou ukládány na vyhrazených místech. 

 Nesmí dojít ke znečišťování terénu, ovzduší, podzemních a povrchových vod 

ropnými a jinými škodlivými látkami.  
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 V případě kontaminace zeminy ropnými látkami bude neprodleně tato zemina 

vytěžena a uložena v kontejneru. U malých nepropustných ploch je možné 

provést dekontaminaci sorpčními prostředky. 

 S odpady a především odpady se zbytkovým obsahem škodlivin vzniklými na 

stavbě bude nutno zacházet dle příslušných předpisů. 

 Lehké odpady budou při skladování a přepravě zajištěny sítí proti větru. 

 Likvidace zdravotně škodlivého odpadu zajistí zhotovitel. 

 Po demontáži lešení budou zatravněné plochy uvedeny do původního stavu. 

 Práce budou prováděny za použití drobné mechanizace nepřekračující 

ekvivalentní hladinu hluku 65 dB. 

 Práce s hlučností přesahující 50 dB nebudou prováděny v době od 21.00 do 7.00 

hodin. 

 Stroje ponechávány na staveništi budou opatřeny okapovými vanami. 

 Budou užívány pouze stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 

kryty pro snížení hlučnosti a bez nadměrných výfukových emisí. 

 Budou prováděny průběžné technické prohlídky a údržba strojů. 

 Během přestávek budou stroje vypínány. 

 Stávající zeleň bude chráněna vhodnými opatřeními. 

 V blízkosti staveniště musí být hydrant a hasicí přístroj. 

6.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Při provádění stavebně montážních prací musí být postupováno v souladu 

s právními předpisy, stanovujícími podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

zvláště zákona č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Uvedený zákon je doplněn prováděcími předpisy, a to  NV č. 362/2005 a NV č. 

591/2006.  

Dodavatel stavebních prací seznámí stavebníka a uživatele základní školy s 

postupem stavebních prací a jejich bezpečnosti. Bourací práce a demontáž 

konstrukčních částí bude provedeno tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení 

stability základní školy nebo její části. 

Všichni pracovníci stavby musí být průkazně seznámeni s bezpečnostními 

předpisy a riziky, které při provádění stavby hrozí. Musí být splněna podmínka odborné 

a zdravotní způsobilosti pracovníků. Je nutno dodržovat všechny předpisy týkající se 
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bezpečnosti práce, technické manuály pro jednotlivá technická zařízení, jež budou při 

stavebních pracích používány, používat předepsané osobní ochranné pomůcky.  

Pro realizaci stavby byl zpracován Plán BOZP, který stanoví podrobné 

podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

6.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb: 

Během provádění stavby bude zajištěn bezbariérový přístup do budovy. Dveřní 

otvory, které byly vyměněny, odpovídají požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb. zejména 

v následujících bodech: 

 Vstupní dveře budou široké alespoň 900 mm (platí i pro hlavní křídlo 

dvoukřídlových dveří). 

 Dveře zasklené od výšky 400 mm budou chráněny proti mechanickému 

poškození vozíkem (zaskleny nerozbitným sklem). 

 Otevíratelná dveřní křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými 

madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s 

výjimkou dveří automaticky ovládanými. 

 Bude provedeno označení prosklených vstupů. 

 Zámek dveří bude umístěn nejvýše 1 000 mm od podlahy, klika nejvýše 1 100 

mm. 

6.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Staveniště se nachází v centrální zóně obce. Příjezd na staveniště bude řešen po 

síti místních komunikací, které umožňují příjezd ke stavbě. Vjezd na stavbu bude 

z ulice U Pošty, ze které budou dopravní prostředky vjíždět do dvorní části.    

6.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

 Práce budou prováděny za běžného provozu základní školy a budou 

koordinovány tak, aby co nejméně narušovaly výuku a neohrožovaly bezpečnost dětí a 

zaměstnanců školy. 
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6.14 Provozní zařízení staveniště 

6.14.1 oplocení  

 staveniště je ohraničeno obvodovými stěnami budov školy, obvodovými stěnami 

budov vedlejších staveb a stávajícím oplocením 

 mobilním oplocením bude vymezena pouze část staveniště z uliční fronty, které 

bude vymezeno šířkou stávajícího chodníku  

6.14.2 lešení 

 bude postaveno externí firmou, před zahájením prací bude předáno na základě 

zápisu 

 bude postaveno a přikotveno k obvodovému plášti podle předpisů výrobce 

 část lešení umístěná na ulici U Školy a Náměstí bude opatřena ochrannou sítí       

6.14.3 sklady a skládky 

 pro skladování nářadí a potřebného materiálu bude poskytnut investorem prostor 

v západní části objektu za jídelnou. 

 na staveništi budou přistaveny kontejnery na ukládání stavebního odpadu 

 část staveniště určená k umístění kontejneru bude zpevněna štěrkem 

 štěrkem bude zpevněna příjezdová komunikace od hranice pozemku ke skladu 

materiálu (stávající dlažba bude zčásti odstraněna, aby nedošlo k jejímu 

poškození) 

 prostor pro míchání směsí bude umístěn ve dvorní části pozemku 

6.14.4 doprava na staveništi 

 horizontální doprava materiálu bude na staveništi zajištěna vysokozdvižným 

vozíkem, stavebními kolečky, popř. ručně 

 vertikální doprava materiálu na lešení bude prováděna stavebním kladkou 

6.14.5 Sociální zařízení 

Předpokládaný počet pracovníků na stavbě je  15 - 20 osob.  Pro tento počet 

budou ve dvorní části umístěny dvě šatnové mobilní buňky o rozměrech 6x3 m, dále 

bude přistavena buňka určená pro stavbyvedoucího a 2 mobilní chemická WC.  

Po dohodě s investorem bude zaměstnancům i dispozici sociální zázemí v 

technickém podlaží objektu (umývárna, WC). 
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6.14.6 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpokládané zahájení výstavby:       6/2015 

 Předpokládané dokončení výstavby: 10/2015 
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Tab. 6: KZP pro provádění omítek 

  

ČÍSLO 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 

BODY 
PŘEDPIS 

KONTROLU 
PROVÁDÍ 

ZPŮSOB 
KONTROLY 

ČETNOST ZÁZNAM 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
ST

U
P

N
Í K

O
N

TR
O

LA
 

1 
KONTROLA PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE A JINÝCH 

DOKUMENTŮ 

vyhl. 62/2013 Sb. SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

vyhl. 268/2009 Sb. TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN 01 3420           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

2 
KONTROLA PŘIPRAVENOSTI 

PRACOVIŠTĚ 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

PD  TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 998-2 ed.2 S          PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 8101 
     

   ČSN EN 12810-1 
     

   ČSN EN 12810-2 
     

   ČSN EN 13914-1                 

ČSN EN 13914-2                 

3 KONTROLA PODKLADU 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

ČSN EN 998-1 ed.2 TDI MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 13914-1           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN EN 13914-2                 

ČSN 73 0205                 

4 
KONTROLA PRACOVNÍKŮ A 

STROJŮ 

N. V. 378/2001 Sb. SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

N. V. 591/2006 Sb. TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

certifikáty výr.           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

technické listy                 

osvědčení                 
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5 
KONTROLA DODÁVKY 

MATERIÁLŮ 

TP SV VIZUÁLNĚ KAŽDÁ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DL TDI   DODÁVKA protokol   DATUM: DATUM: DATUM: 

POV           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

6 
KONTROLA SKLADOVÁNÍ 

MATERIÁLŮ 

TP SV VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 998-1 ed.2           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN EN 13914-1                 

ČSN EN 13914-2                 

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 

7 
KONTROLA KLIMATICKÝCH 

PODMÍNEK 

TP SV MĚŘENÍM PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV           DATUM: DATUM: DATUM: 

            PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

8 
KONTROLA PŘÍPRAVY 

MATERIÁLŮ 

TP M VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

            PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

9 KONTROLA PENETRACE 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M         DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 13914-1 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN EN 13914-2                 

10 KONTROLA POSTŘIKU 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M         DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 998-1 ed.2 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN EN 13914-1                 

ČSN EN 13914-2                 

11 
KONTROLA JÁDROVÉ 

VRSTVY 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 998-1 ed.2 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN EN 13914-1                 
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ČSN EN 13914-2                 

12 
KONTROLA ŠTUKOVÉ 

VRSTVY 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 998-1 ed.2 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN EN 13914-1                 

ČSN EN 13914-2                 

V
ÝS

TU
P

N
Í K

O
N

TR
O

LA
 

13 
KONTROLA GEOMETRICKÉ 

PŘESNOSTI 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

ČSN EN 13914-1 TDI MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 13914-2           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 0205                 

14 KONTROLA ÚHLŮ OSTĚNÍ 

PD SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TP TDI MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 13914-1           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN EN 13914-2                 

ČSN 73 0205                 

15 KONTROLA POVRCHU 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

ČSN EN 13914-1 TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 13914-2           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

Legislativa: 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

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

zařízení, přístrojů a nářadí 

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

- ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
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- ČSN EN 998-1 ed.2 -  Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky 

- ČSN EN 998-2 ed.2 -  Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění 

- ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení 

- ČSN EN 12810-1 - Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 

- ČSN EN 12810-2 - Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce 

- ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky 

- ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní 

postupy pro vnitřní omítky 

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

Legenda zkratek:  

SV - STAVBYVEDOUCÍ  

M – MISTR 

S - STATIK 

TDI - TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA  

PD - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE  

TP - TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS  

TLV - TECHNICKÉ LISTY VÝROBCE  

DL - DODACÍ LISTY  

SD - STAVEBNÍ DENÍK  

POV – PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
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7.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

7.1.1  Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

 kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace a stavebního povolení 

7.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

 kontrola zajištění odpovídajících přístupových cest,  

 kontrola bezpečnostních prvků  

 kontrola potřebného vybavení  

- oplocení uzamykatelným plotem 1,8 m (zamezení přístupu nepovolaných 

osob)  

- vstup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a výstražnými 

značkami 

- základní hygienické potřeby budou zajištěny WC TOI TOI  

- pro zázemí stavbyvedoucího a zázemí pracovníků budou zajištěny 3 

buňky, pro sklad nářadí budou po dohodě s investorem určeny místnosti 

v budově  

- materiál bude skladován ve vymezených prostorech budovy v 

uzamykatelných a větraných místnostech  

- elektřina i voda budou čerpány ze stávajícího objektu přes elektroměr a 

vodoměr, aby se dala odměřit spotřeba, která vznikla v průběhu 

realizace. Před zahájením a po dokončení stavby bude do stavebního 

deníku zapsána aktuální spotřeba  

- v případě zhoršené viditelnosti bude třeba dodat osvětlení  

- likvidace odpadu bude zajištěna zhotovitelem, budou zajištěny odpadní 

kontejnery  

 kontrola dokončení provedení předchozích prací: 

- výměna okenních a dveřních otvorů včetně osazení příslušných 

začišťovacích profilů a těsnících fólií 

- otlučení nesoudržných omítek 

- demontáž klempířských a ostatních prvků fasády 

- prodloužení prostupů a kotvení 

- provedení sanačních prací 

- kontrola vyplnění spár zdiva maltou 

- zakrytí rámů otvorů a jiných konstrukcí 

- montáž lešení 

o velikost odsazení bude minimálně 210-250 mm dle tloušťky zateplení 

daných fasád 
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o kotvící prvky budou osazeny s mírným odklonem od horizontální 

roviny směrem šikmo dolů, aby nedocházelo k zatékání vody do 

systému po kotvách lešení 

o bude opatřeno ochrannými sítěmi 

7.1.3 Kontrola podkladu  

 kontrola rovinnosti a svislosti zděných konstrukcí (maximální odchylka je 5 

mm/m)  

 kontrola zbavení prachu a nečistot 

 kontrola vlhkosti (maximální vlhkost v letním období je 6 % a v zimním období 

4 %) 

 kontrola savosti 

 kontrola pevnosti 

 kontrola vyplnění spár zdiva maltou bez přelitků (mezní odchylka odstupu mezi 

jednotlivými zdícími prvky v lícové ploše zděné konstrukce nesmí překročit 5 

mm/2 m). 

7.1.4 Kontrola pracovníků a strojů  

 kontrola technické způsobilosti strojů a pracovní způsobilosti pracovníků 

(technické listy, certifikáty a osvědčení) 

- všichni pracovníci budou vybaveni předepsanými pracovními 

pomůckami a bezpečnostními prvky 

- všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci, budou proškoleni 

v oblasti BOZP, požární ochrany, seznámeni s prováděným systémem a 

pracovištěm 

- stroje může obsluhovat pouze proškolená obsluha s danými oprávněními; 

každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který jej opravňuje 

stroj řídit 

- dělníci mohou být podrobeni orientační dechové zkoušce 

7.1.5 Kontrola dodávky materiálu  

 kontrola příslušných dokladů (dodacích listů a prohlášení o vlastnostech)  

 kontrola úplnosti dodávek 

 kontrola odpovídající kvality dodávek 

 kontrola, zda materiály ani originální obaly nejsou poškozeny 

7.1.6 Kontrola skladování materiálu  

 kontrola skladovacích prostor 
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- materiály a hmoty budou přepravovány a skladovány dle podmínek pro 

skladování uvedených v technických listech v původních obalech, budou 

skladovány v suchu, budou chráněny proti mechanickému poškození, 

působení organických rozpouštědel, přímému UV záření a mrazu 

 kontrola umístění materiálu dle výkresu zařízení staveniště 

 kontrola dodržení lhůty skladovatelnosti uvedené na obalech (materiály budou 

skladovány v originálních obalech) 

 kontrola skladování materiálu dle jeho povahy: 

- lepicí hmoty, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou 

skladovány na dřevěných paletách, budou ukládány ve vazbě do výšky 

maximálně 1,5 m 

- tekutý materiál bude skladován v uzavřených nádobách s otvorem nahoře 

- skleněná síťovina bude skladována v rolích nastojato chráněna před 

tlakovým namáháním způsobujícím její trvalé deformace 

- lišty, profily budou skladovány podélně na rovné podložce 

- ocelové pruty budou skladovány po jednotlivých kusech nebo svázány do 

skupin a budou podloženy dřevěnými hranoly 

7.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

7.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 kontrola teploty okolního vzduchu a povrchové teplota podkladu (nesmí být 

nižší než +5°C a nesmí být vyšší než +25°C) 

7.2.2 Kontrola přípravy materiálů 

 kontrola správného poměrového množství pří mísení materiálů podle 

technických listů výrobců 

 kontrola použití patřičných míchacích prostředků dle technických listů výrobců  

 kontrola předepsané doby do potřebné konzistence dle technických listů výrobců 

7.2.3 Kontrola penetrace 

 kontrola, zda byla provedena aplikace v celé ploše 

7.2.4 Kontrola postřiku 

 kontrola dodržení technologických přestávek dle technologického předpisu 

 kontrola, zda je postřikem pokryto předepsané množství podkladu  

 kontrola, zda není překročena maximální tloušťka (5 mm)  
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7.2.5 Kontrola jádrové vrstvy 

 kontrola dodržení technologických přestávek dle technologického předpisu 

 kontrola správnosti vyztužení armovací tkaninou (síťoviny se osazují v místech 

styku rozdílného podkladního materiálu, v místech vedení instalací ve stěně při 

povrchu, diagonálně v rozích otvorů pro okna a dveře; minimální přesah 

vyztužení přes vyztužované místo je 150 mm, minimální šířka vyztužovacího 

pásku je 300 mm.) 

 kontrola omítníků zřizovaných 1,2-1,5 m od sebe a jejich vodorovného a 

svislého vyvážení vodováhou  

 kontrola rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 5 mm/2 m) 

 kontrola tloušťky vrstvy omítky (povolená odchylka je ±1 mm) 

 kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů  

 kontrola stejnoměrnosti povrchu 

 kontrola ošetřování omítky  

- při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedena 

příslušná opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení 

omítky, apod.) 

- proti dešti, nadměrným teplotám a přímému slunečnímu svitu budou 

náchylné konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi, nebo 

stíněním po dobu provádění a zrání 

- po dokončení omítacích prací jsou všechny místnosti řádně odvlhčovány 

a odvětrávány, aby omítky dozrály a dosáhly své pevnosti 

7.2.6 Kontrola štukové vrstvy 

 kontrola tloušťky vrstvy (maximální možná odchylka je -0 mm, +2 mm) 

 kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 

 kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů 

 kontrola stejnoměrnosti povrchu 

 kontrola ošetřování omítky  

- při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedeny 

příslušná opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení 

omítky, apod.) 

- proti dešti, nadměrným teplotám a přímému slunečnímu svitu budou 

náchylné konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi, nebo 

stíněním po dobu provádění a zrání 

- po dokončení omítacích prací jsou všechny místnosti řádně odvlhčovány 

a odvětrávány, aby omítky dozrály a dosáhly své pevnosti 
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7.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 

7.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 

 kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 

 kontrola celkové rovinnosti (tolerance je 5mm v rozsahu stěny) 

 kontrola úhlů mezi stěnami a mezi stropem a stěnou (maximální odchylka je 

±3mm do vzdálenosti 0,25 m od rohu, ±5mm do 4,0 m) 

7.3.2 Kontrola úhlů ostění u oken 

            Tab. 7: Povolené odchylky pravoúhlého ostění 

 

 

Obr.  34: Schéma pro určení povolené odchylky pravoúhlého ostění 
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7.3.3 Kontrola povrchu 

 kontrola drsnosti a stejnoměrnosti 

 kontrola pevnosti a přídržnosti poklepem 

 kontrola zda nedochází ke vzniku trhlin 

 kontrola, zda je omítka bez vrypů a nečistot 
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Tab. 8: KZP pro provádění zateplení 

  
ČÍSLO 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ 
BODY 

PŘEDPIS 
KONTROLU 
PROVÁDÍ 

ZPŮSOB 
KONTROLY 

ČETNOST ZÁZNAM 
VÝSLEDEK 
KONTROLY 

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
ST

U
P

N
Í K

O
N

TR
O

LA
 

1 
KONTROLA PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE A JINÝCH 

DOKUMENTŮ 

vyhl. 62/2013 Sb. SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

vyhl. 268/2009 Sb. TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN 01 3420           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 2901           

  
  

2 
KONTROLA PŘIPRAVENOSTI 

PRACOVIŠTĚ 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

PD TDI MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN EN 998-1 ed.2           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 8101                 

ČSN EN 12810-1              
 

  

ČSN EN 12810-2              
 

  

ČSN 73 2901             
 

  

ČSN EN 13914-2             
 

  

ČSN 73 0205             
 

  

3 KONTROLA PODKLADU 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TP CZB 2007 TDI MĚŘENÍM    protokol   DATUM: DATUM: DATUM: 

ETAG 014 
        

ČSN 73 2577           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 2901           
  

ČSN 73 0205           

4 
KONTROLA PRACOVNÍKŮ A 

STROJŮ 

N. V. 378/2001 Sb. SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

N. V. 591/2006 Sb. TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

certifikáty výr.           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

technické listy                 
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osvědčení                 

5 
KONTROLA DODÁVKY 

MATERIÁLŮ 

TP SV VIZUÁLNĚ KAŽDÁ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DL TDI   DODÁVKA protokol   DATUM: DATUM: DATUM: 

POV           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

6 
KONTROLA SKLADOVÁNÍ 

MATERIÁLŮ 

TP SV VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

TP CZB 2007           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 2901                 

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 

7 
KONTROLA KLIMATICKÝCH 

PODMÍNEK 

TP SV MĚŘENÍM PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV           DATUM: DATUM: DATUM: 

TP CZB 2007           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 2901             

8 
KONTROLA PŘÍPRAVY 

MATERIÁLŮ 

TP M VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

            PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

9 KONTROLA PENETRACE 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M         DATUM: DATUM: DATUM: 

TP CZB 2007 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 2901             

10 KONTROLA LEPENÍ TI 

TP SV VIZUÁLNĚ PRŮBĚŽNĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TP CZB 2007 M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN 73 2901 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

11 
KONTROLA KOTVENÍ 

HMOŽDINKAMI 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

PD TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

TP CZB 2007           
  

ČSN 73 2901           
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12 
KONTROLA OSAZENÍ 

PROFILŮ A VYZTUŽENÍ 
EXPONOVANÝCH MÍST 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M         DATUM: DATUM: DATUM: 

PD TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

TP CZB 2007           
  

ČSN 73 2901           

13 
KONTROLA OSAZENÍ 
VNĚJŠÍCH PARAPETŮ 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

PD TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 3610             

14 
KONTROLA ZÁKLADNÍ 

VRSTVY 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

TP CZB 2007 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 2901             

15 
KONTROLA PENETRACE 

ZÁKLADNÍ VRSTVY 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M         DATUM: DATUM: DATUM: 

TP CZB 2007 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 2901             

16 KONTROLA FINÁLNÍ VRSTVY 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TLV M MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

TP CZB 2007 TDI         PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 2901           
  

ČSN 73 0205           

V
ÝS

TU
P

N
Í 

K
O

N
TR

O
LA

 

17 
KONTROLA GEOMETRICKÉ 

PŘESNOSTI 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TP CZB 2007 TDI MĚŘENÍM       DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN 73 2901           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

ČSN 73 0205 
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18 KONTROLA POVRCHU 

TP SV VIZUÁLNĚ JEDNORÁZOVĚ SD   JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

TP CZB 2007 TDI         DATUM: DATUM: DATUM: 

ČSN 73 2901           PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
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Legislativa: 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 

části 

- ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů (ETICS) 

- ČSN EN 998-1 ed.2 -  Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro 

vnitřní a vnější omítky 

- ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení 

- ČSN EN 12810-1 - Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na 

výrobky 

- ČSN EN 12810-2 - Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při 

navrhování konstrukce 

- ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a 

vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky 

- ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 

geometrické přesnosti 

- ČSN 73 2577 - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních 

konstrukcí k podkladu 

- ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 

- TP CZB 2007 -  Sborník technických pravidel pro vnější tepelně izolační 

kontaktní systémy (ETICS) 

- ETAG 014 – Řídící pokyn pro evropská technická schválení 

,,PLASTOVÉ KOTVY PRO UKOTVENÍ VNĚJŠÍHO 

KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU S OMÍTKOU“ 

Legenda zkratek:  

SV - STAVBYVEDOUCÍ  

M - MISTR 

TDI - TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA  

PD - PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE  

TP - TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS  

TLV - TECHNICKÉ LISTY VÝROBCE  
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DL - DODACÍ LISTY  

SD - STAVEBNÍ DENÍK  

POV – PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 

 

8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

8.1.1  Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

 kontrola správnosti a úplnosti projektové dokumentace (obsahuje zejména 

souhrnnou technickou a stavební zprávu) a stavebního povolení 

8.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

 kontrola zajištění odpovídajících přístupových cest  

 kontrola bezpečnostních prvků  

 kontrola potřebného vybavení  

- oplocení uzamykatelným plotem ze systémových dílců výšky 1,8 m 

(zamezení přístupu nepovolaných osob)  

- vstup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou a výstražnými 

značkami 

- základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC  TOI TOI  

- pro zázemí stavbyvedoucího a zázemí pracovníků budou určeny 3 buňky,  

pro sklad nářadí budou po dohodě s investorem určeny místnosti 

v budově  

- materiál bude skladován ve vymezených prostorech budovy v 

uzamykatelných a větraných místnostech  

- elektřina i voda budou čerpány ze stávajícího objektu přes elektroměr a 

vodoměr, aby se dala odměřit spotřeba, která vznikla v průběhu 

realizace; před zahájením a po dokončení stavby bude do stavebního 

deníku zapsána aktuální spotřeba  

- v případě zhoršené viditelnosti bude třeba dodat osvětlení  

- likvidace odpadu bude zajištěna zhotovitelem. 

- na odpad budou zajištěny odpadní kontejnery  

 kontrola dokončení provedení předchozích prací 

- výměna okenních a dveřních otvorů včetně osazení  

- provedení a oprava vnějších omítek 

- demontáž klempířských a ostatních prvků fasády 

- prodloužení prostupů a kotvení 

- demontáž, zpětná montáž (včetně prodloužení kotvení) a revize 

kouřovodů, hromosvodů a plynového potrubí 

- provedení sanačních prací včetně zateplení soklové části extrudovaným 

polystyrenem 
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- zakrytí rámů, otvorů a jiných konstrukcí 

- montáž lešení 

o velikost odsazení bude minimálně 210-250 mm dle tloušťky zateplení 

daných fasád 

o kotvící prvky budou osazeny s mírným odklonem od horizontální 

roviny směrem šikmo dolů, aby nedocházelo k zatékání vody do 

systému po kotvách lešení 

o bude opatřeno ochrannými sítěmi 

8.1.3 Kontrola podkladu  

 kontrola rovinnosti a svislosti podkladu (maximální odchylka je 20 mm/m)  

 podklad musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a 

odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického 

napadení a aktivních trhlin v ploše  

 kontrola vlhkosti (nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani 

nesmí být trvale zvlhčován) 

 kontrola savosti 

 kontrola průměrné soudržnosti podkladu  

- průměrná nejméně 200 kPa  

- nejmenší jednotlivou přípustnou hodnotou 80 kPa  

 zkouška přídržnosti lepící hmoty k podkladu dle TP CZB 2007 

Zkouška se provádí až po příslušných opravách podkladu včetně penetračního 

nátěru. Vyšetřované stěny se rozdělí na tři vodorovné pásy odpovídající třem výškovým 

úrovním:  

- spodní pás má výšku 0,4 H (H = výška stěny) 

- střední pás má výšku 0,4 H   

- horní pás, který má výšku 0,2 H.  

Zkušební místa musí být rozmístěna pokud možno rovnoměrně do všech 

výškových úrovní vymezených pásy. Na každé stěně, která tvoří logický celek fasády z 

hlediska orientace vůči světovým stranám, expozici vůči povětrnosti a materiálů 

podkladu je třeba provést nejméně 3 zkoušky. 

Hladkou stěrkou se na podklad nanese lepící hmota v tloušťce cca 5 mm, na 

kterou se následně lehce přitlačí fasádní deska z pěnového polystyrenu o rozměrech cca 

500x500 mm a tloušťce 40 až 100 mm. 

Po minimálně 7 a maximálně 28 dnech se z povrchu lepící hmoty odstraní 

pěnový polystyren a jeho zbytek se obrousí brusným papírem a ometením. 
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Následně se na lepící hmotu vhodným lepidlem (nesmí ovlivňovat vlastnosti 

lepící hmoty ani podkladu) přilepí dostatečně tuhé čtvercové nebo kruhové zkušební 

terče o kontaktní ploše 15 – 25 m 2. Vrstva lepící hmoty a vrchní vrstvy podkladu se 

naříznou tangenciálními nářezy zasahujícími minimálně 3 mm do podkladu podél 

okraje zkušebního terče.  

Zkušební zařízení s dostatečnou tahovou silou a přesností ±2 % schopné 

uchovávat maximální dosaženou hodnotu se umístí soustředně k ploše nalepeného 

terče. Zatěžovací síla působící kolmo k povrchu v místě zkušebního terče se 

rovnoměrně zvyšuje až do porušení. Doporučená rychlost zatěžování se řídí 

požadavkem, že k porušení by nemělo dojít dříve než 30 s od začátku zkoušky. 

Maximální dosažená síla se zaznamená s přesností na 5 N. 

Výsledkem zkoušky je hodnota přídržnosti lepící hmoty k podkladu stanovená 

jako podíl maximální síly dosažené při zkoušce a plochy zkušebního terče, která je v 

kontaktu s povrchem lepící hmoty. Ke každé hodnotě se zaznamenává způsob 

případného porušení lepící hmoty nebo podkladu (konkrétní 

vrstva nebo rozhraní vrstev, eventuálně poměr jednotlivých ploch). Z výsledku všech 

zkoušek provedených na specifickém typu podkladu se vypočte aritmetický průměr. V 

případě, že dojde k odtržení nebo k odpadnutí zkušebního terče před nasazením 

zkušebního zařízení, se výsledek považuje za nulový. V případě, že dojde k porušení ve 

vrstvě lepidla použitého pro lepení zkušebních terčů nebo mezi lepidlem a terčem, 

výsledek zkoušky se pro vyhodnocení neuvažuje. 

 Stanovení odolnosti hmoždinky proti vytržení dle postupu ETAG 014. 

Charakteristická únosnost musí být stanovena nejméně patnácti zkouškami 

vytahováním s dostředným zatížením v tahu působícím na plastovou kotvu. 

Zkušební zařízení použité ke zkouškám musí umožňovat plynulý pomalý nárůst 

zatížení měřený kalibrovaným siloměrem. Zatížení musí působit kolmo k povrchu 

podkladního materiálu a musí být přenášeno na plastovou kotvu kloubem. Reakční síly 

musí být do podkladního materiálu přenášeny ve vzdálenosti nejméně 15 cm od 

plastové kotvy. Zatížení musí plynule narůstat tak, aby se mezního zatížení dosáhlo asi 

po 1 minutě. Zaznamená se maximálně dosažené zatížení. 

 

8.1.4 Kontrola pracovníků a strojů  

 kontrola technické způsobilosti strojů a pracovní způsobilosti pracovníků 

(technické listy, certifikáty a osvědčení) 
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- Všichni pracovníci budou vybaveni předepsanými pracovními 

pomůckami a bezpečnostními prvky. 

- Všichni pracovníci budou mít požadovanou kvalifikaci, budou 

proškoleni v oblasti BOZP, požární ochrany, prováděným systémem a 

pracovištěm. Stroje může obsluhovat pouze proškolená obsluha s danými 

oprávněními. Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, 

který jej opravňuje stroj řídit. 

- Dělníci mohou být podrobeni orientační dechové zkoušce. 

8.1.5 Kontrola dodávky materiálu  

 kontrola příslušných dokladů (dodacích listů a prohlášení o vlastnostech)  

 kontrola úplnosti dodávek 

 kontrola odpovídající kvality dodávek 

 kontrola rozměrů izolačních desek 

 kontrola, zda materiály ani originální obaly nejsou poškozeny 

8.1.6 Kontrola skladování materiálu  

 kontrola skladovacích prostor 

- Materiály a hmoty budou přepravovány a skladovány dle podmínek pro 

skladování uvedených v technických listech v původních obalech. 

Materiály budou skladovány v suchu, budou chráněny proti 

mechanickému poškození, působení organických rozpouštědel, přímému 

UV záření a mrazu.  

 kontrola umístění materiálu dle výkresu zařízení staveniště 

 kontrola dodržení lhůty skladovatelnosti uvedené na obalech (materiály budou 

skladovány v originálních obalech) 

 kontrola skladování materiálu dle jeho povahy: 

- Lepicí hmoty, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu budou 

skladovány na dřevěných paletách. Budou ukládány ve vazbě do výšky 

maximálně 1,5 m. 

- Tekutý materiál bude skladován v uzavřených nádobách s otvorem 

nahoře. 

- Skleněná síťovina bude skladována v rolích nastojato chráněna před 

tlakovým namáháním způsobujícím její trvalé deformace. 

- Lišty, profily budou skladovány podélně na rovné podložce. 

- Desky tepelné izolace budou skladovány naplocho. 

- Vnitřní parapety budou skladovány na paletě, nebo dřevěných 

podkladcích. 
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8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 kontrola teploty okolního vzduchu a povrchové teplota podkladu (nesmí být 

nižší než +5°C a nesmí být vyšší než +25°C) 

8.2.2 Kontrola přípravy materiálů 

 kontrola správného poměrového množství pří mísení materiálů podle 

technických listů výrobců 

 kontrola použití patřičných míchacích prostředků dle technických listů výrobců  

 kontrola předepsané doby do potřebné konzistence dle technických listů výrobců 

8.2.3 Kontrola penetrace 

 kontrola, zda byla provedena aplikace v celé ploše 

8.2.4 Kontrola lepení TI  

 kontrola dodržení technologických přestávek dle technologického předpisu 

 kontrola nanášení lepidla  

- Po obvodu desky v šířce asi 60 mm a na střed desky v nepravidelném 
pásu nebo minimálně ve 2 až 3 bodech průměru asi 150 mm tak, aby 
plocha desky spojená s podkladem byla minimálně 40 % celkové plochy 
desky. 

- Lepící ani stěrková hmota se nesmí dostat na boční stěny izolantu do 
spár. 

 kontrola vazby 

- Lepení s přesahem minimálně 100 mm na sráz. 

- Nesmí vzniknout průběžná svislá spára (ani na nároží). 

- Spáry nesmí být prováděny v místě trhlin podkladu, na rozhraní dvou 

různorodých materiálů podkladu a v místě změny tloušťky izolantu 

z důvodu rozdílné tloušťky konstrukce. 

- Při lepení izolantu v rozích otvorů nesmí vznikat svislé ani vodorovné 

průběžné spáry. Desky se musí lepit tak, že křížení jejich spár bude 

nejméně 100 mm od hran otvorů. 

 kontrola tloušťky tepelné izolace 

 kontrola aplikace příslušných začišťovacích profilů a těsnících fólií 

 kontrola řezání materiálu (tavnými řezačkami nebo speciálním odporovým 

nožem)  

 kontrola spár (větší než 2 mm budou vyplněny izolačním materiálem)  

 kontrola rovinnosti vodováhou 
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8.2.5 Kontrola kotvení TI hmoždinkami 

 kontrola dodržení technologické přestávky po lepení izolačních desek 24-72 

hodin dle podmínek 

 kontrola délky hmoždinek 

 kontrola hustoty rozmístění hmoždinek  

- 6 ks/m
2
 v ploše fasády  

- 8 ks/m2 u rohů, atik a otvorů 

 kontrola umístění hmoždinek  

- Rozmístění dle schématu.  

- Nejmenší osazení hmoždinky od krajů stěny je 100 mm. 

 kontrola osazení hmoždinek 

- Vrtané otvory musí být přesné a kolmé k rovině podkladu. 

- Hmoždinky použité ke kotvení EPS tloušťky větší než 60 mm budou 

zapuštěné, do XPS a EPS tloušťky menší než 60 mm nezapuštěné.  

- Nepevné, zdeformované nebo špatně osazené hmoždinky se musí 

odstranit a otvory v izolaci vyplnit izolační hmotou a zazátkovat. 

Hmožinky nahradit poblíž novými hmoždinkami. 

 kontrola osazení zátek, jejich zatmelení a přebroušení 

 

8.2.6 Kontrola osazení profilů a vyztužení exponovaných míst 

 kontrola osazení rohových profilů do stěrkové hmoty 

 kontrola osazení okenních profilů do stěrkové hmoty 

 kontrola osazení profilů s okapničkou do stěrkové hmoty 

 kontrola osazení dilatačních profilů do stěrkové hmoty 

 kontrola osazení parapetních profilů do stěrkové hmoty 

 kontrola vyztužení rohů otvorů diagonálně umístěnými pruhy síťoviny velikosti 

200x300 mm 

8.2.7 Kontrola osazení vnějších parapetů 

 kontrola rovinnosti a sklonu (6 %) 

 kontrola připevnění 

 kontrola zatmelení spár mezi parapetem a ostatními konstrukcemi 

8.2.8 Kontrola základní vrstvy 

 kontrola dodržení technologické přestávky po aplikaci parapetních profilů 48 

hodin  

 kontrola aplikace armovací síťoviny  

- přesahy minimálně 100 mm 
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- u přechodů dvou druhů izolantů zdvojení s přesahem minimálně 150 mm 

 kontrola tloušťky stěrkové vrstvy 

- nesmí být viditelná armovací síťovina (minimální krytí 1 mm a v místě 

zdvojení 0,5 mm) 

- tloušťka 2-6 mm 

 kontrola rovinnosti (maximální odchylka je 2,5 mm/m) 

 kontrola ošetřování omítky  

- Při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedena 

příslušná opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení 

omítky, apod.). 

- Proti dešti, nadměrných teplotám a přímému slunečnímu svitu budou 

náchylné konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi nebo 

stíněním po dobu provádění a zrání. 

- Po dokončení omítacích prací jsou všechny místnosti řádně odvlhčovány 

a odvětrávány, aby omítky dozrály a dosáhly své pevnosti. 

8.2.9 Kontrola penetrace základní vrstvy 

 kontrola technologické přestávky po provedení základní vrstvy 5 dní 

 kontrola, zda byla provedena aplikace v celé ploše 

8.2.10 Kontrola finální vrstvy 

 Kontrola technologické přestávky po provedení základní vrstvy 5 dní 

 kontrola tloušťky stěrkové vrstvy (maximální možná odchylka je -0 mm, +2 

mm) 

 kontrola stěrkové hmoty (musí být z jedné výrobní šarže) 

 kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 

 kontrola přímosti a čistoty koutů a rohů 

 kontrola stejnoměrnosti povrchu 

 kontrola ošetřování omítky  

- Při rychlém vysychání čerstvě provedené omítky budou zavedena 

příslušná opatření (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení 

omítky, apod.). 

- Proti dešti, nadměrných teplotám a přímému slunečnímu svitu budou 

náchylné konstrukce a materiály chráněny plachtami, sítěmi, nebo 

stíněním po dobu provádění a zrání. 

- Po dokončení omítacích prací jsou všechny místnosti řádně odvlhčovány 

a odvětrávány, aby omítky dozrály a dosáhly své pevnosti. 
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8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 

8.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 

 kontrola místní rovinnosti a svislosti (maximální odchylka je 2 mm/2 m) 

 kontrola celkové rovinnosti (tolerance je 5mm v rozsahu stěny) 

 kontrola úhlů mezi stěnami (maximální odchylka je ±3mm do vzdálenosti 0,25 

m od rohu, ±5mm do 4,0 m) 

8.3.2 Kontrola povrchu 

 kontrola drsnosti a stejnoměrnosti 

 kontrola pevnosti a přídržnosti poklepem 

 kontrola, zda nedochází ke vzniku trhlin 

 kontrola, zda je omítka bez vrypů a nečistot 
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9.1 Obecné informace  

9.1.1 Obecné informace o stavbě  

Stavba: 

Název stavby:    Oprava a modernizace obálky budovy ZŠ Chrast 

Adresa:   U Pošty 5, Chrast  

Katastrální území:   Chrast 653799 

Parcela:    č. st. 168, č. 992/13, č.1073/1, č. 227  

Investor: 

Město Chrast 

Náměstí 1, 538 51 Chrast 

Zastoupený:     Martina Lacmanová, starostka města 

IČO:      00270199 

Zastoupený ve věcech technických:  Ing. Kateřina Vohradníková, vedoucí HO 

Stavební dozor investora:  Martin Šíma DiS., referent HO 

Telefon:     469 667 416 

E-mail:     m.sima@mestochrast.cz 

http:      www.mestochrast.cz  

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Jméno a příjmení:    Ing. Mária Necidová 

Adresa:     Cyrilov 38, 594 61 Bory 

IČ:      68063156 

DIČ:      CZ6259266398 

Telefon:     737 555 228 

E-mail:     necidova@ned.cz 

http:      www.ned.cz  

Účel stavby:   

Stavba občanského vybavení - základní škola  

Majitel:    

Město Chrast 

Náměstí 1, 538 51 Chrast 

 

mailto:m.sima@mestochrast.cz
http://www.mestochrast.cz/
mailto:necidova@ned.cz
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Podrobnosti:  

Plocha pozemku:  11 652 m
2
 

Zastavěná plocha:  2  972 m
2
 

Podíl zastavěné plochy: 26 % 

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

parcela č. st. 168, stavební parcela vedena jako zastavěná plocha a nádvoří 

parcela č. 992/13, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 

komunikace 

parcela č. 1073/1, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití ostatní 

komunikace 

parcela č. 227, pozemková parcela vedena jako ostatní plocha, využití 

sportoviště a rekreační plocha 

Parcely jsou v katastrálním území Chrast a jsou ve vlastnictví investora. 

9.2 Funkce plánu BOZP 

Účelem plánu BOZP je minimalizace ohrožení života nebo poškození zdraví 

pracovníků a dalších osob, které se podílí na realizaci stavby a veřejnosti, která je 

stavbou dotčena.  

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, týkající se práce na 

staveništích, jsou zakotveny v právních normách:  

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

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. (Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

 Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
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 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

 Manuály výrobců užívaných zařízení. (Návody a proškolení zajistí zhotovitel.) 

 

9.3 Činnosti před zahájením prací 

Všichni pracovníci jsou povinni se před nástupem prokázat osvědčením o 

absolvovaném školení v oblasti BPOZ a Po a osvědčení o kvalifikaci, je-li k jejich 

činnosti potřeba. Stavbyvedoucí je seznámí se specifickými riziky konkrétního 

pracoviště a s předpisy pro obsluhu strojů a nářadí. 

Před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné 

pomůcky. 

Zadavatel stavby je povinen určit funkci koordinátora BOZP při práci na 

staveništi, protože na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 

Koordinátor je oprávněná fyzická nebo právnická osoba pověřená zadavatelem 

k provádění stanovených činností při přípravě stavby 

(stanoví bezpečností a zdravotní rizika, doporučuje technická a organizační 

opatření vedoucí k bezpečnému provádění stavby) a při realizaci stavby (zejména 

aktualizuje plán BOZP, provádí kontrolu jeho plnění, koordinuje vzájemnou spolupráci 

zhotovitelů v oblasti bezpečnosti práce, dohlíží na technologické postupy, organizuje 
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kontrolní dny, provádí zápisy o nedostatcích při bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci na stavbě). 

9.4 Povinnosti pracovníků 

Všichni pracovníci, kteří se podílejí na přípravě, organizaci a řízení prováděných 

stavebních prací, 

musí mít potřené znalosti k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu výstavby se 

řídí požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, které jsou obsaženy 

v technologických a pracovních postupech, případně v návodech jednotlivých výrobců.  

Zaměstnanci, provádějící realizaci stavby, jsou povinni dbát na dodržování 

základních povinností z hlediska bezpečnosti práce: 

 dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané 

pracovní postupy 

 používat pracovní prostředky osobní ochrany  

 udržovat pořádek na staveništi  

 počínat si při práci tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolupracovníků 

 provádět pouze práce, pro něž jsou poučeni a vyškoleni 

 informovat neodkladně svého nadřízeného, pokud zjistí nedostatky v oblasti 

BOZP, které nemůže sám odstranit 

9.5 Požadavky na staveniště 

Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, je-li pracoviště řádně zajištěno a 

vybaveno.  

Budou vymezena pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, tj. vytýčení 

příjezdové komunikace, místa pro otáčení vozidel, vyznačení plochy pro skladování 

materiálu a místa pro shazování materiálu.  

Staveniště je oploceno stávajícím oplocením. Mobilním oplocením bude 

ohrazena pouze část staveniště z uliční fronty, bude vymezeno šířkou stávajícího 

chodníku. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Všechny 

vstupy a přístupová místa budou opatřena značkou „Zákaz vstupu nepovolaným 

osobám“. Vjezd na stavbu bude označen tabulkou vymezující vjezd pouze vozidlům 

stavby s maximální povolenou rychlostí, výjezd ze stavby na komunikaci bude označen 

označením: !Pozor, výjezd vozidel ze stavby!   
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9.6  Plán rizik 

9.6.1 Doprava materiálu  

 dodržování platných předpisů pro provoz motorových vozidel 

9.6.2 Skladování a manipulace s materiálem 

 materiál musí být skladován dle pokynu výrobce 

 skladové plochy musí být rovné, zpevněné a odvodněné 

 materiál musí být uložen stabilně, popř. zajištěn podložkami, zarážkami nebo 

stojany 

 ukládání sypkých hmot v pytlích lze pouze do výšky 1,5 m, přičemž okraje musí 

být zajištěny opěrami nebo v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít 

k posunu; jsou-li pytle umístěny na paletách, ukládají se mechanizovaně do 

výšky 2 m. 

9.6.3 Používání strojů, ručního a elektrického nářadí 

 provést kontrolu bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu podle 

průvodní dokumentace výrobce, provádět následné kontroly 

 používat pouze k činnostem, ke kterým byly určeny 

 před započetím prací provést prohlídku zařízení 

 vedení elektrické energie a nářadí udržovat v suchém prostředí 

 neponechávat zapnuté při odchodu z pracoviště 

 neobsluhovat elektrické zařízení s mokrýma rukama 

9.6.3.1 jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen  

 nosné textilní lano kladky pro ruční zvedání břemen musí mít průměr 

nejméně 10 mm 

 poškozené lano bude vyloučeno z používání  

 provedení nosné konstrukce kladky bude před prvním použitím 

prokazatelně schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem 

9.6.3.2 míchačky 

 před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 

v horizontální poloze  

 může být plněna pouze při rotujícím bubnu 

 při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 

zasahovat do rotujícího bubnu 
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 buben míchačky se nesmí čistit za chodu nářadím nebo předměty 

drženými v ruce  

9.6.3.3 strojní omítačky 

 víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 

zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem 

 vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 

riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 

dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno 

 při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní 

postavení; při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob 

dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a 

obsluhou čerpadla 

 strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 

tlakem 

9.6.4 Montážní práce 

 mohou být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 

fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich 

provádění pracoviště, tj. stavbyvedoucím  

 provádění v souladu s technologickým postupem dodavatele 

 použití montážních a bezpečnostních pomůcek a přípravků stanovených 

v technologickém postupu 

9.6.5 Bourací práce 

 před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob 

 bourání bude prováděno pod stálým dozorem odpovědného pracovníka 

 při práci používat ochrannou přilbu proti zranění hlavy a brýle nebo obličejové 

štíty jako ochranu zraku před odmrštěnými částicemi zdiva, betonu, omítky 

 úklid vybouraného materiálu pude probíhat průběžně 

9.6.6 Svařovací práce 

 zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti v souladu s Vyhláškou 

č. 87/2000 Sb., která stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

 pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm, je nutno zabezpečit proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami při 
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svařování elektrickým obloukem, na přechodném pracovišti je nutno přijmout 

opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

 práce mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby 

 nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 

způsobem než  

 osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky 

být chráněny proti propálení 

9.6.7 Lešení 

 musí splňovat požadavky na bezpečnost jednak pro samotné pracovníky, kteří 

budou lešení používat, ale také pro bezprostřední okolí, které nesmí být 

používáním lešení ohroženo 

 montáž a demontáž lešení budou provádět pouze osoby, které byly proškoleny 

pro tuto činnost a musí být prováděny v souladu s průvodní dokumentací 

 musí být založeno na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 

únosnost je staticky doložena 

 k montáži budou použity pouze originální a nepoškozené součásti a díly, 

všechny součásti musí být před montáží prohlédnuty 

 nosné části musí být zajištěny proti podklouznutí, např. připevněním 

k základové ploše 

 musí být dostatečně pevné a musí odolávat vnějším silám a nepříznivým 

účinkům, musí vytvořit prostorově tuhý celek, odolný proti lokálnímu i 

celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení 

 podlahy budou osazeny tak, aby se jejich součásti při používání neposouvaly, 

mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou (zábradlím) nesmí být 

nebezpečné mezery 

 mezera mezi vnitřním nechráněným okrajem podlahy a objektem nesmí být větší 

než 250 mm 

 lešení je třeba zajistit okopovými lištami, volné okraje plošiny musí být 

zajištěny dvoutyčovým zábradlím 

 před zahájením používání bude konstrukce zkontrolována odborně způsobilou 

osobou, o čemž se vyhotoví zápis; konstrukce musí být pravidelně odborně 

prohlíženy, po mimořádných okolnostech, které by mohly mít nepříznivý vliv na 

bezpečnost lešení (vítr, bouřka) je třeba ihned konstrukci prohlédnout 

způsobilou osobou a zjištěné závady budou neprodleně odstraněny 

 zaměstnavatel zajistí přerušení práce při nepříznivé povětrnostní situaci: 

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

- silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-
1 (síla větru 6 stupňů Bf) 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m 

- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
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9.6.8 Používání žebříků 

 je povoleno pouze v případě, kdy použití jiných prostředků není možné, a to 

k provedení krátkodobých, fyzicky nenáročných prací s použitím ručního nářadí 

 žebříky musí být pravidelně kontrolovány dle lhůt stanovených výrobcem 

 žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, a to na pevném 

podkladu 

 při používání žebříku musí být pracovník obrácen obličejem k žebříku, pokud 

stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, musí být zajištěn proti pádu osobními 

ochrannými pracovními prostředky 

 na žebříku může být pouze jedna osoba 

 lze vynášet břemena pouze o hmotnosti do 15 kg 

 žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 

pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 

(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet 

 sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor 

alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 

prostor alespoň 0,6 m 

9.6.9 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

 použití kolektivního zajištění - ochranné a záchytné konstrukce 

 práce ve výškách může být zahájena až po provedení těchto opatření 

 při dočasném odstranění konstrukce musí být přijata účinná náhradní opatření 

 pokud nelze použít prostředky kolektivního zajištění, před zahájením prací 

vydání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků proti (bezpečností 

pás, bezpečnostní postroj, zajišťovací lano, zkracovač lan, bezpečnostní ruční 

brzdu, ocelovou kotvící smyčku a zachycovač pádu) 

 materiál, nářadí a pracovní pomůcky ukládat ve výškách na podlahách mimo 

okraj tak, aby byly zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během i po 

skončení práce 

 volné okraje lešení je třeba opatřit zarážkou při podlaze a plachtou 

- nad vchody do objektu budou zřízeny záchytné stříšky 

 práce nad sebou budou prováděny pouze výjimečně 
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10.1 Pěnové izolační materiály 

10.1.1 Pěnový expandovaný polystyren (EPS) 

 

Obr.  35: Expandovaný polystyren v deskách 

Základní surovinou pro jeho výrobu je zpěňovaný polystyren ve formě perlí,  

obsahují zpravidla 6–7 % pentanu jako nadouvadla.  Vyrábí se buď vypěňováním do 

forem nebo řezáním z vypěněných kvádrů. Pěnová hmota se skládá asi ze 2 % 

polystyrenu a 98 % vzduchu, uzavřený vzduch v jednotlivých kuličkách je výborným 

tepelným izolantem. Vzniká otevřená struktura s větší nasákavostí. 

Vyznačuje se nízkou tepelnou vodivostí, nízkou hmotností (nezatěžuje stavby), 

velkou tvarovou přizpůsobivostí, dobře se s ním pracuje. Materiál je samozhášivý, 

hygienicky nezávadný, snadno recyklovatelný, je možné opětovné zpracování do EPS 

výrobků, případně výroba zahradního substrátu. Důležitou vlastností při použití ve 

fasádních zateplovacích systémech je napětí v tlaku, pevnost v tahu a ohybu. Je odolná 

proti stárnutí, při správném použití zůstávají vlastnosti zachovány a životnost odpovídá 

životnosti ostatních částí budovy. 

Nevýhodou je citlivost na teplotu nad 70°C, dochází ke stahování materiálu. 

Nedoporučuje se používat na zateplování tmavých fasád orientovaných na slunce.  

Vyrábí se ve dvou provedeních (EPS70F a EPS100F), které mají stejné složení, 

ale liší se objemovou hmotností a odolností proti stlačení a mechanickému poškození.  
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Tab. 9: Technické vlastnosti EPS 

  EPS70F EPS100F 

Objemová hmotnost:                                13,5-18kg/m
3
 18-23 kg/m

3
 

Součinitel tepelné vodivosti:                        0,039 0,037 

Faktor difuzního odporu:                              20-40 30-70 

Pevnost ve smyku (kPa):                            50 50 

Pevnost v tlaku:                                             70 kPa 100 kPa 

Pevnost v tahu:                                          100 150 

Reakce na oheň:                                                                      E  E 

Nasákavost dlouhodobá:                           0,5 kg/m
2
 0,5 kg/m

2
 

Cena obvyklá s DPH:                                          1200Kč/m
3 
 1500Kč/m

3 
 

Vzhledem ke svým vlastnostem a nízké ceně je to v současné době asi nejvíce 

používaný tepelný izolant k zateplování fasád a střešních konstrukcí. 

10.1.2 Šedý (grafitový) polystyren 

 

Obr.  36: Grafitový polystyren v deskách 

Desky obsahují příměs grafitu, který jim propůjčuje charakteristickou šedou 

barvu. Grafit odráží teplo zpět ke zdroji, má o 20–25 % lepší izolační vlastnosti. 

Nevýhodou je vyšší cena a věší teplotní roztažnost. 
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10.1.3 Polyuretan (PUR) 

 

Obr.  37: Stříkana PUR izolace 

Jedná se o syntetický materiál, který má podobnou strukturu jako extrudovaný 

polystyren, ale má lepší tepelně izolační vlastnosti. Chemicky se naváže na podklad, 

vytvoří odolnou a pevnou vzduchovou bariéru bez spár, stěnu zároveň vyztuží. Zabrání 

kondenzaci vody, která vede ke vzniku plísní. Při nástřiku svislých stěn je materiál 

upraven tak, aby reakce vypěnění byla rychlejší a tím bylo zajištěno, že materiál nebude 

stékat. Přizpůsobí se jakémukoli tvarovému podkladu, vytvoří celistvou vodotěsnou a 

tepelnou vrstvu, je odolný vůči teplotám 130-140°C. 

Není odolný vůči UV záření, na povrchu musí být nalaminovaná hliníková fólie 

nebo nátěr. 
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10.1.4 Fenolická pěna 

 

Obr.  38: Fenolická pěna v deskách 

Je vyrobena napěněním felolformaldehydových pryskyřic do bloků, které se  

řežou na desky. Pro zvýšení mechanické pevnosti jsou po obou stranách nakašírované 

skelnou páskou. Tím se zlepší i jejich přídržnost k lepícím a stěrkovým tmelům. Mají 

vysokou odolnost vůči požáru, nízkou hmotnost, snadno se s nimi pracuje. Jsou tvarově 

stálé a odolné, výrobně tlumí hluk.  

Dosahuje nejlepší možný stupeň izolace ze všech tradičních izolačních 

materiálů, takže stačí tenká vrstva, fasády si tak mohou zachovat původní vzhled. Je 

vhodné je použít v detailech konstrukce, kde nelze použít větší tloušťku materiálu, např. 

zateplení balkónů, ostění oken a dveří nebo štítových stěn tam, kde je nedostatečný 

přesah střechy. 

 

Graf 1: Porovnání tepelně izolačních vlastností 

http://www.stavebnictvi3000.cz/img/articles/1024x800-fit/2013/01q_graf-srovnani-tepelnych-izolaci.jpg
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10.1.5  Pěnové sklo 

Vyrábí se ze surovin běžně používaných pro výrobu skla nebo ze skla 

recyklovaného. Mikroskopické částečky skla smíšené s uhlíkovým práškem se za tepla 

lisují. Při zahřátí na teplotu okolo 1000°C se skleněný prášek nataví a dojde k oxidaci 

uhlíku na oxid uhličitý, který vytvoří mikroskopické bubliny, objem skla se zvětší až 

dvacetkrát. Zpracuje se na štěrk nebo desky, které lze dobře řezat a tvarově upravovat. 

Použitím uhlíkového prášku vzniká charakteristická barva. Jedná se o mimořádně 

odolný materiál, který snáší vysoké teploty, zatížení i agresivní prostření, je zcela 

vodotěsný a parotěsný, tvarově stálý. Není pružný. Používá se do konstrukcí oddělující 

prostory s vysokou vlhkostí, štěrk se používá na tepelně izolační zásypy a podsypy, 

např. pod základovou desku. 

 

Obr.  39: Izolace z pěnového skla v deskách 

10.2 Minerální izolační materiály 

10.2.1 Minerální vata kamenná  

 

Obr.  40: Minerální vata kamenná v deskách 
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Základní surovinou pro výrobu jsou především čedič a gabro – horniny 

vulkanického původu, které se taví při teplotě 1 400°C na tekutou lávu, na 

rozvolňovacích strojích vznikají přidáním organických pojiv vlákna, která se vrství, 

v krepovacím zařízení se stlačí na požadovanou tloušťku, následně se vytvrdí pojiva a 

materiál se upraví na požadované rozměry.   

Vyrábí se izolace s podélnými vlákny, která má zvýšenou tuhost a pevnost, a 

proto je určena do vnějších stěn a kontaktních zateplovacích systémů a izolace s příčnou 

orientací vláken, která je vhodná pro nerovné povrchy, protože lze snadno brousit. 

Desky z minerální vlny jsou značně těžší, mají malou tuhost a relativně nízkou 

pevnost, složitější manipulace s deskami, více zatěžují budovu.  

Výhodou tohoto materiálu je prodyšnost, nehořlavost, výborné akustické 

vlastnosti (redukuje hluk zvenčí), dlouhodobá stálost, odolnost vůči působení 

povětrnostních vlivů a chemických látek. Ve stěně nedochází ke kondenzaci par. 

Nevýhodou je vyšší pořizovací cena a náročnější aplikace. Minerální izolace je 

z výroby dočasně hydrofobizovaná, musí být skladována v suchém prostoru. Musí se 

lepit vždy na suchý, pevný a soudržný podklad. Fasádní vata při styku s vodou rychle 

ztrácí svou tepelně izolační schopnost, při vysychání ji postupně získává nazpět. 

10.2.2 Skelná vata 

 

Obr.  41: Skelná vata v deskách 

Jedná se o izolaci vyrobenou ze skelných vláken, vyráběnou většinou v rolích. Je 

to výrobek přírodní, zdravotně nezávadný, šetrný k životnímu prostředí.  Má vynikající 

tepelně izolační vlastnosti, vysokou propustnost vodních par, takže brání kondenzaci 

vodních par a tvorbě plísní, tlumí hluk. Je vodoodpudivá, nehořlavá, chemicky 

neutrální, nevyvolává korozi konstrukcí objektů.  

Má vynikající vlastnosti pro zpracování – stlačitelnost, ohebnost, pružnost, což 

umožňuje dokonalé provádění izolace tepelných mostů. Je vhodná především pro 

zateplení členitých a špatně dostupných prostor.   
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10.3 Přírodní izolační materiály 

10.3.1 Konopná izolace 

 

Obr.  42: Izolace konopná v deskách 

Konopí je tradiční přírodní materiál, který má v Evropě tisíciletou tradici. Jeho 

výhodou je krátké vegetační období. Proces výroby je energeticky nenáročný, 

nezatěžující životní prostředí. Základem pro výrobu izolace je konopné vlákno 

vyčištěné od pazdeří, přidáním zdravotně nezávadného pojiva se vytvoří rouno, které se 

při teplotě 135°C propojí a po vychladnutí se řeže na výsledný formát.  

Pazdeří, tj. dřevitá dužina obsažená ve stoncích, se používá při výrobě desek 

sendvičového typu, které jsou pružné a pevné. 

Tepelně izolační parametry dosahují stejných hodnot jako běžné izolační 

materiály, má výbornou zvukovou izolaci, přirozeně vyrovnává vlhkost a vytváří 

příjemné a zdravé vnitřní klima (v létě chladno, v zimě teplo), je to nehořlavý, trvanlivý, 

recyklovatelný materiál, vzhledem k jeho nízké hmotnosti a pevnosti je montáž snadná 

a rychlá, lze jej aplikovat bez ochranných pomůcek. Není náchylný k napadání škůdci, 

předchází vzniku plísní a hnilob 

Využívá se pro  izolace stropů, svislé izolace vnitřních a obvodových stěn, svislé 

izolace fasád, umožňuje stěnám „dýchat“. Ideální použití ve dřevostavbách.  
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10.3.2 Sláma 

 

Obr.  43: Přírodní izolace ve formě lisovaných slaměných balíků 

Dalším přírodním tepelně izolačním materiálem je sláma. Fyzikální vlastnosti 

slámy závisí na její kvalitě a objemové hmotnosti (míře slisování) slaměných balíků. 

Používá se jako nosný konstrukční materiál nebo jako doplnění nosného systému, ke 

kterému se připevňuje pomocí svislých dřevěných štěpů a polyetylénových lan. Ve 

spojení s hliněnou omítkou má vysokou požární odolnost. Nevýhodou je nízká odolnost 

vůči vlhkosti, je nutné ji chránit omítkou nebo obkladem. 

Výhodou je nízká cena, využití lokálních zdrojů, minimální spotřeba energie při 

výrobě, ale je třeba počítat s možností degradace materiálu vlivem hub a plísní a 

nutností jeho výměny. Při správném provedení je však životnost vysoká.  

10.3.3 Další přírodní materiály 

Z dalších přírodních materiálů lze využít např. len, rákos, celulózu, bavlnu, 

korek. Trendem moderní doby je používání zdravotně nezávadných materiálů, které 

jsou šetrné k životnímu prostředí. V minulosti bylo jejich používání běžné. Vytváří 

přirozené prostředí, zajišťují tepelnou setrvačnost, chrání před vznikem plísní.  

10.4 Sendvičové desky 

Sendvičové desky se skládají ze dvou či více materiálů, a tím získávají vlastnosti 

jednotlivých komponentů.   Jsou navrhovány tak, aby v maximální možné míře 

pozitivně ovlivnily tepelně izolační vlastnosti a prodloužily životnost stavby. Používají 

se při stavbách výrobních a skladovacích hal k opláštění stěn a střech, plní současně 
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funkce tepelné izolace. Výhodou je jednoduchost výstavby a rychlá montáž opláštění 

průmyslových objektů. 

 

10.4.1 Desky Twinner 

 

 

Obr.  44: Sendvičové desky Twinner 

 

Při zateplování fasád se používá zateplovací systém TWINNER, který spojuje 

vynikající izolační vlastnosti a snadnou zpracovatelnost grafitového polystyrénu se 

stejně izolačně výkonnou minerální vlnou, která je velmi vhodná z hlediska požární 

bezpečnosti. Tento tepelný izolant je na vnější straně tvořen vrstvou 3 cm minerální 

vlny s podélnou orientací vláken a na vnitřní straně grafitovým polystyrénem, jehož 

tloušťka se liší podle celkové tloušťky tepelně izolační desky. Vrstvy jsou spojeny 

speciálním PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku. Pro ušetření 

času na stavbě a zabezpečení plné funkčnosti a spolehlivosti jsou pro ostění oken, 

nadpraží, nároží a založení u soklu určeny speciální zakládací a rohové desky. 

Výsledný součinitel tepelné vodivosti těchto sendvičových tepelně izolačních 

desek dosahuje vynikajících hodnot 0,033-0,034 W/m.K. 
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10.5 Zateplení soklů 

10.5.1 Extrudovaný polystyren – soklový (XPS) 

 

 

Obr.  45: Extrudovaný polystyren v deskách 

 

Je vyráběn vytlačováním taveniny krystalového polystyrenu a sycen 

vzpěňovadlem. Vzniká uzavřená struktura s menší nasákavostí, je vhodný i do míst 

s trvalou vlhkostí. Má vysokou pevnost v tlaku, vynikající přilnavost k betonu a 

dlouhou životnost.  Vyznačují se minimální nasákavostí a mrazuvzdorností. Vysoká 

pevnost v tlaku umožňuje použití do větších hloubek. 

Desky jsou na povrchu opatřeny oboustrannou vaflovou strukturou pro vysokou 

přídržnost lepidel a tmelů. Jsou určeny pro tepelné izolace soklů jak zateplených, tak 

nezateplených jednovrstvých stěn. Soklové desky odstraňují typický tepelný most v 

oblasti přechodu stěny na základ, řeší detail ukončení hydroizolace nad terénem a 

umožňují spojité provedení omítek až pod úroveň terénu. 

Extrudovaný polystyren je určen pro ploché střechy, zelené střechy, podlahy, 

vnější střechy, vnější stěny (sokl) pro styk se zeminou a spodní stavby. Díky výborné 

izolační schopnosti mohou být desky z extrudovaného polystyrenu tenčí, a proto se hodí 

všude tam, kde je málo místa, především k dotváření detailů. 
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10.5.2 Tvrzený polystyren - Perimetr  

 

 

Obr.  46: Tvrzený polystyren v deskách 

 

Vyrábí se vypěňováním do formy, má uzavřenou strukturu povrchu. Desky mají 

drážkovaný či jinak  profilovaný povrch, případně upravené hrady do tvaru polodrážky. 

Má obdobné vlastnosti jako XPS, ale je méně pevný v tlaku. Výhodou je nižší cena. 

Desky Perimetr se používají zejména pro tepelné izolace konstrukcí budov, které 

se dotýkají země (obvodová izolace), nejčastěji pro tepelné izolace suterénních 

konstrukcí, a to stěn, základových desek, apod. Vytvářejí účinnou ochranu hydroizolace 

a nahrazují ochrannou přizdívku. Jsou též vhodné pro vysoce zatížené konstrukce jako 

průmyslové podlahy, obchodní centra, terasy, tepelné izolace bazénů apod. Desky jsou 

určeny pro aplikace v propustných zeminách, v případě zasypání nepropustným 

materiálem je třeba zabránit dlouhodobému působení tlakové vody (nutno zajistit 

plošnou drenáž). 

 

10.6 Porovnání jednotlivých izolačních materiálů: 

Zateplené fasády chrání stavbu před povětrnostními vlivy a zároveň snižují 

tepelné ztráty až o 50 %. Dobře zateplená fasáda musí být schopna hlavně udržet vnitřní 

teplo v objektu a také zamezit pronikání hluku z vnějšího prostředí. Funkce a životnost 

zateplení závisí na použití vhodného tepelně izolačního materiálu a technologického 

postupu.  
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Základní parametry vybraných izolačních materiálů jsou shrnuty v následující 

tabulce:  

Tab. 10: Technické parametry vybraných izolačních materiálů 

         Součinitel tepelné 

vodivosti λ 

[(W/m.K)] 

Faktor 

difúzního 

odporu μ 

Objemová 

hmotnost 

[(kg/m
3
)] 

Pěnový polystyren (EPS) 0,035 - 0,043 40 – 100 15 – 35 

Grafitový polystyren 0,030 - 0,037 35 – 67 25 – 30 

Pěnový polyuretan tvrdý 

(PUR) 
0,024 - 0,032 150 – 200 30 

Fenolická pěna 0,021 - 0,024 20 – 55 35 

Pěnové sklo 0,042 - 0,052 > 40000 120 - 165 

Minerální vata - desky 0,035 - 0,420 1,2 – 5 50 - 150 

Minerální vata - lamely 0,040 - 0,044 1,2 - 2,5 100-150 

Skelná vata 0,036 - 0,042 1,2 – 5 50 - 150 

Konopí 0,038 - 0,045 1 – 4 25 - 35 

Sláma 0,050 - 0,060 2 – 3 90 - 135 

Twinner 0,033 - 0,034 20 – 40 25 - 50 

 

Tab. 11: Technické parametry izolantů pro spodní stavby a sokly 

  Součinitel tepelné 

vodivosti λ 

[(W/m.K)] 

Faktor 

difúzního 

odporu μ 

Objemová 

hmotnost 

[(kg/m
3
)] 

Extrudovaný polystyren 

(XPS) 
0,029 - 0,038 100 – 220 25 - 30 

Polystyren perimetr 0,033 - 0,035 40 – 100 28 - 32 

Z grafu je patrné, že pro izolaci částí objektů namáhaných vlhkostí nebo vodou 

je vhodnější použít extrudovaný polystyren, naopak minerální vlna zaručuje dobrou 

prodyšnost konstrukce.      
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Graf 2: Porovnání prodyšnosti izolačních materiálů 

Následující tabulky umožňují porovnání nejčastěji používaných izolačních 

materiálů. 

Tab. 12: Porovnání vybraných izolačních materiálů 

Potřebná tloušťka izolace 

pro stejnou schopnost 

izolovat 

tepelná vodivost (λ) tloušťka (cm) 

EPS bílý 0,039 14,6 

EPS grafitový 0,032 12,0 

Minerální desky 0,036 13,5 

Minerální lamely 0,040 15,0 

 

Tab. 13: Porovnání cenové výhodnosti nejpoužívanějších materiálů 

% porovnání cen 

s ohledem na schopnost 

izolovat 

Tloušťka (cm) cena (%) 

EPS bílý 15 - 

EPS grafitový 12 -2% 

Minerální desky 14 +70% 

Minerální lamely 16 +99% 

V následují tabulce a grafech je porovnána cenová náročnost a potřebná tloušťka 

vybraných izolačních materiálů, potřebných k dosažení normou stanovených hodnot 

součinitelů prostupů tepla. 
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Hodnoty jsou stanoveny na modelovou konstrukci složenou z cihly plné pálené, 

vnitřní omítky vápenné, lepicí malty ETICS, vybrané tepelné izolace, výztužné vrstvy a 

venkovní omítky ETICS. 

Uvedené ceny jsou stanoveny za celou skladbu včetně práce, a to na 10 m2, bez 

DPH.  

Tab. 14: Porovnání účinnosti vybraných izolačních materiálů 

TEPELNÁ 

IZOLACE PRO 

KONTAKTNÍ 

ZATEPLENÍ 

ETICS 

λ 

(W/Mk) 

TLOUŠŤKY V MODELOVÉ KONSTRUKCI DLE POŽADAVKŮ 

NORMY 

POŽADOVANÁ 

HODNOTA Un,20 

(W/m2.K) 

DOPORUČENÁ 

HODNOTA Urec,20 

(W/m2.K) 

DOPORUČENÁ 

HODNOTA PRO PAS. 

DOMY Upas,20 

(W/m2.K) 

0,3 0,25 0,18 

Tloušťka 

(mm) 

Cena 

(Kč/10 m
2
) 

Tloušťka 

(mm) 

Cena 

(Kč/10 m
2
) 

Tloušťka 

(mm) 

Cena 

(Kč/10 m
2
) 

EPS 0,032 100 21 377 120 21 761 160 22 420 

Grafitový 

polystyren 
0,032 100 21 432 120 21 828 160 22 889 

Pěnový polyuretan 

tvrdý 
0,024 80 25 005 80 25 005 120 26 796 

Fenolická pěna 0,021 60 25 641 80 27 541 120 31 341 

Pěnové sklo 0,041 120 36 732 160 42 275 220 51 257 

Minerální vata  0,035 100 24 328 140 25 984 180 27 730 

Sláma v balících 0,050 275 26 089 340 26 089 505 31 737 

Twinner 0,033 120 22 616 120 22 616 180 23 769 
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Graf 3: Cenové a tepelněizolační porovnání izolantů 

 

Graf 4: Porovnání potřebné tloušťky k docílení požadovaného zateplení na modelové 

konstrukci 
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Nejvíce používaným materiálem pro zateplení fasád je v současnosti polystyren, 

vzhledem ke svým dobrým tepelně izolačním vlastnostem, nízké hmotnosti a tím 

snadné manipulaci, nezatěžuje konstrukci objektů, v porovnání s jinými izolanty je 

relativně levný. Není nasákavý, je vhodný tam, kde by mohl být vystaven vlhku. Na 

trhu se však začíná prosazovat grafitový polystyren, který významně snižuje sálavou 

složku přenosu tepla, díky čemuž výsledná cena vzhledem k dosažení lepších parametrů 

vychází příznivěji než u klasického bílého polystyrenu.   

Minerální izolační materiály se používají tam, kde je třeba řešit také izolaci 

zvukovou.  Jejich nevýhodou je větší hmotnost, měkká struktura, ve styku s vodou se 

zhoršují telepně izolační vlastnosti, proto je třeba zajistit ochranu před promáčením. 

Tato nevýhoda je vykompenzována vyšší prodyšností a životností. Vzhledem k vyšší 

odolnosti vůči požáru jsou používány k zateplování budov vyšších než 22 m. Těmto 

vlastnostem však odpovídá vyšší cena.  

Z uvedených materiálů dosahuje nejlepších tepelněizolačních vlastností 

fenolická pěna, k dosažení požadovaného efektu dostačuje i tenká vrstva, cena je však 

oproti ostatním materiálům vysoká.   

Čím dál častěji se setkáváme i s alternativními přírodními materiály, jako je 

sláma, konopí, len a další. Jejich výhodou je ekologická nenáročnost a vytváření 

příznivého zdravého klimatu v interiérech. 
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11 Závěr 

V minulosti byl význam tepelné izolace budov opomíjen. Na významu začíná 

nabývat od počátku 21. století, a to vzhledem k neustále rostoucím cenám energií.  

Otázka snížení energetické náročnosti budov se stala velmi aktuální.  Řešením je 

správně navržená a provedená tepelná izolace.   

Cílem provedené realizace je zlepšení tepelně technologických vlastností 

obálkových konstrukcí a zároveň budou vytvořeny stavebně technické podmínky pro 

výrazné snížení energetické náročnosti, úspory tepla a nákladů na vytápění. Zateplením 

dojde k výrazné eliminaci tepelných mostů, snížení rizika vzniku plísní a emisí CO2. 

V neposlední řadě se výrazně zlepší podmínky pro výuku dětí.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Aku    akumulátorový    

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci     

cca   asi, přibližně          

CP   cihla plná    

Č. p.   číslo popisné  

DOSS   Dotčené orgány státní správy 

EIA    ekologický audit  

EPS   expandovaný polystyren 

ETICS vnější tepelně izolační kompozitní systém (External 

Thermal Insulation Composite Systems)    

IG   inženýrskogeologický 

IS   inženýrské sítě 

k. ú.   katastrální území 

ks   kus  

max.   maximální 

min.   minimální   

NP    nadzemní podlaží  

NV   nařízení vlády 

obr.   obrázek    

OPŽP   Operační program Životní prostředí  

par.   parcela  

PE   polyetylen  

PUR   polyuretan  

PVC   polyvinylchlorid 

SOU   střední odborné učiliště 

TI   tepelná izolace  

ÚT   ústřední topení  

UV   ultrafialové záření  

vyhl.   vyhláška 

výr.   výroba 

XPS   extrudovaný polystyren 
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