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Abstrakt: 
Bakalářská práce se zabývá technologickou studií regenerace obvodového pláště a 
střechy ubytovacího objektu na ulici Tučkova 23 v Brně.  
Práce řeší technologické postupy, zásady organizace výstavby, časové plánování, návrh 
strojní sestavy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kvalitativní požadavky a 
položkový rozpočet. 
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Abstract: 
The bachelor’s thesis deals with the technological studies of regeneration of external 
cladding and roof of the accommodation building located on the  Tučkova 23 street, 
Brno. 
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: 
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1 
 

1 ÚVOD 
 
 Bakalářská práce na téma stavebně technologická studie regenerace 

obvodového pláště a střechy ubytovacího objektu řeší problematiku zateplovacích prací 
a s tím spojené výměny výplní otvorů. 

Jedná se o stavební úpravu objektu internátu. Stavba je a i nadále bude určena pro 
přechodné bydlení se zázemím a s výukovými prostorami.  Předmětem úprav je objekt 
sestávající ze čtyř objektů - sekcí A,B,C,D vzájemně propojených. Dotčený objekt se 
nachází na ulici Tučkova č.p. 23,Brno k.ú. Brno Veveří 610372 na parc.č. 1080/1. 
Objekt je z hlediska posudků na úniky tepla nevyhovující. Bakalářská práce byla 
vypracována na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb. V práci byly použity 
podklady z firmy WELLCO Brno, s.r.o., ve kterých byly navrženy materiály a skladby 
jednotlivých vrstev pro zateplení stávajícího objektu. Z podkladů se vychází při 
rozvržení celé výstavby pro její realizaci jako celku. V Bakalářské práci je detailně 
řešena sekce C. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
2.1 Identifikační údaje 

2.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:     Zateplení objektu internátu Brno, Tučkova 23 
Katastrální území:   Brno Veveří 610372 na st.p. 1080/1. 
Místo stavby:    Brno, Tučkova 23 
Charakter stavby:   Změna dokončené stavby 
Dodavatel stavby    WELLCO Brno, s.r.o., 
Realizace stavby:   2014/2015 
Sněhová oblast:    II. 
Větrná oblast:   II. (25m/s) 
Teplotní oblast:   -12°C 
Rok výstavby:    1983 

2.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník:   Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Poštovní adresa:  Podbabská 1589/1 
Obec:   Praha 6 
PSČ:   16000 
Stát:   CZ 
 

2.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Firma:   ARKO spol. s.r.o., 
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Poštovní adresa: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
IČO:  15061370 
Hl. projektant: Ing. Jiří Vogel, členské číslo ČKAIT 0600013 
 
2.2 Účel objektu 
 
Jedná se o stavební úpravu objektu internátu. Předmětem úprav je objekt sestávající 

ze čtyř objektů - sekcí A,B,C,D vzájemně propojených. Způsob zateplení odpovídá 
variantě zateplení doporučené energetickým auditem. Stavba je a i nadále bude určena 
pro přechodné bydlení se zázemím a s výukovými prostorami.  

- Dotčený objekt leží v Brně v ulici Tučkova 23.  
- Dotčený objekt leží v k.ú. Brno Veveří 610372 na st.p. 1080/1.  
Objekt je v 1.PP a v 1.NP postaven jako sousední sekce A z železobetonového 

sloupového systému s vyzdívaným obvodovým pláštěm, ve 2. – 6.np v konstrukční 
soustavě T06 B-KD.V sekci C a D jsou objekty postaveny v konstrukční soustavě T06 
B-KD. Všechny čtyři sekce mají šest nadzemních podlaží a jedno podzemní technické 
podlaží, ale s rozdílnou konstrukční výškou podlaží. 

Základní provedené práce v rámci realizace díla: 
 Zateplení plných částí svislého obvodového pláště včetně zatažení tepelné 

izolace 100 mm pod úroveň terénu. Stěny nadzemních i podzemního podlaží zatepleny 
100 až 140 mm izolantu.  

 Zateplení ostění otvorů tloušťkou 40-60 mm izolantu. 
 Zateplení stěn strojoven výtahů tloušťkou 100 mm izolantu.  
 Zateplení hlavní ploché jednoplášťové střechy, vedlejších střech a střech 

strojoven výtahů včetně zateplení a navýšení atik pomocí betonové konstrukce 
tloušťkou 180 mm izolantu.  

 Nová hydroizolace střech střešní hydroizolační krytinou z SBS modifikovaných 
asfaltových pásů.  
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 Výměna původních oken za plastové výrobky shodné velikosti a členění.  
 Výměna sklepních oken v technickém podlaží za plastové výrobky.  
 Výměna vstupních prosklených dveří za nové hliníkové výrobky a výměna 

plechových dveří za nové plechové dveře.  
 Provedení oplechování VZT komor včetně související demontáž a zpětná 

montáž stávajících vzduchotechnických zařízení. Nová hydroizolace je vytažena až na 
nové oplechování komor VZT. 

 Oprava stávajícího hromosvodu, výměna poškozených částí a kotev.  
 Úpravy a nátěry ocelových stožárů a žebříků na střechách včetně demontáže a 

zpětné montáže .  
 Nový okapový chodník při V, J a S fasádě 
 Provedení odtrhových a výtažných zkoušek. 
 
Podklad pro zateplení musí být připraven v souladu s technologickými předpisy 

ETICS. 
Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající funkční ani dispoziční řešení 

objektu, rovněž nebude dotčena vegetace v okolí domu, ani přístup k domu. 
 
2.3 Údaje o stavbě  
 

2.3.1 nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Změna dokončené stavby 
 

2.3.2 účel užívání stavby 
 

Stavba pro bydlení 
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2.3.3 trvalá nebo dočasná stavba 
2.3.4  

Trvalá stavba 
 

2.3.5 údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 

2.3.6  
Stavba není chráněna. 

2.3.7 údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 

 
Navržené řešení je v souladu se všemi dotčenými předpisy a respektuje vyjádření 

všech dotčených orgánů. 
 

2.3.8  seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Není. 
 

2.3.9 základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 

 
Datum zahájení zakázky: 01.03.2016 
Datum dokončení zakázky: 15.9.2016 
 
2.4 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 

výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu, 
včetně řešení přístupu a užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

 
2.4.1 Zásady architektonického řešení 

 
Předmětem úprav je obvodový plášť, úpravy vnitřních prostor jsou pouze 

doplňkové vyvolané zásahy do výplní otvorů v obvodovém plášti. Stávající objekt 
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internátu je podle této dokumentace zateplený včetně střechy, jsou provedeny výměny 
výplní otvorů v obvodových stěnách. Část oken a balkónových dveří byla již vyměněna. 

Stavbou zlepšuje investor tepelně technické parametry objektu a prodlužuje 
životnost obvodových konstrukcí  

Architektonické řešení stavby je dáno tím, že objekt sestává ze čtyř na sebe přímo 
navazujících objektů – sekcí, které jsou ale vystavěny ve dvou rozdílných konstrukčních 
systémech. Sekce A je dominantní a je vystavěna v systému železobetonových sloupů s 
vyzdívaným proskleným obvodovým pláštěm. V sekci B je umístěn v 1. Nadzemním 
podlaží hlavní vstup do celého objektu, toto podlaží a podlaží podzemní je vystavěno ve 
stejném konstrukčním systému jako sekce A. Vyšší podlaží sekce B a celé sekce C a D 
jsou vystavěny v systému železobetonových stěnových panelů soustavy T06B-KD. 
Sjednocujícím prvkem fasády sekce A a sekce B jsou vodorovné atikové pásy 
zvýrazněné kapotáží z profilovaných plechů.  

Navržené architektonické řešení respektuje původní architektonickou koncepci 
ubytovny. Původní členění fasády je zachováno, dochází k dílčí změně barevnosti 
objektů.  

Princip rozmístění struktur povrchů odpovídá barevné logice původní fasády.  
Barevnost doplňkových kovových prvků odpovídá barevnosti klempířských prvků. 
 

2.4.2 Zásady funkčního řešení 
Navržené stavební úpravy nemají za následek změnu funkce celku ani jednotlivých 

částí stávající stavby. 
 

2.4.3 Zásady dispozičního řešení 
Navržené stavební úpravy nijak nezasahují do dispozičního řešení stávající stavby. 

2.4.4 Zásady výtvarného řešení 
Výtvarné řešení je v daném případě omezeno na volbu a barevnost povrchových 

úprav. Výsledek je dokumentován ve výkresové části dokumentace. Součástí 
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navržených stavebních úprav není žádné výtvarné či umělecké dílo nebo zásahy do díla 
či souvislostí díla původního. 

 
2.4.5 Vegetační úpravy v okolí objektu 

 
Stavba dle této dokumentace je orientována výhradně na zateplení obvodového 

pláště stávajícího internátu. Do sousedních ploch zasáhne stavba pouze dočasným 
způsobem, tj. provozem stavby, umístěním zařízení staveniště a úpravami chodníku a 
okapových chodníků a terénu po obvodu fasád. Součástí navržených stavebních úprav 
nejsou žádné zásahy do stávající vzrostlé zeleně a vegetační úpravy. Zatravněné plochy 
zasažené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

 
2.4.6 Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 
 
Zůstane zachován stávající stav bariérového přístupu do objektu. 
 
2.5  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, 

zastavěné plochy, orientace, osvětlení, oslunění 
 
Navrhované stavební úpravy neovlivní stávající kapacity, plochy, prostory ani 

orientaci objektu. Budova je a i nadále bude určena pro přechodné bydlení se zázemím a 
s výukovými prostorami. Stávající objekt má 6 vchodů, z toho dva jsou orientovány na 
severní straně budovy, tři na západní straně budovy a hlavní vchod je situován 
z východní strany objektu. 

 
Orientační náklad stavby ~ 50,726 mil. Kč 
Orientační údaje o stavbě: 
 Rozměry BD:  145x22,5 m 
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 Max. výška od Ú.T.: 18,44 m 
 Zastavěná plocha: 3010 m2 
 Obestavěný objem: 69 006 m3 
Do BD jsou napojeny veškeré přípojky. 
2.6 Technické a konstrukční řešení objektu 
 

2.6.1 Rekapitulace stávajícího stavu objektu 
 
 Jedná se o 4 objekty- sekce, osazené vedle sebe a vzájemně propojené. 

Objekt A je postaven z železobetonového sloupového systému s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm. Sekce B je v 1.PP a v 1.NP postavena jako sousední sekce A z 
železobetonového sloupového systému s vyzdívaným obvodovým pláštěm, ve 2. – 6.NP  
v konstrukční panelové soustavě T06B. Sekce C a D jsou postaveny v konstrukční 
soustavě T06 B. Všechny čtyři sekce mají šest nadzemních podlaží a jedno podzemní 
technické podlaží, ale s rozdílnou konstrukční výškou podlaží. 

 
 Sloupový systém s vyzdívkami a příčné nosné železobetonové stěnové 

panely tloušťky 140 mm.  
 Stropní železobetonové panely tloušťky 250 mm a 140 mm.  
 Objekt je zastřešen plochými střechami v různých výškových úrovních.  
 

2.6.2 Stavební úpravy, práce, montáž a demontáž před realizací 
 

Před realizací zateplení je nutné provést tyto práce: 
 
 očištění stávající fasády objektu pomocí tlakové myčky 
  výtažné zkoušky kotvení fasády a zkoušky odtrženosti lepící stěrky od podkladu 
 demontáž ocelového zábradlí na lodžiích 
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 zazdění oken v suterénu 
 demontáž satelitních antén na fasádě 
 demontáž klimatizací na fasádě 
 nastavení armatury pro kondenzát z klimatizací 
 nastavení el. rozvodů  pro venkovní osvětlení 
 demontáž všech klempířských a zámečnických konstrukcí na fasádě 
 demontáž hromosvodu 
 demontáž větracích mřížek a žaluzií 
 demontáž popisných tabulek a nástěnných cedulí 
 demontáž oplechování atiky 
 oklepání částí uvolněné omítky 
 demontáž okapového chodníku  
 odstranění obkladu soklu  
 vybourání stávajícího souvrství balkónů a lodžií 
 montáž výplní otvorů včetně osazení vnitřních parapetů 
 
Odpady, které vzniknou během stavebních prací budou odvezeny na staveniště 

specializovanou firmou a budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb., dodavatel dodá při předání díla příslušné doklady o likvidaci odpadů. 
 
2.6.3 Požárně bezpečnostní řešení sekce C¨ 

Půdorysný rozměr objektu je 32,63 x 19,95m, h = 15,2m, hc = 22,60m. 
- Stavební konstrukce: 
Stavební konstrukce jsou nehořlavé. Nosnou konstrukci tvoří typizovaná panelová 

konstrukce typu T06 B. Střecha je železobetonová s hydroizolačním asfaltovým pásem. 
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Okna budou demontována a nahrazena plastovými. 
- Zateplení obvodového pláště: 
1) s povrchovou úpravou omítkou 
2) s obkladem keramickými pásky Meldorfer 
- Dodatečné zateplení obvodového pláště se posuzuje dle ČSN 73 0810 

čl.3.1.3: 
Protože výška objektu je h = 15,2m (12 < h ≤ 22,5m) jsou na zateplení kladeny 
požadavky v použití konstrukce mající třídu reakce na oheň B (12 < h ≤ 22,5m). 
Tloušťka izolace je 140mm. Jako tepelně izolační materiál je v celé ploše objektu 
použita minerální izolace s třídou reakce na oheň A1, kontaktně spojený se 
zateplovanou stěnou. Použitý zateplovací systém splňuje index šíření plamene po 
konstrukci iS = 0,00 mm/min. V úrovni soklu je použit extrudovaný polystyren se 
spodním založením kovovou lištou tl.0,8mm. 

- Zateplení střechy 
Střešní plášť je uložen na stropní železobetonové konstrukci. V souladu s 

čl.3.2.3.2a) ČSN 73 0810 se jedná o konstrukci DP1. Skladbu dodatečného zateplení 
střechy tvoří minerální tepelná izolace tl.180mm a hydroizolační pás ze SBS 
modifikovaného asfaltu s indexem šíření plamene is = 0,0mm/min. 

- Hromosvody 
Stávající hromosvod bude před započetím prací demontován a po dokončení prací 

bude zpětně namontován. Dojde k prodloužení jednotlivých úchytů jímacích svodů na 
fasádě objektu. Svislé svody budou vedeny po ploše zateplovacího systému. Po opravě 
hromosvodu budou provedeny nové revize celého systému. 
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Obr. 1: Rozdělení objektu na jednotlivé sekce. 
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3 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
 

3.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
3.1.1 Základní údaje 

Název stavby:   Zateplení objektu internátu Brno, Tučkova 23 
Katastrální území:  Brno Veveří 610372 na st.p. 1080/1. 
Místo stavby:   Brno, Tučkova 23 
Charakter stavby:  Změna dokončené stavby 
Stavebník:  Armádní Servisní, příspěvková organizace (ASPO) 
Dodavatel stavby: WELLCO Brno, s.r.o. 
Hl. projektant:  Ing. Jiří Vogel, členské číslo ČKAIT 0600013 
Realizace stavby: 2014/2015 
Sněhová oblast:  II. 
Větrná oblast:  II. (25m/s) 
Teplotní oblast: -12°C 
 

3.1.2 Popis stavby 
Dotčený objekt se nachází na ulici Tučkova 23 v katastrálním území Brno,Veveří 

610372 na st.p. 1080/1. Bytový dům je ve tvaru písmene „I“ s půdorysnými rozměry 
(145x23)m. Jedná se o změnu dokončené stavby, která slouží k přechodnému ubytování 
s využitím výukových prostor. Objekt je součástí uzavřeného bloku budov Univerzity 
Obrany. 
3.1.3 Postup prací 

Na stavbě budou v první řadě vyměněny všechny výplně otvorů. V dalším kroku 
bude postavené lešení firmou Alfix, které bude přepravováno nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou. Následně bude nutné odstranit všechny klempířské prvky a 
nadezdít stávající atiku z důvodu pozdějšího zateplení střechy. Poté bude očištěna 
fasáda objektu od všech nečistot za pomocí vysokotlakého čističe Stihl RE 143. Dále 
budou demontovány klimatizační jednotky a satelitní antény. Před zahájením montáže 
izolantu je nutné nastavení el. rozvodů pro venkovní osvětlení, nastavení armatury pro 
kondenzát z klimatizací a prodloužení kotev hromosvodu. Po provedení všech prací se 
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přejde k samotnému zateplení obvodového pláště a střechy včetně strojoven výtahu. 
Jako poslední se bude provádět zateplení soklové části a výměna okapového chodníku. 
3.2 DOPRAVNÍ MOŽNOSTI, ZNAČENÍ A NAPOJENÍ 

 
Realizace stavby vyžaduje dopravu stavebního materiálu a výrobků, které budou na 

staveniště dopravovány pomocí nákladního automobilu Mercedes Benz Ategot 
s hydraulickou rukou Hiab XS 099  

 z firemního skladu na ulici Křižíková 
 ze stavebnin Konvalinka  

- Brno-Lesná (Dusíková 1) 
- Brno-Líšeň (Holzova 4) 

 z firmy Baumit, Brno-Modřice (Brněnská 679) 
 

 



14 
 

 
Obr. 2: Dopravní dostupnost stavebniny Konvalinka (Lesná) - Tučková 23 (stavba) 

3.3 SEZNAM STROJŮ A NÁŘADÍ 
 Bourací kladivo   HILTI  TE 3000-AVR  

 
Technické parametry: 
Příkon:   2070 W 
Frekvence úderu: 860 úderů/min 
Síla úderu:  68 J 
Vibrace:  7m/s2 
Váha:    29,9 Kg 
Délka kabelu:   5m 
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Upínání:   šestihran 28mm 
 
Vybavení a charakteristika: 

- AVR: systém aktivního omezení vibrací (až 50%) 
  zvyšuje životnost stroje a součástek 

- Bezúdržbový bezuhlíkový SR motor 
- Ruční vozík TE 3000-AVR 

Použití: 
- Bourací kladivo bude využito na stavbě k vybourání stávajícího okapového 

chodníku 
 

 Příklepová vrtačka BOSCH GSB 162-2 RE Professional 
 
Technické parametry: 

Jmenovitý příkon:  1500 W 
Výstupní výkon:  840 W 
Volnoběžné otáčky 1,2 stupně:   0-750/2550 min-1 
Upínací rozsah sklíčidla:    3-16mm 
Počet příklepů 1,2 stupně:    0 - 12750 / 43350 úderů za minutu 
Utahovací moment (měkký šroubový spoj): 50,0 / 14,5 Nm 
Hmotnost bez kabelu:     4,8 kg 

Rozsah vrtání:  
Průměr vrtání do betonu:    82 / 68 mm 
Průměr vrtání do dřeva:    50 / 30 mm 
Průměr vrtání do oceli:    20 / 14 mm 
Průměr vrtání do zdiva:    162 / 68 mm 
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Vybavení a charakteristika: 
- Ochrana před opětovným zapnutím brání samočinnému spuštění nářadí po 

výpadku proudu 
- Robustní přídavná rukojeť s inovačním upevněním a měkkou tlumicí vložkou 

pro bezpečnější držení nářadí 
- Kulová vývodka síťového kabelu pro větší akční rádius nářadí a jako ochrana 

proti zlomení kabelu 
Použití: 

- Vrtačka bude použitá k vyvrtání otvorů pro hmoždinky a následné montáži.  
- Lze využít pro narovnání vodiče u hromosvodu. 
- Při použití metly můžeme použít k míchání směsí  

 
 Vysokotlaký čistič STIHL RE 143 
 
Technické parametry: 

Pracovní tlak:    140 bar 
Max. tlak:    150 bar 

Min. dodávka vody:  540 l/hod 
Max. teplota přiváděné vody:  60°C 
Příkon:     2,9 kW 
Jmenovité napětí:    230 V 
Délka přívodního kabelu:   5 m 
Hladina akustického tlaku: 71,7 dB 
Hladina akustického výkon: 84,8 dB 
Max. průtok vody:   540 l/h 
Délka vysokotlaké hadice:  9 m 
Nádržka na čistící prostředek, vyjímatelná:   2,0 l 
 
Vybavení a charakteristika: 
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- vybaven hliníkovou teleskopickou rukojetí, integrovanou nádrží pro čistící 
prostředek a centrálně umístěným manometrem 

- rotační tryska slučuje razantní čistící sílu s vysokým plošným výkonem 
prostřednictvím rychle se otáčejícího bodového paprsku. 

- vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou 
Použití: 

- vysokotlaký čistič bude sloužit k očištění mastnot a nečistot z povrchu 
fasády a střechy 
 

 Vibrační deska WACKER NEUSON DPS1850 Vario 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:    108 Kg 
Odstředivá síla (Stupeň 1):   11 kN 
Odstředivá síla (Stupeň 2):   18 kN 
Velikost základní desky (Š x D):  500 x 600mm 
Pracovní šířka:    500mm 
Pracovní výška:    838mm 
Frekvence:     98Hz 
Typ motoru:    Vzduchem chlazený 1válcový naftový motor 
Palivo:    Diesel (Nafta) 
Výrobce motoru:  Hatz 
Zdvihový objem:  232 cm3 
Výkon motoru max.:  3,4 kW 
při otáčkách:   3.600 ot/min 
Spotřeba paliva:  1 l/h 
Objem nádrže (palivo): 3 l 
 

Obr. 3: Vibrační deska Wacker Neuson 
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Charakteristika a vybavení: 
- Vibrační deska se dvěma stupni hutnění 
- Zpětný chod 

Použití: 
- Vibrační deska bude využita při hutnění podkladních vrstev pod nový 

okapový chodník 
 Aku šroubovák MAKITA Li-ion 18V/3,0Ah 

 
Technické parametry: 
Otáčky naprázdno:  0 - 4.000 min-1  
Upnutí / velikost vrtáku: šestihran 1/4"  
Akumulátor:   18 V / 3,0 Ah  
Hmotnost:   1,5 kg  
Rozměry (DxŠxV):  281 x 80 x 224 mm  

  
 
 
 
Použití: 

- Aku šroubovák bude využitý při šroubování hmoždinek 
- Při montáži zapuštěných hmoždinek je nutné použít nástavec MPS 
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Obr. 4: Nástavec MPS pro montáž zapuštěných hmoždinek STR 2 U 2G. 

 Rotační laser BOSCH  GRL 500 HV + LR 50 Professional 
 
Technické parametry: 
Provozní teplota:  -10/ 50 °C 
Skladovací teplota:  -20/ 70 °C 
Doba nivelace :  15 s 
Rychlost rotace:  600 min-1 
Průměr paprsku: 5 mm 
Hmotnost:  2,3 kg 
 
Vybavení a charakteristika: 

- Lithium-iontové akumulátory obou součástí se nabíjejí společně a jsou nabité 
během minimální doby 

- Připomenutí kalibrace: automaticky zobrazí potřebnou kalibraci 
 

- Funkce sklonu: přímé a přesné zadávání hodnot sklonu pomocí LR 50 
Professional Keypad 

Obr. 5: Rotační laser Bosch 
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- Systém varování při otřesech: zabraňuje nesprávné nivelaci při vibracích nebo 
otřesech 

- Ukazatel relativní výšky: vzdálenost mezi laserovým paprskem dopadajícím na 
přijímací pole a středem přijímače 

Použití: 
- Laser bude využitý při vyrovnání zakládací lišty a při kontrole parapetů 
 Řetězová pila BOSCH GKE 40 BCE Professional 

 
 
 
 
 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:    2 100 W 
Hmotnost bez kabelu:    4,8 kg 
Lišta, délka:     400 mm 
Rozteč řetězu:     3/8 " 
Rychlost řetězu:    12 m/s 
Délka kabelu:     2,5 m 
Doba brzdění bezpečnostní brzdy: <= 0,1 s 
Doba brzdění doběhové brzdy:  <= 1 s 
 
Vybavení a charakteristika: 

- Ochrana před přetížením motoru a pozvolný rozběh pro delší životnost 
- Ochrana díky bezpečnostní brzdě proti zpětnému rázu a doběhové brzdě 
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 s dobou brzdění < 1,0 s 
Použití: 

- Elektrická řetězová pila bude využitá při bednění atik a pomocných prací na 
staveništi 

 Míchadlo BOSCH GRW 18-2 E Professional 
 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon:   1 800W 
Volnoběžné otáčky:  0 - 450 / 1050 min-1 
Výstupní výkon:   1 170 W 
Hmotnost bez kabelu:  7,2 kg 
Jmenovité otáčky:   0 - 250 / 580 min-1 
Jmenovitý točivý moment:  45,0 / 19,0 Nm 
 
Vybavení a charakteristika: 

- Vhodné pro míchání malt, lepidel, omítek a barev 
- Pro míchací metly až do Ø 180 mm 
- Elektronický spínač pro plynulou elektronickou změnu otáček 

Použití: 
- Pro míchání lepících směsí a omítky 

 
 
 
 

 

Obr. 6: Míchadlo BOSCH 
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 Rámová elektrocentrála Honda ECMT 7000 
Technické parametry: 
Typ elektrocentrály:    Jednofázový / Třífázový 
Maximální výkon (W): 4000 / 7000 
Jmenovitý výkon (W): 3600 / 6500 
Jmenovité napětí (V):  230 / 400 
Model motoru:  GX 390 
Typ motoru:   4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV 
Zdvihový objem (cm3): 389 
Vrtání a zdvih (mm):  88 x 64 
Pracovní otáčky motoru (ot.min-1):   3000 
Chlazení:   Nucené vzduchem 
Objem palivové nádrže (litrů): 22,8 
Provozní doba při jmenovité zátěži (hod): 8,2 
Suchá hmotnost (kg):   104 
Vybavení a charakteristika: 

- OHV - je typ ventilového rozvodu pístového motoru, u kterého jsou ventily 
umístěny v hlavě válců a vačkový hřídel je umístěn v bloku motoru. 

Použití: 
- Elektrocentrála bude využitá na dočasných míchacích centrech. 

 
  Stavební vrátek GEDA MAXI 120S 

Technické parametry:  
Nosnost:     120 kg 
Rychlost zdvihu:     20/60 m/min. 

Obr. 7: Elektrocentrála Honda 
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Motor o výkonu:     0,75 kW / 230 V 
Max. výška zdvihu:    76 m 
Kompletní váha:    81 m  lana, ochrana proti zkroucení a hák 65 kg 
Základní jednotka obsahuje: 

- Motorová jednotka vč. lana 
- Zásuvné ovládání 10 m + dálkové 
- Otočné rameno 

Technické podmínky pro připojení stroje: 
- Požadované jištění: 16 A 
- Požadovaný průřez přívodního kabelu pro připojení: 3x2,5 mm2 
- Pro připojení stroje nutná zástrčka: 1 x 16 A 
- Povinnost dle ČSN 33 2000-7-704 zapojit stroj pouze přes ochranný spínač FI 

Použití: 
- Stavební vrátek bude použitý pro svislou dopravu materiálu  

 
 Motorový vysokozdvižný vozík TOYOTA 3.0 - 3.5 tun 

Technické parametry: 
Výrobce:    TOYOTA 
 Pohonná jednotka:    Diesel 
Provozní typ:     Se sedící obsluhou 
Jmenovitá nosnost Q:   3500 kg 
Vyložení těžiště nákladu c:   500mm 
Celková hmotnost:   4860 kg 
Zatížení na nápravu s nákladem: 7260/1100kg (přední/zadní ) 
Zatížení na nápravu bez nákladu: 1710/3150kg (přední/zadní ) 

Obr. 8: Vysokozdvižný vozík 
TOYOTA 
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Charakteristika a vybavení: 
Hydrostatická převodovka 
Toyota SAS (Systém aktivní stability) 
Toyota OPS (Detekce přítomnosti řidiče na sedadle) 
Ochranný rám nákladu (1220 mm)  
Délka nosných vidlic (1000 mm) 

 
 
 
 
 
 

Obr. 9: Rozměry vysokozdvižného vozíku TOYOTA 
 
Náklon stožáru - vpřed/vzad a/b:       6/11 deg 
Výška stožáru h1:     2115mm 
Výška zdvihu h3:      3000mm 
Výška ochranného rámu h6:    2180mm 
Výška sedadla řidiče h7:    1120mm 
Celková délka l:      3850mm 
 
Použití:  

- Vysokozdvižný vozík bude využitý pro skládání materiálu z nákladních 
automobilů a vnitrostaveništní dopravu 
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 Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1055-3.2 
Max. nosnost :  55 t / 3 m radius 
Teleskop :   10,5 – 40 m 
Příhradová špička :  9,5 – 16 m 
Pohon :   6 x 6 x 6 
Pojezdový / jeřábový motor :  Dieslový Liebherr motor ,přeplňovaný 6-ti válec o 
výkonu 270 kW 
Hmotnost jeřábu :   36 t 
Protiváha :    12,0 t 

 
Obr. 10: Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1052-3.2 
 
Použití: 

- Mobilní jeřáb bude využitý při svislé přepravě materiálu na střechu objektu. 



26 
 

 
Obr. 11 Tabulka zatížitelnosti 
 

 Nákladní automobil MAN TGM valník s hydraulickou rukou 
HIAB XS 

Rozměry: 
- Rozvor náprav 6 500 mm 
- Celková délka 11 293 mm 
- Přední převis 1 329 mm 
- Zadní převis 3 755 mm 

Obr. 12: Nákladní automobil Man TGM 
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- Celková výška 2 693 mm 
- Šířka karoserie 2 255 mm 
- Rozchod předních kol 1 908 mm 
- Rozchod zadních kol 1 908 mm 
- Výška podvozku 961 mm 
- Poloměr otáčení 5 470 mm 
Hmotnosti: 
- Celková hmotnost 10 000kg 

- Nosnost náprav : - Přední 4 000 kg 
- Zadní 7 600 kg 
 

Obr. 14: Hydraulická sklápěcí ruka Hiab XS – nosnost při daném vyložení 
 
Použití: 

- Nákladní automobil s hydraulickou rukou je určený k dopravě materiálu mezi 
stavbou a zásobovacími centry.  

 
 

 

Obr. 13: Nosnost při dané délce 
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4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ZATEPLENÍ 
OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 
 

4.1  OBECNÉ INFORMACE 
 
 Ubytovací objekt se nachází v Brně v ulici Tučkova č.p. 23, dotčený objekt 

leží na parcele č. 1080/1, k.ú. Brno Veveří 610372. Vojenská ubytovna je samostatně 
stojící, je součástí uzavřeného bloku budov Univerzity obrany. Terén v okolí budovy je 
rovinný. Ubytovací objekt se skládá ze čtyř sekcí A,B,C,D vzájemně propojených. 
Objekt je částečně postaven z železobetonového sloupového systému s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm, z větší části z panelové konstrukční soustavy T06B.Sekce má 
jedno podzemní technické podlaží a šest nadzemních podlaží, má plochou 
jednoplášťovou střechu, která je odvodněná směrem dovnitř. Krytina ploché střechy je 
z asfaltových pásů s posypem. Půdorysný rozměr sekce je 32,63 x 19,95 m. Objekt je 
napojen na inženýrské sítě. Celkový stav nosných konstrukcí je v dobrém stavu, 
zateplení pláště budovy nevyvolá přitížení stávajících konstrukcí, které by vedlo 
k narušení stability a soudržnosti konstrukce. Před zahájením montáže tepelného 
izolantu budou provedeny výtažné zkoušky, pro určení typu kotvícího materiálu. 

Předmětem technologického předpisu je provedení zateplení obvodového pláště 
objektu. Budova bude zateplená kontaktním systémem ETICS s předepsaným typem 
izolantu (MW,XPS), s povrchovou úpravou probarvenou omítkovinou, na soklové části 
bude keramický obklad. Stávající tepelný odpor obvodových konstrukcí je 
nedostatečný, dochází ke značným únikům tepla. 
4.2 MATERIÁL, DOPRAVA, USKLADNĚNÍ 
4.2.1 Výpis materiálu 

 
4.2.1.1 Izolační materiál 
Při montáži zateplení obvodového pláště budou zvoleny skladby zateplovacího 

systému Baumit Pro pro nadzemní části objektu a Baumit Kera pro soklové části. 
Budou použity izolačních desky s různou tloušťkou. Jsou zde použity izolační desky 
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typu XPS-extrudovaný polystyrén (extruded polystyrene), MW-minerální vlna 
z podelných vláken (mineral wool). 

 Isover TF PROFI 
 Fasádní desky s podélným vláknem s deklarovanou tepelnou vodivostí (λD = 

0,036 W/mK), která byla stanovena na základě série měřených hodnot podle ČSN EN 
12667. Lepení izolantu se provádí nanášením lepidla po obvodu desky a do terčů ve 
středu desky. Výrobek je vhodný pro i do systémů se zápustným kotvením.  

 Isover Fasádní minerální zátka 
 Minerální fasádní zátky se používají při zápustné montáži hmoždinek, k 

přerušení tepelného a akustického mostu od kovového trnu hmoždinky. Zátky mají 
deklarovanou teplenou vodivost (λD = 0,036 W/mK). Zamezují prokreslování talířků 
hmoždinek na fasádě. 

 Fasádní desky  Austrotherm XPS TOP P GK 
 Tepelně izolační deska z polystyrénu s neměnnými parametry i ve vlhkém 

prostředí díky uzavřené buněčné stěně. Využití především na zateplení soklových částí a 
suterénních stěn.  

Označení  MJ Množství Rozměry [m2] v balení balení ks 
ISOVER TF Profi 10 m2 180,4 (1000x500x100) 1,2 151 
ISOVER TF Profi 14 m2 780 (1000x500x140) 1,2 650 
ISOVER TF Profi 4 m2 107 (1000x500x40) 2,4 45 

Austrotherm XPS TOP P GK m2 93 (1250x600x120) 3 31 
Austrotherm XPS TOP P GK m2 18,2 (1250x600x100) 3 7 

Tab.: 1 Výkaz výměr – izolační desky k zateplení fasády 
Označení  MJ Množství Rozměry [m2] v balení balení ks 

ISOVER T 6 m2 528,4 (2000x1200x60) 50,4 11 
ISOVER T 12 m2 528,4 (2000x1200x120) 24 22 
ISOVER AK m 140 (50x50x1000)   10 
STYRODUR 2800C m2 75 (1250x600x40) 7,5 10 

Tab.: 2 Výkaz výměr – izolační desky k zateplení jednoplášťové střechy 
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4.2.1.2 Lepící a stěrkové hmoty, penetrační a hydroizolační nátěry, fasádní 
omítky 

 
 Baumit SuperGrund 

Základní nátěr pro nasákavé i nenasákavé podklady. Na nenasákavé podklady se 
nanáší neředěný. Penetrační nátěr je vhodný zejména před aplikací lepicích hmot pod 
keramické obklady 

 Baumit StarContact 
 Paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. 
 Baumit UniPrimer 

 Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění 
přilnavosti následně nanášených povrchových úprav. 

 Baumit SilikonTop 
 Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce 

vodoodpudivá, odolná vůči znečištění. 
 Baumit Suprafix 

Lepicí malta na bázi cementu s disperzními přísadami. Určená pro lepení 
obkladu na soklovou část objektu. 

 Baumit GranoporTop 
Jednosložková pastovitá tenkovrstvá omítka, určená do exteriéru. Škrábané a 

rýhované struktury 
 Asfaltový hydroizolační nátěr 

 DEKPRIMER je za studena zpracovatelná asfaltová emulze bez obsahu 
rozpouštědel. Používá se jako penetrační nátěr obvodového zdiva pod úrovní terénu. 
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Označení  MJ Množství Vydatnost [kg] v balení [m2] v balení  [ks] balení 
Baumit SuperGrund m2 1051,3 0,15kg/m2 20 133 8 

Baumit SilikonTop 1,5mm m2 1066 2,5kg/m2 25 10 107 
Baumit GranoporTop 1,5mm m2 18,5 2,5kg/m2 25 10 2 

Baumit UniPrimer m2 1066 0,25kg/m2 25 100 11 
Baumit StarContact m2 1200 12,5kg/m2 25 2 600 

Baumit SupraFix m2 93 4kg/m2 25 6,25 15 
APN DEKPRIMER m2 97,5 0,4kg/m2 25 62,5 2 

Tab.: 3 Výkaz výměr- Lepící a stěrkové hmoty, penetrační a hydroizolační nátěry 
 
4.2.1.3 Kotevní materiál 
 

 Hmoždinky STR U 2G 
 Polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem. 

Vrtaný otvor ∅ 8 mm, kotevní hloubka min. 25 mm. 
Pro montáž se používá montážní nástavec TORX T30 x 200. Použití pro kotvení 

zateplení soklové části z důvodu většího zatížení od keramického obkladu a zateplení 
fasády s minerálním izolantem s tloušťkou větší než 140mm. 

 Hmoždinka talířová FDD 50x260m 
Šroubovací hmoždinka slouží k mechanickému ukotvení střešních izolací 

Označení  MJ Množství Rozměry [ks] v balení balení ks 
Hmoždinka zapuštěcí STR 8/60U 2Gx135mm ks 1083 ∅8x135mm 100 11 
Hmoždinka zapuštěcí STR 8/60U 2Gx175mm ks 4800 ∅8x175mm 100 48 
Hmoždinka zapuštěcí STR 8/60U 2Gx195mm ks 740 ∅8x195mm 100 8 

Hmoždinka FDD 50x260mm ks 3170 ∅8x260mm 100 32 
Tab.: 4 Výkaz výměr – kotevní materiál 
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4.2.1.4   Povlakové krytiny 
 

Označení  MJ Množství tloušťka x šířka [m2] v balení balení ks 
AP ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený m2 528,4 (4x1000mm) 7,5 11 
AP SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL m2 528,4 (4x1000mm) 7,5 22 

Tab.: 5 Výkaz výměr – hydroizolační vrstvy jednoplášťové střechy 
 

4.2.1.5 Armovací vrstva 
 

 Baumit StarTex 
Sklotextilní síťovina, která se používá k vyztužování stěrkovacích materiálů. 

Označení  MJ Množství Vydatnost [ks] v balení balení ks 
Baumit StarTex m2 1200 1,15mb/m2 50mb 28 
Tab.: 6 Výkaz výměr – vyztužovací vrstva 

 
4.2.1.6 Doplňkové profily k systému ETICS  
 

 Zakládací soklový profil ETICS 
 

Hliníková lišta s okeničkou. Délka 2,5 m, profily od tloušťky 140 mm zesíleny. 
  

 Spojka soklových lišt PV 30, Soklová hmoždinka, Distanční podložka 
PVC 

  
 Rohový profil ETICS PVC se síťovinou 

Rohová lišta z měkčeného PVC s integrovanou síťovinou. Délka 2,5m. 
 Parapetní připojovací profil ETICS 

Ukončovací profil se samolepicím páskem pro připojení ETICS k oplechování 
parapetu. Délka 2m. 
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 Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – PLUS 

Samolepicí lišta pro přenesení pohybů ve dvou směrech. Lišta je z neměkčeného 
PVC s těsnicím páskem a má  integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného 
spojení omítek zateplovacích systémů. Délka 2,4m 

 
 Dilatační profil V 

Dilatační profil rohový se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních 
spár šířky v oblasti nároží. Délka 2,5m. 

  
 Dilatační profil E 

 Dilatační profil průběžný se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení 
dilatačních spár šířky v ploše fasády. Délka 2,5m. 

Označení  MJ Množství Rozměry [ks] v balení balení ks 
zakládací soklový profil ETICS mb 42,2 100mm/2m 22 1 
zakládací soklový profil ETICS mb 62,5 140mm/2m 32 1 

spojka soklových lišt ks 136 30mm 150 1 
rohový profil se síťovinou mb 180 100mm/150mm/2m 50 2 

parapetní profil mb 150 2m 50 1,5 
okenní profil a dveřní ks 650 2,4m 50 13 

dilatační profil průběžný mb 78 2m 50 1 
Tab.: 7 Výkaz výměr – Doplňkové profily k ETICS 
 
4.2.2 Doprava 

 
Primární doprava 
 
Větší dodávky materiálu pro danou etapu budou dopravovány na paletách 

nákladními automobily přímo na stavbu, kde bude materiál složený pomocí 
vysokozdvižného vozíku a následně převezený na místo předem určené pro skladování 
materiálu na staveništi. Zásobování materiálu bude min. týden předem domluvené. 
Menší dodávky materiálu budou dopravovány z nedalekých stavebnin nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou viz Situace širších dopravních cest. Příloha obsahuje 
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polohu staveniště, stavebnin, skládky odpadů, sídla dodavatelské firmy a jejich skladu. 
Příjezd na staveniště je výškově omezen. Průjezdná výška mechanizace s nákladem  
max. 3,8m. 

Systémové lešení bude dopraveno pomocí nákladního automobilu s hydraulickou 
rukou ze skladu dodavatelské firmy. Lešení bude na staveništi překontrolováno 
pověřenou osobou zhotovitele. Budou vyřazeny vadné prvky a značně znečištěné prvky. 
Lešení bude dopraveno přímo na místo montáže. Zbývající lešení bude odvezeno zpět 
do firemního skladu. 
4.2.3 Sekundární doprava 

Prvky lešení se k místu uložení nebo ke stavebnímu vrátku přepravují ručně. Pro 
vertikální dopravu lešení je určený stavební vrátek GEDA s dolním ovládáním.Veškerý 
materiál a ruční nářadí bude přepravováno po staveništi ručně pomocí stavebních 
koleček (vodorovný směr).Pro vertikální dopravu bude využívaný vertikální nákladní 
výtah nebo stavební vrátek. 

 
4.2.4 Uskladnění 

Při převzetí materiálu je vždy přítomný stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. 
Kontroluje se množství a stav materiálu, kvalita, druh a také zda souhlasí dodací list 
s objednávkou. Materiál dovezený na staveniště bude uskladněn buď v uzamykatelné 
stavební buňce, popřípadě v suterénu bytového domu, kde budou vyhrazeny 2 
uzamykatelné místnosti pro potřebu dodavatelské firmy, aby nedošlo k jeho odcizení. 
Lepící a stěrkové hmoty musí být skladované v kontejnerech 6x2,5m na paletách. 
Systémové lišty a profily budou skladovány podložené ve vodorovné poloze, aby 
nedošlo k jejich prohnutí nebo deformaci. Sklo-textilní výztužná síťovina se musí 
skladovat ve svislé poloze nastojato 

4.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Při převzetí pracoviště musí být dokončeny veškeré práce související s rekonstrukcí 

obvodového pláště bytového domu dle PD. Veškeré mokré procesy musí být ukončeny 
a vlhkost podkladu může být max. 6% ( v zimním období 4%). Všechny výplně otvorů 
budou chráněné zakrytím. Kontroly převzetí pracoviště se budou účastnit všechny 
pověřené osoby a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 

4.4.1 Klimatické podmínky 
Klimatické podmínky při montáži zateplovacího systému musí odpovídat 

všeobecným pokynům pro montáž od dodavatele zateplovacího systému. 
Teplota vzduchu a povrchu po dobu provádění technologických operací ETICS 

nesmí být nižší než + 5 ºC a vyšší než + 30 ºC, pokud není stanoveno jinak dle ETICS. 
Při zpracování silikátové omítky může být teplota v rozmezí +8°C až +25°C. Při 
provádění jednotlivých technologických operací není přípustné pracovat na prudkém 
slunci, za silného větru, vysoké vlhkosti vzduchu a za deště. Systémové lešení je vhodné 
zakrýt sítěmi, popř. je nutné přijmout jiné opatření. Veškeré nečekané přerušení 
prováděných prací zapříčiněné klimatickými vlivy zapíše stavbyvedoucí do stavebního 
deníku. Na klimatické vlivy je nutné myslet při podpisu smlouvy. 
4.4.2 Vybavení staveniště pro proces a obecné pracovní podmínky 

Všichni pracovníci vykonávající pracovní činnost spojenou s montáží zateplovacího 
systému musí být seznámeni s pracovním postupem, důležitostí návazností a celkovým 
sledem prací celého zateplovacího systému. O proškolení pracovníků a seznámením 
s danou problematikou bude vyhotoven zápis. Okolí staveniště bude oploceno 
rozebíratelným oplocením o výšce 1,8m. Vjezd do areálu je opatřen bránou, která je 
hlídaná a monitorována vojenským personálem. V prostorách staveniště budou pouze 
skladovací prostory a buňky stavbyvedoucího, která bude připojena po dobu stavby 
k elektrické síti pomocí dočasných přípojek vytvořených pro zařízení staveniště. Po 
domluvě s objednatelem je možné využívat WC a sprchy ve stávajícím vojenském 
objektu. Pro elektrickou energii bude vytvořena přípojka z rozvodné skříně, která bude 
sloužit pro zásobování zařízení staveniště. Vodovodní přípojka bude napojena uvnitř 
objektu na stávající vodovodní přípojku. Přípojka bude doplněna o staveništní vodoměr 
pro zaznamenání celkového odběru vody na staveništi. 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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Průběh zateplení objektu bude rozdělen na 4 etapy. Nejprve se zateplí štítové stěny 
(jižní a severní), poté se bude pokračovat na východní straně objektu, kde se nachází 
hlavní vstup do objektu a nakonec se práce přesunou na západní stranu, která je 
orientovaná do uzavřeného dvora. Zároveň budou probíhat práce na zateplení ploché 
střechy a soklové části objektu. Po dokončení všech prací a úklidu staveniště budou 
všechny dočasné přípojky zrušeny a nápojné body dokonale zaslepeny. 
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 16:30. 
 

4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Na stavbě bude současně pracovat více pracovních čet. Všichni pracovníci jsou 

kvalifikovaní na systém ETICS a proškoleni na BOZP. Na průběh a kvalitu provedení 
jednotlivých prací bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Pracovní 
stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a proškolení. 

Složení pracovní čety: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab.: 8: Personální obsazení 
 
 

Profese Osvědčení 
Vedoucí čety školení, průkaz 
Řidič řidičský průkaz, školení 
Izolatér školení, průkaz 
Zedník školení, průkaz 
Obkladač školení, průkaz 
Lešenář školení, průkaz 
Klempíř školení, průkaz 
Pomocný dělník školení 
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4.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
4.6.1 Stroje 

Nákladní automobily, stavební vrátek, stavební výtah, vysokozdvižný vozík, 
tlaková myčka (viz kapitola Návrh strojní sestavy) 

 
4.6.2 Nástroje a pracovní pomůcky  

 Elektrické + ruční 
Plastové nádoby, vrtáky ∅ 8mm pracovní délky 250mm, nůž na řezání MW, 

zalamovací nůž, nůžky na plech, kladívko, igelitové fólie na zakrytí, montážní pěny a 
pásky, nerezové nářadí na zpracování lepidel a omítky, plastové hladítka, mechanické 
pistole na PU pěnu, mechanické pistole na tmely, systémové vykružováky, nástroje pro 
spárování obkladů, ruční řezačka obkladů, majzlíky, válečky s nástavcem, zárožní 
štětce, mřížka na malování, izolatérský nůž s přímou a hákovitou čepelí, jednoplamenné 
hořáky, hasící přístroje, 

 Měřící pomůcky 
vodováha, svinovací metr, měřící lať 2m, měřící klínky, olovnice, kalkulačka, úhelník, 
provázek (50m), rotační laser + snímač 
 

 Osobní ochranné pomůcky 
Pracovní oděv, pracovní helma, pevná obuv, ochranné rukavice a brýle, reflexní 

vesta, úvazek, bezpečnostní lano, izolatérské rukavice 
4.7 PRACOVNÍ POSTUP ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO 

PLÁŠTĚ 
4.7.1 Stavební popis obvodových konstrukcí 
Obvodové stěny sekce A tvoří vyzdívku ŽB skeletu. Zdivo je z cihel CD-INA popř. 
z cihel CD – IVA o tloušťkách 300mm a 375mm. V posledním patře sekce A (6.NP) je 
vyzdívka tvořena pěnosilikátovými tvárnicemi o tl. 300mm a ŽB konstrukcí s tepelnou 
izolací. Sekce B,C,D je tvořená z nosného konstrukčního systému T06-B, který se 
skládá ze struskokeramzitbetonu o tl. 300-340mm. Celý objekt je zastřešen 
jednoplášťovou střechou. 
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 čelní panel tl. 340mm 
- vnitřní omítka tl.10mm 
- struskokeramzitbeton tl.340mm 
- vnější omítka tl.20mm 

                         
 
 
 
 
 

Obr. 15: čelní panel tl.340mm  
 meziokenní panel tl.300mm 

sekce B,C,D  
- vnitřní omítka tl.10mm 
- struskokeramzitbeton tl.300mm 
- vnější omítka tl.20mm 

 
 
Obr. 16: meziokenní panel tl.300mm 
 
 
 
 

 štítový panel tl.300mm 
- vnitřní omítka tl.10mm 
- struskokeramzitbeton tl.300mm  
- vnější omítka tl.20mm 

Obr. 17: štítový panel tl.300mm 
 

 zdivo CD-INA tl.300mm 
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- vnitřní omítka tl.10mm 
- CD-INA-A tl.300mm 
- vnější omítka tl.15mm 

 zdivo CD-INA tl.375mm 
- vnitřní omítka tl.10mm 
- CD-INA-A tl.375mm 
- vnější omítka tl.15mm 

 Železobeton + pěnový polystyren tl.300mm 
- vnitřní omítka tl.10mm 
- železobeton tl.200mm 
- pěnový polystyren tl.100mm 
- vnější omítka tl.15mm 

 Meziokenní izolační vložka (MIV) tl.300mm 
- vnitřní omítka tl.10mm 
- železobeton tl.200mm 
- pěnový polystyren tl.100mm  
- vnější omítka tl.15mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18: meziokenní vložka tl.300mm 
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4.7.2 Montáž lešení 

 
Obr. 19: Jednotlivé díly systému 
 
 1. Svislý ocelový pozinkovaný rám  
2. Podlážka (ocelová pozinkovaná)  
3. Boční zábradlí v běžném poli  
4. Zábradelní nosník v posledním patře  
5. Okopová zarážka příčná  
6. Okopová zarážka podélná  
7. Zábradlí  
8. Zábradelní sloupek v posledním patře  
9. Diagonála  
10. Vřetenová výškově nastavitelná patka 
 
 
Lešení je nutné stavět na vyrovnaný, dostatečně únosný a upravený terén. V 

případě, že podklad nemá dostatečnou únosnost, je nutno zajistit rozložení zatížení. Pod 
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lešení je nutné rozložit geotextilii, která zabrání znečištění podkladu. Zakládací patky 
lešení musí být podložené dřevěnou deskou o tloušťce min. 24mm. Montáž lešení 
začíná vždy v nejvýše položeném místě terénu. Osová vzdálenost mezi zakládací patkou 
a objektem se odvíjí od tloušťky použitého izolantu. Mezi izolantem a lešením může být 
vzdálenost max. 250mm. Montáž lešení budou provádět kvalifikovaní lešenáři. Na 
vřetenové patky nasunou rámy, které je nutno vodováhou vyrovnat do svislé polohy. 

 
Obr. 20: Založení lešení na vřetenové patky 
 
Následně se na vnější straně lešení osadí diagonála a zábradlí. Diagonálu upevníme 

ve spodní části ke stavěcí patce a v horní části pole upevníme diagonálu k ocelovému 
trnu stavěcího rámu a zajistí se pojistkou, která směřuje směrem dolů. V každém patře 
se diagonály montují protisměrně. Diagonály osazujeme v každém 4poli.  

 
Obr. 21: Montáž prvního pole 
 
    
Na ocelové trny stavějícího rámu osadíme podlahové dílce pomocí otvorů v záhlaví 

jednotlivých dílců. Podlahové dílce přispívají k větší tuhosti pole lešení, je nutné vždy 
osadit všechny podlahové dílce v systému. Následně provedeme znovu kontrolu 
vodorovné i svislé rovinnosti pomocí vodováhy. Montáž dalších polí se stále opakuje. 
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Obr. 22: Umístění výlezu v lešení 
 
V konstrukci lešení je nutné osadit výstupový podlahový dílec s poklopem a 

integrovaným žebříkem. Žebříkové výstupy zpravidla umisťujeme ve vhodném 
vnitřním poli lešení. U žebříků vždy střídáme levou a pravou stranu v poli. Zábradlí se 
upevňuje mezi rámy ihned po osazení. U koncového pole lešení je nutné osadit boční 
zábradlí. V posledním patře se na vnější stranu rámu nasadí zábradelní sloupky, na které 
znovu osadíme zábradlí. Dále je nutné průběžně osazovat na jednotlivá pole okopové 
zarážky. 

Současně s prováděnou montáží je nutné lešení zakotvit do objektu. Lešení je nutné 
kotvit po každých maximálně 4 m. Pro připevnění musí být použity lešenářské šrouby o 
průměru nejméně 12mm a speciální umělohmotné hmoždinky nebo rovnocenné 
prostředky, které mají požadované parametry. Lešení bude kotveno kotvami s pevnými 
spojkami uchyceným k rámu. Krajní stojky musí být kotvené každé 4m(kotvení vytváří 
sinusoidu). Je nutné zesílit kotvení v oblasti zavěšení stavebního vrátku. 

Po dokončení montáže lešení se na lešení zavěsí ochranné sítě. 
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4.7.3 Skladba vrstev systému 
 

 
 

Obr. 23: Skladba systému ETICS 
 
4.7.4 Osazení nosičů VO 

 
Nástavec pro elektrorozvody na fasádu je nutné osadit před samotnou montáží 

izolantu. Nástavcem se protáhne elektroinstalace, vloží izolace a následně se nosič 
připevní pomocí vrutů a hmoždinek na svislou zeď. Po zateplení objektu se komínek 
zakrátí na požadovanou vzdálenost a osadí se nosnou deskou. 
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Obr. 24: Nástavec pro elektrorozvody na fasádu 
 

4.7.5 Penetrace podkladu 
 
Stávající fasádu je nutné napenetrovat pomocí zředěného penetračního nátěru 

Baumit SuperGrund s vodou v poměru 1:1. Penetrace musí být provedena min. 3h před 
montáží izolantu. 

 
Obr. 25: Penetrace podkladu 
 
 
 
 
 



45 
 

4.7.6 Založení systému 
 
Samotné montáži izolantu předchází tzv. založení systému. Izolant se zakládá na 

soklový profil ETICS s integrovanou okapničkou nebo na hoblované latě. Soklový 
profil musí odpovídat tloušťce zvoleného izolantu. Montáž zakládacích profilů je nutné 
provádět od rohů. Na předem připravený podklad připevníme do maltového lože z lepicí 
hmoty soklový profil pomocí soklové hmoždinky, v počtu cca 3 ks/bm. Při použití vrutů 
a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a 
případné korozi např. pomocí plastové podložky.  

Při zakládání systému je nutné dodržovat vodorovnou rovinu montáže. 
Vodorovnost zkontrolujeme pomocí rotačního laseru BOSCH (viz Návrh stojní 
sestavy). Při nedostatečně rovném podkladu si pomůžeme distanční plastovou 
podložkou, abychom docílili rovinnosti 2mm/2m. Soklové profily se osazují se 
vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, které se spojují pomocí spojek soklových lišt. 
Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26: Vyrovnání podkladu distanční podložkou  Obr. 27: Spojování profilů 

 
 
 

 
 

 
Obr. 28: Založení systému na soklové 
profily ETICS s okapničkou 
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4.7.7 Montáž tepelně izolačních desek 

 
Tepelně izolační desky se lepí na podklad ve směru zdola nahoru. Odlišná je 

montáž zateplení soklové části objektu, kde se lepení provádí ve směru shora dolů. Při 
montáži je nutné dodržovat vazbu a nesmí vznikat křížový spoj.  

 Příprava lepícího tmelu 
Při montáži tepelně izolačních desek využíváme pytlovanou práškovou směs 

Baumit ProContact, která se následně smíchá s předepsaným množstvím vody a pomocí 
elektrického míchadla BOSCH GRW 18-2 E Professional vymícháme směs do 
homogenní hmoty, která nesmí mít hrudky. Poměr přidané vody ku práškové směsi 
výrobce udává na obalu. Lepidlo je následně dobré nechat odstát a následně znovu 
promíchat. Zpracovatelnost lepící směsi je 2-4hodiny, záleží na klimatických 
podmínkách. Lepidlo, které začne tuhnout, se nesmí ředit vodou. 

 Nanášení tmelu na izolační desku 
  Lepidlo nanášíme pomocí kovového hladítka se zuby 15/15mm nepřerušovaně 

po celém obvodě izolační desky a bodově v ploše desky. Protože bude fasáda 
mechanicky kotvena, stačí vydatnost tmelu 2,0-2,5 kg/m2.  

 
Obr. 29: Nanášení lepidla na tepelně izolační desku 
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 Založení první řady  
Při zakládání na zakládací profil dbáme na to, aby desky izolantu byly osazeny k 

přednímu líci zakládacího profilu, v žádném případě nesmí být ´´utopeny´´, ani nesmí 
být předsazeny přes tento profil. Svislá spára mezi deskami izolantu musí být v 
minimální vzdálenosti 300mm od spojení zakládacích profilů. Požadované rovinnosti 
2mm/2m docílíme pomocí latě. Při montáži se nesmí použít desky, které jsou nadměrně 
vlhké nebo zničené. 

 Přesahy rohů a vazba desek 
 Izolační desky lepíme na vazbu na sraz. Při kladení desek nesmí vznikat křížový 

spoj, ideální přesah izolantu je 500mm minimálně však 100mm. Spáry do šířky 4mm se 
musí celé vyplnit tepelně izolační PU pěnu. Spáry nad 4mm se vyplní přířezem izolantu. 
Spoje desek nesmí překrývat průběžné štěrbiny nebo spáry panelové konstrukce, min. 
překrytí desek přes spáry je 10cm. Za účelem docílení přesného venkovního rohu se 
nejprve nalepí jedna TI deska s příslušným přesahem a druhá se pak k ní přisadí. 
Přesahující proužek se po nalepení celé výšky rohu a pečlivém označení čistě odřízne. 
Lepení rohu se musí provádět střídavě, aby se docílilo zubového spoje. 

 
Nutno respektovat dilatační celky po celé délce pomocí dilatačních profilů. Po 

ukončení lepení se kontroluje rovinnost 2m latí. 

 
Obr. 30: Tvorba přesahů v rohu 
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 Montáž izolantu kolem stavebního otvoru 
Roh stavebního otvoru nesmí být v kontaktu s vodorovnou ani svislou spárou. 

Vzdálenost spár od rohu stavebního otvoru min. 100mm z důvodu zabránění tvorbě 
trhlin. Při zateplování ostění okenních otvorů je nejprve nezbytné nalepit na okenní 
profil okenní systémovou lištu a až pak nalepit izolant kdy se přesah zařízne, případně 
vzniklá spára se vypění systémovou pěnou a po zaschnutí se ořízne a celé ostění 
přebrousí. 

 
Obr. 31: Montáž izolantu kolem stavebních otvorů 
 
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. 

 
Obr. 32: Detail lepení izolantu v oblasti ostění 
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Obr. 33: Detaily lepení izolantu v oblasti nadpraží a parapetu 
 
4.7.8 Kotvení izolantu 
Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajistí dokonalé spojení izolantu 
s podkladem, převzetí sil způsobených sáním větru a zachycení vlastní hmotnosti 
tepelně izolačního systému. 

Kotvení izolantu provádíme min. 24hodin po nalepení izolačních desek, zpravidla 
před prováděním základní vrstvy, není stanoveno jinak ve stavební dokumentaci. 
Hmoždinky se obvykle umisťují jak v místě styků rohů desek tepelné izolace, tak v 
ploše těchto desek. Hmoždinky musí být kotvené až do nosné konstrukce. Vrtání otvorů 
musí probíhat kolmo k podkladu a průměr vrtáku musí odpovídat požadavkům 
ETICS(nejčastěji  8mm). Otvor vyvrtáme o 10mm hlouběji než je kotevní hloubka 
hmoždinky. U objektů, kde je elektrické vedení umístěno na vnější straně, je nutné při 
hmoždinkování počítat s tímto rozvodem, aby nedošlo k jeho poškození. 

Délka hmoždinky je rovna min. 40mm pro zakotvení do konstrukce + 20mm 
stávající povrch konstrukce (omítka) + tloušťka izolantu. 
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Pro kotvení tepelných izolantů z minerální vlny je nutno použít pouze hmoždinky s 
kovovým trnem, pro tloušťky minerálních fasádních desek nad 140 mm pouze 
šroubovací hmoždinky. 

Povrchová montáž hmoždinky se provádí tak, že se hmoždinka osadí do předem 
předvrtaného otvoru tak, aby talířek dosedl až na povrch izolantu. Následně se pomocí 
nástavce utáhne šroub, aby byl talířek zapuštěn do izolantu a nepřekážel při následném 
provádění základní vrstvy. Při použití přídavného talíře o průměru 140 mm se kotví 2 
kusy hmoždinek na lamelu (6ks/m2). 

  
 
Obr. 34: Kotvení  izolantu 1000x500mm v oblasti nároží a v ploše.  
 

4.7.9 Provádění základní vrstvy 
Kvalitní provedení základové vrstvy spolurozhoduje o životnosti systému. 
Základní vrstva se skládá z vyrovnávací a armovací vrstvy. Před prováděním 

základní vrstvy je nutné osadit na tepelně izolační desky všechny ukončovací nárožní a 
dilatační profily a zesilující vyztužení. 
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Obr. 35 Osazení ukončovací profilů a diagonální vyztužení 
  
Pro ochranu hran a správnou funkčnost zateplovacího systému je nutné osadit 

všechny systémové lišty s výztužnou tkaninou (rohové, nadokenní, parapetní, APU 
lišty) 

Celkovou tloušťku základní vrstvy a uložení výztužové tkaniny určuje certifikace 
jednotlivých systémů a norma ČSN 73 2901. Základní vrstva se zhotovuje v jednom 
pracovním kroku, dodatečné přidávání tenké vrstvy tmelu je nevhodné. 

Základní vrstva se provádí takovým způsobem, že se nejprve natáhne první vrstva 
lepidla o tloušťce cca 2mm (stěrka) a následně se shora dolů osazují pruhy výztužné 
síťoviny, které se musí vyrovnat do svislého směru. Jednotlivé pruhy se navzájem 
přesazují min. o 100mm. Následně se armovací vrstva zatlačí pomocí ocelového 
hladítka do vrstvy lepidla. Postup vyhlazení je takový, že se začne uprostřed pruhu 
síťoviny a postupuje se ke krajům. Po dokonalém zahlazení nesmí vystupovat žádné 
části síťoviny z lepidla. Pokud se provádí dvojité vyztužení konstrukce síťovinou, je 
nutné provést druhou vrstvu nejpozději do dvou dnů po provedení prvního vyztužení. 
Následně se provede druhá vrstva o tloušťce cca 2mm. Krytí síťoviny stěrkou musí být 
min. 1mm. Pokud je někde osazená lišta s okapničkou pro odkapávání stékající vody, je 
nutné, aby síťovina společně se stěrkou byly dotažené až na spodní hranu lišty. 
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Obr. 36: Provádění armovací vrstvy 
Základní vrstva by měla být provedena nejpozději 14dní po nalepení izolantu. 

V opačném případě je nutné dbát na ochranu izolačních desek před okolními vlivy. 
Povrch základní vrstvy nesmí mít nerovnosti, které by se následně projevily 
v povrchové úpravě. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je dán druhem použité 
omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru 
nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 
mm. V opačném případě je nutné povrch přebrousit. 

 
Obr. 37: Broušení základní vrstvy 
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4.7.10   Penetrace povrchu 
Povrch objektu se penetruje základním nátěrem v odstínu následné finální vrstvy. 

Nátěr se nanáší válečkem nebo štětkou na vyzrálou, vyschlou a neznečištěnou základní 
vrstvu. Po dokončení penetrace je nutné očistit znečištěné povrchy. Základní nátěr se 
provádí nejdříve 5 dní po dokončení základní vrstvy v závislosti na počasí. Po 
provedení penetrace je nutná technologická pauze min. 24hodin.  

 
Obr. 38: Penetrace povrchu 
 

4.7.11  Provedení klempířských prací 
Před prováděním finální omítky je nutné osadit parapetní plechy, které je nutné 

osadit do drážky v okně a lehce přichytit pomocí šroubů. Vzdálenost mezi hranou 
fasády a vnitřní hranou nosu parapetu musí být minimálně 40mm. Parapet osadíme na 
nízko expanzní pěnu a zafixujeme na 10-15min. Parapet musí být ve spádu min. 6°  
směrem od okna. Na takto osazené parapety je zakázané následně stoupat. Dále je 
nutné, aby bylo dokončené oplechování atik a střešních výustí. 

 
4.7.12  Provedení finální omítky 

Před zahájením prací je dobré zkontrolovat odstíny barvy, zrnitost a šarži. Následně 
je nutné omítku důkladně promíchat při nízkých otáčkách pomocí míchadla. Teplota 
vzduchu a materiálu podkladu během zpracování a schnutí omítky nesmí klesnout pod + 
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5°C a přesáhnout teplotu +30 °C. Omítka se zpravidla nanáší ručně pomocí nerezového 
hladítka. Následně se nechá omítka lehce zavadnou a potom pomocí plastového hladítka 
a krouživých pohybů vytvoříme jednotnou strukturu. Při provádění finální vrstvy je 
nutné provádět pohledové celky v jednom cyklu. Přerušení práce se povoluje na hranici 
stejnobarevných ploch, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. 
Napojovat nanášený materiál se musí tzv. živý do živého, to znamená, že okraj 
nanesené omítky nesmí před pokračováním zaschnout. Napojení dvou barevných 
odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky. Papírovou pásku je 
nutné po dokončení jednoho odstínu okamžitě strhnout. Po zatvrdnutí se provádí další 
odstín.  

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

Po provedení a zaschnutí finální vrstvy je nutné osadit větrací mřížky, popisné a 
orientační tabulky. Dále je nutné osadit na předem připravené držáky hromosvod a 
veřejné osvětlení. Po ukončení všech prací odstraníme ochranu klempířských prvků, 
pohledových ploch a případně očistíme znečištěné plochy. Po ukončení prací na lešení 
se lešení demontuje a otvory po kotvách se zaplní tmelem a zapraví omítkou. 
4.7.14   Zateplení soklové části 

 Přípravné práce 
Před zahájením prací je nutné demontovat všechny stávající větrací mřížky a 

okenní mříže. Po demontáži lešení je nutné vybourat stávající okapový chodník do 
hloubky  30cm. Podloží je nutné pomocí vibrační desky zhutnit.  

 Očištění podkladu 
Stávající podklad je nutné očistit o zbylých částí omítky, všech nesoudržných 

částic a separačních vrstev. 
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 Hydroizolační vrstva 
Stávající vrstvy HI spodní stavby jsou vyhovující a jsou opatřené přizdívkou 

z plných cihel. Očištěný podklad natřeme jednosložkovým hydroizolačním nátěrem ve 
dvou vrstvách.  

 Tepelně izolační desky 
Pro zateplení soklu budou využity fasádní desky  Austrotherm XPS TOP P GK 

tl.120mm. Založení izolantu provedeme 3-5cm nad zhutněným povrchem. Desky 
bodově nalepíme pomocí lepícího hmoty Baumit StarContact na zaschlý hydroizolační 
nátěr. Při montáži izolantu postupujeme stejně jako při zateplení fasády. Po ukončení 
montáže následuje technologická přestávka min. 24hodin pro zaschnutí lepící hmoty. 
Následně je nutné tepelně izolační desky dostatečně zakotvit z důvodu následné 
montáže keramického obkladu. Pro kotvení byly použity hmoždinky STR U 2G( 
8ks/m2). Hmoždinka se nasune do otvoru a usadí tak, aby talířek dosedl na izolant. Je 
nutné, aby hmoždinky nebyly pod terénem a mimo dosah odstřikující vody(min.300mm 
nad ÚP).  

Základní vrstva bude provedena do 14dní od montáže izolantu. Z důvodů větší 
zátěže bude zdvojená armovací vrstva. Po zaschnutí stěrkové hmoty soklovou část 
přebrousíme pomocí hoblíku se skelným papírem, abychom docílili požadované 
rovinnosti (2mm/2m). Je nutné zabránit poškození či obnažení sklotextilní síťoviny. 

 Osazení parapetů 
Po ukončení základní vrstvy je nutné osadit parapetní plechy. Postup prací je 
stejný jako v kroku č.3.7.10 
 Osazení okapového chodníku 
V dalším kroku na výšku izolantu (10cm nad ÚT) přiděláme nopovou fólii. Pás 

musí směřovat vždy nopy ke zdi. Folii kotvíme vždy při horním okraji pomocí 
natloukacích hřebů s podložkou po 250mm.  

Následně do předem vykopané rýhy nasypeme první vrstvu drceného kameniva 
frakce (16-32) tl.20cm. Kamenivo zhutníme pomocí vibrační desky. Nasypeme druhou 
vrstvu kameniva (4-8) tl.5cm, která slouží jako vyrovnávací pod betonovou dlažbu. 
Následně si provázkem vytvoříme rovinu a pomocí gumové paličky pokládáme 
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betonovou dlažbu (50x50x5)cm. Okapový chodník musí mít sklon od objektu min. 5°. 
Mezi dlaždicemi musí být spáry 3-5mm, které vyspárujeme jemným pískem frakce (0-
2)mm. Po osazení bet. dlažby zařízneme nopovou fólii a ukončíme ji odvětrávající 
lištou kotvenou zatloukacími hmoždinkami po 300mm. 

 Montáž keramického obkladu 
Keramický obklad (300x300x10)mm lepíme pomocí lepící hmoty Baumit 

SupraFix. Lepící hmotu naneseme na povrch pomocí ocelového hladítka se zuby 
10/10mm. Pro lepší manipulaci s dlaždicí při kontaktu s povrchem je dobré nanést 
lepidlo pomocí hladítka i na samotnou dlaždici. Mezi dlaždicemi vytváříme spáru 5mm, 
pomocí plastových klínků. Keramický obklad dle potřeby zkracujeme na řezačce na 
obklady. Pro vytvoření nároží seřízneme hrany obkladu pod úhlem 45°. Následně 
dlaždice dorazíme, tak aby vznikla spára o stejné tloušťce jako v ploše soklové části. 
Spáry mezi obkladem a jiným materiálem musí být vyplněny polyuretanovým tmelem 
v barvě spárovací hmoty. Po zatvrdnutí obkladu vyčistíme spáry od přebytečného 
lepidla a dalších nečistot. Dle pokynů výrobce smícháme spárovací hmotu s vodou a 
pomocí plastového hladítka vtlačujeme hmotu do spár. Po dokončení obklad umyjeme 
vodou.  
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4.8 JAKOST A KONTROLA KVALITA ZATEPLENÍ FASÁDY 
Kontrola kvality a jakosti se obecně rozděluje na vstupní, mezioperační a výstupní 

kontrolu. Provádění kontroly zateplovacích prací má na starost stavbyvedoucí nebo 
vedoucí čety případně jiná jimi pověřená osoba. Kontroluje se návaznost prací, soulad 
s technologickým postupem a dodržování časového harmonogramu. Důležité je dbát na 
konstrukční detaily, aby byly v souladu se systémem. Po ukončení etapy je přizván 
investor nebo jeho zástupce, je sepsán záznam o kontrole kvality a jakosti díla do SD. 

Podrobně viz samostatná část – „Kontrolní a zkušební plán“. 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, spolu s technickým dozorem investora. 

 kontrola projektové dokumentace (správnost, úplnost) 
 kontrola pracoviště 

- kontrola vybavení pracoviště 
- kontrola lešení 
- dokončení předchozích prací 

 kontrola materiálů 
- kontrola shody s PD, dodacích listů a prohlášení o shodě 
- kontrola množství, kvalita 

 kontrola skladování materiálu 
- kontrola umístění materiálů 
- kontrola skladování v neporušených obalech 

 kontrola pracovníků 
- kontrola certifikací, kvalifikace, školení 
- kontrola BOZP 

 kontrola strojů a pracovních pomůcek 
- kontroluje se technický stav 
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4.8.2 Mezioperační kontrola 
 kontrola klimatických podmínek 
 kontrola lešení 
 kontrola penetrace podkladu 
 kontrola založení izolantu 
 kontrola kotvení tepelně izolačních desek  
 kontrola provádění základní vrstvy 
 kontrola penetrace a provádění finální vrstvy 

4.8.3 Výstupní kontrola 
 kontrola geometrie omítky 
 kontrola povrchu 

 
4.9    PRACOVNÍ POSTUP ZATEPLENÍ JEDNOPLÁŠŤOVÉ 

STŘECHY 
 
4.9.1  Jednoplášťová plochá střecha 
Jednoplášťové střechy nevětrané s tepelnou izolační vrstvou a parozábranou se 
používají k dosažení příznivého vlhkostního stavu střechy. Základní princip tohoto typu 
střechy je umístění tepelně izolační vrstvy pod hydroizolační vrstvu a nad parozábranu. 
Spád bude zachován stávající, popř. bude vytvořen z tepelné izolace. Parozábrana slouží 
v konstrukci ke snížení parciálního tlaku vodních par a omezuje kondenzaci ve střešním 
plášti. Jako parozábrana bude využita stávající vrstva z AP. V průběhu realizace plní 
funkci pomocné hydroizolační vrstvy a tedy musí být napojená na přírubu střešních 
vtoků. Horní díl vpusti má být položený na spodní díl s těsnícím kroužkem. Který 
zabraňuje pronikání vlhkosti z kanalizačního potrubí do střešního pláště. V případě 
ucpání potrubí zabraňuje také pronikání dešťové vody do střešního pláště. Ve skladbě 
střešního pláště bude využita tepelná izolace z minerálních vláken ve dvou vrstvách. 
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První vrstva izolace ISOVER T 12 s podélnou orientací vláken o rozměrech 
(2000x1200x120)mm bude volně kladená na předem dokonale vyčištěný povrch. 
Následně bude pokládaná druhá vrstva izolace ISOVER T 6 s podélnou orientací vláken 
o rozměrech (2000x1200x60)mm. Vrstvy tepelné izolace se musí překrývat tak, aby 
nevznikaly souvislé svislé spáry. Stejným postupem je nutné zateplit atiku všech sekcí i 
strojoven. V rozích bude využitý spádový klín z MW ISOVER AK (50x50x1000)mm. 
Střešní skladba bude zakončená 2x SBS modifikovaným AP. První vrstva bude 
mechanicky kotvená pomocí šroubovacích hmoždinek FDD 50x260mm. Druhá vrstva 
hydroizolace s povrchovou úpravou se celoplošně nataví. 

Obr. 39 Detail skladby jednoplášťové střech nevětrané 
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4.9.2  Stávající skladba konstrukce 
Stávající skladba střešních konstrukcí bude zjištěná pomocí vrtaných sond na 

předem stanovených místech. O provedení sond bude sepsán záznam do SD. Při 
provádění bude přítomný stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Obr. 40:Stávající povrch jednoplášťové střechy včetně VZT jednotek 
 Skladba ploché střechy sekce A 

- původní hydroizolační souvrství asfaltových pásů a nátěrů 
tl.12mm 

- cementový potěr tl.50-80mm 
- polsid tl.50mm 
- písek ve spádu tl.10-80mm 
- plynosilikátové tvárnice tl.150mm 
- pískové lože tl.20mm 
- nosný ŽB stropní panel tl.250mm 

 Skladba ploché střechy strojoven výtahu 
- původní hydroizolační souvrství asfaltových pásů a nátěrů 

tl.12mm 
- cementový potěr tl.50-80mm 
- polsid tl.50mm 
- písek ve spádu tl.10-80mm 
- plynosilikátové tvárnice tl.140mm 
- pískové lože tl.20mm 
- nosný ŽB stropní panel tl.140mm 

 Skladba ploché střechy sekcí B,C,D 
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- původní hydroizolační souvrství asfaltových pásů a nátěrů 
tl.12mm 

- cementový potěr tl.30mm 
- polsid tl.50mm 
- písek ve spádu tl.10-80mm 
- plynosilikátové tvárnice tl.150mm 
- pískové lože tl.20mm 
- nosný ŽB stropní panel tl.140mm 

 Skladba ploché střechy sekce A nad 1.NP 
- původní hydroizolační souvrství asfaltových pásů a nátěrů 

tl.12mm 
- cementový potěr tl.30mm 
- polsid tl.50mm 
- písek ve spádu tl.0-50mm 
- plynosilikátové tvárnice tl.150mm 
- pískové lože tl.20mm 
- nosný ŽB stropní panel tl.250mm 

4.9.3 Navržená nová skladba konstrukce 
- Vrchní AP z SBS modifikovaného asfaltu – celoplošně natavený tl.4mm 
- Spodní AP z SBS modifikovaného asfaltu – bodově kotvený tl.4mm 
- Deska z tužených minerálních vláken tl.60mm 
- Deska z tužených minerálních vláken tl.120mm 
 

4.9.4  Demontáž stávajícího zábradlí a hromosvodu 
Před zahájením prací je nutné demontovat ocelové zábradlí v sekci A v 5.NP. 

Ocelové zábradlí je kotvené v dolní části do atiky a po bocích do železobetonových 
sloupů. V dalším kroku je potřeba demontovat všechny části hromosvodu. 
4.9.5  Demontáž oplechování atik a dalších klempířských prvků  

Po odstranění zábradlí je nutné odstranit stávající oplechování atik včetně 
oplechování atik na strojovnách. Dále se odstraní okapový svod a dočasně se nahradí 
pomocí kopoflexové trubky DN 100. 

 
 



62 
 

 
4.9.6 Osazení a návrh střešních vpustí  

  
Obr. 41 Detail umístění střešní vpusti 
Návrh, počet a dimenze vpustí se řídí ustanovením normy ČSN 75 6760 – vnitřní 
kanalizace a dále ČSN EN 12056-3. Návrh gravitačních střešních vpustí se provede 
podle následujícího schématu.  

 Stanovení odtoku Q dešťových vod z odvodňované střechy podle následujícího 
vzorce:  
Q = i . A . C [l/s]  

  
i… je intenzita deště, která se pro střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením 
uvažuje hodnotou i = 0,03 l/s. m2 
A… je půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy vypočtená 
podle 4.3.2 ČSN EN 12056-3:2001 v m2 
C… je součinitel odtoku, C ≤ 1,0, součinitel C je ovlivněn sklonem střechy a schopností 
střechy zadržet vodu, nedoporučujeme ale použít hodnotu nižší než 1,0. Pro stavby s 
požadavkem na vyšší bezpečnost doporučujeme užít hodnoty:  
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2 – tam, kde by přívalový déšť nebo ucpání vpustí způsobily vniknutí vody do budovy  
3 – vysoký stupeň ochrany (nemocnice, muzea, výroba elektroniky atd.)  
  

Na základě výpočtu se vybere vpusť (DN 100) a stanoví se příslušný průtok střešní 
vpustí(Qvpusť) 

 Stanovení počtu vpustí se provede podle vzorce  
 n = Q/Qvpusť  

  
Odvodnění každé střešní plochy musí být zajištěno nejméně dvěma vpustmi, 

malé plochy odvodněné. Počet vpustí lze vypočítat dle typu střechy na www.topwet.cz. 
V náročnějších klimatických podmínkách se doporučuje použít střešní vpusti vyhřívané. 
Zamezuje se tak zamrznutí vpusti a následnému ucpání. Střešní vpusti musí být osazeny 
tak, aby hrdlo vtoku bylo pod úrovní hydroizolace. (Doporučeno osadit hrdlo vpusti 
2cm pod úroveň hl. izolace)   
Konstrukce střešní vpusti musí umožnit vodotěsné napojení hydroizolačních vrstev 
střechy na těleso vtoku a dešťové kanalizační potrubí. Střešní vpusť musí obsahovat 
ochranný košík (lapač nečistot), který zabraňuje vniku nečistot do dešťového odpadního 
potrubí. Ochranné košíky (lapače nečistot) osazované na vtoky nepochůzných plochých 
střech musí vyčnívat nejméně 40 mm nad střešní krytinu.  
 
4.9.7 Parotěsná vrstva 
Jako parotěsná vrstva bude využitá současná povlaková krytina. 
Výhody použití asfaltového pásu jako parozábrany 

- Větší ekvivalentní difuzní tloušťka 
- Vzájemné přeložení (min 100mm) a následné přetavení zaručuje 

dostatečnou nepropustnost vodních par 
- Zvyšuje celkovou vzduchotěsnost střešního pláště 
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- V případě použití SBS modifikovaných asfaltových pásů, které mají 
„elastický charakter“,tak ani perforování kotevními prvky nesnižuje 
difuzní odpor 

4.9.8 Tepelná izolace 
Pro zateplení ploché střechy objektu budou použity tepelně izolační desky z 

minerálních vláken ISOVER s rozměry (2000x1200x60mm) a (2000x1200x120)mm. 
Před kladením je třeba se seznámit s technologickým postupem kladení izolačních 
desek a podmínkami kladení (viz přílohy – detaily atiky).  Z řezů, výkresů je nutné 
zjistit tloušťky izolace každé vrstvy. Spád střešní konstrukce bude řešen až nakonec 
pomocí spádových klínu z MW 

Izolační desky je vždy nutno vždy pečlivě dotlačit na sebe a zabránit vzniku 
nežádoucích spár v obou směrech. Doporučuje se, aby při pokládce izolace z 
velkoformátových desek 1200 x 2000 mm se desky kladly na délku podél delší strany 
stavby. Vrstvy je nutné na sebe klást na vazbu. 

Při otáčení izolací všemi směry a kladení nahodilým způsobem hrozí nebezpečí 
postupného otevírání klínovitých mezer, kdy pak jejich odstraňování stojí mnoho práce 
a času.  

Spádové vrstvy se kladou postupně, od míst s nejvyšší polohou ke vpustím. Je 
nutno postupovat přesně podle dodaných výkresů a rozpisek materiálu. Přechod mezi 
atikou a plochou střechy je zajištěn pomocí spádových klínu z MW s rozměry 
(50x50x1000mm). Stejně tak je vyřešen i přechod u VZT jednotek.  

Atika bude zateplená 2x pásy z minerální vaty o tloušťce 60mm. Následně bude 
pomocí přechodového klínu z XPS polystyrenu vytvořen spád 4,6% směrem do plochy 
střechy. 
4.9.9 Povlaková krytina – AP 

Před zahájením izolačních prací je třeba prověřit stav podkladních konstrukcí, 
komplexnost, kvalitu jejich provedení a stav návazných konstrukcí např. umísťované 
zařízení na hydroizolaci (VZT, prostupující podpůrné díly apod.). Tento stav se 
dokumentuje zápisem do stavebního deníku.  
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Vrchní líc podkladní konstrukce musí být kompaktní a rovinný (hladký) povrch 
s maximální odchylkou nerovností 5 mm/2m, zbaven nečistot, ostrých hrotů, skvrn od 
ropných produktů a organických rozpouštědel, suchý. 
Asfaltové, SBS modifikované pásy určené k mechanickému kotvení se rozbalí a 
natáhnou pracovníky dodavatelské firmy, kteří je ustaví a vyrovnají do správné polohy. 
V případě malých spádů kolmo na spádnici. Asfaltový pás bude vytažený až na atiku.  

Vrchní pásy se plnoplošně navařují na podkladní a to vždy s tzv. „vystřídanými 
spoji“. Příčný přesah se v tomto případě musí dokotvovat podle podmínek 4 ks 
kotev/bm. Celkově jsou pasy pokládány vždy od nejníže položeného k vyššímu tak, aby 
nebyly, pokud je to technicky možné, přesahy tzv. „proti spádu“. Minimální přesah 
asfaltových pásů v podélném spoji je 100 mm, v příčném spoji 150 mm. Kladení 
asfaltových pásů musí být provedeno tak, aby byly vůči sobě vzájemně odsazeny příčné 
spoje cca o polovinu šířky pásů, minimálně však o 300 mm. Nemělo by dojít ke styku 4 
spojů v jednom místě tzv. „křížová vazba“. 

U pásů s ochraným posypem z drcené hydrofobizované břidlice či keramického 
granulátu je nutné u příčných přesahů nebo v detailech tzv. utopit za tepla posyp tak, 
aby pro natavování přilehlého pásu byl připraven kompaktní asfaltový povrch. Pokud 
dojde k vytečení příliš velkého množství horkého asfaltu ve spojích (cca více než 10 
mm) je v rámci dodávky horních asfaltových pásů dodáván pytlovaný granulát, kterým 
se tyto výtoky v ještě horkém stavu zasypou. V případě menších výtoků do cca 10 mm 
toto zasypávání není nutné. Při přerušení prací musí být provedeno účinné zakrytí 
volných konců tepelné izolace asfaltovým pásem tak, aby nedošlo k zatékání do tepelné 
izolace.  
 

 Postup při natavování AP: 
- Metoda za použití tzv. „Rozbalovače rolí“  
Pro tento postup se použije zahnutá trubka s dlouhou rukojetí. Trubka s 

vymezovacími válečky se nasune do role a izolatér roli táhne za sebou. Dobře vidí 
na tavící se asfalt a nešlape po čerstvě nataveném pásu. Nevýhodou je, že pás se 
přitlačuje pouze vahou role a izolatér couvá a nevidí za sebe. Důraz na obezřetnost 
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je kladen zejména u provádění izolačních prací u okrajů střechy. Tato metoda je 
vhodná, pokud jsou role s izolačním pásem zdeformované.  

  
4.9.10  Kotvení jednoplášťové střechy 

Návrh mechanického kotvení, tzv. kotevní plán, včetně specifikace kotveních 
prvků pro každou jednotlivou plochou střechu, musí být zpracován autorizovaným 
statikem nebo dodavatelem kotevní techniky pro každou střechu.  

Při návrhu mechanického kotvení se zohledňují veškeré okrajové podmínky  
výpočtu, zejména je nutno znát lokalitu (větrovou oblast), umístění budovy v terénu,  
typ terénu, výšku budovy, geometrický tvar budovy, výšku atiky a přesnou celkovou 
skladbu střešního pláště (vč. šíře použitých pásů a jejich min. podélných přesahů). Na 
základě výše uvedených vstupních údajů se stanoví předpokládané sání větru a provede 
se posouzení.  
 Pro kotvení budou použity hmoždinky FDD 50x260mm (∅8mm). Izolace se 
kotví v přesazích, popř. v ploše, podél okrajů střechy a kolem všech detailů. Následně je 
kotvení překryto přesahem sousedního pásu a zavařeno.  
4.9.11  Montáž závětrné lišty 

Před montáží závětrné lišty je nutné osadit kotevní profil L 50/50mm FeZn na 
OSB desku tl.18mm, která je prokotvená přes zateplení atiky do železobetonové 
konstrukce. Kotevní profil bude natřený pomocí APN a následně k němu bude dotažena 
hydroizolace. Po dokončení prací bude provedena montáž závětrné lišty FeZnPES. Po 
dokončení všech prací bude provedena montáž nového hromosvodu. 

 
4.10  JAKOST A KONTROLA KVALITA ZATEPLENÍ 

JEDNOPLÁSŤOVÉ STŘECHY 
Podrobně zpracováno v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“  

 Vstupní kontrola  
- Kontrola projektové dokumentace  
-  Kontrola připravenosti staveniště, strojního vybavení a pracovníků  
- Kontrola připravenosti stávajících konstrukcí stavby  
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- Kontrola dodaného materiálu  
 Mezioperační kontrola  

- Kontrola provedení asfaltové penetrační vrstvy  
- Kontrola provedení tepelně-izolační vrstvy 
- Kontrola provedení kotvení  
- Kontrola provedení hydroizolační vrstvy  
- Kontrola instalace zabezpečovacích prvků střechy  
- Kontrola provedení vystupujících prvků nad konstrukci střechy  
- Kontrola provedení odvodnění střechy  
- Kontrola dodržování BOZP  

 Výstupní kontrola  
- Kontrola provedení střešního pláště po dokončení  
- Kontrola střechy v době užívání stavby  

 
4.11  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Všechny práce musí být prováděné tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a 
zdraví osob. Nesmí dojít k narušení stability konstrukce nebo vzniku požáru. Všichni 
pracovníci musí absolvovat školení o BOZP, přítomnost na školení stvrdí podpisem.    
O provedení školení bude udělán zápis do SD. Každý pracovník je povinen používat 
osobní ochranné pracovní pomůcky, které mu musí poskytnout zaměstnavatel. 

bezpečnostní nařízení a ustanovení dle vyhlášek: 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Zákon č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 

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

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. (dále jeho změny 
362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) 

 Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí. 
Podrobně  je plán rizik a BOZP rozepsán v další kapitole. 

4.12  EKOLOGIE 
Ochrana životního prostředí se řídí zákony na její ochranu, předcházení 

znečišťování, odpovědnosti za případné vzniklé znečištění a různými dalšími 
vyhláškami na třídění a nakládání se vzniklými odpady. V průběhu výstavby vznikají 
odpady jako zbytky profilů, plastových lišt, PVC obalů, izolací a spojovacích materiálů, 
izolantů, které je třeba likvidovat. Všechny odpady je nutné třídit a dávat do plastových 
pytlů nebo je přímo nakládat do připravených kontejnerů. 

 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. 
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239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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

prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
Odpady vzniklé na stavbě: 

Kód  Kategorie Název Místo uložení 
08 04 10 O Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály 

neuvedené pod číslem 08 04 09 skládka 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly skládka 
15 01 02 O Plastové obaly skládka 
15 01 06 O Směsné obaly skládka 
17 01 01 O Beton recyklovna st.odpadů 
17 02 01  O Dřevo  skládka 
17 02 02 O Sklo skládka 
17 02 03 O Beton skládka 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01 skládka 
17 04 07 O Směsné kovy sběrný dvůr 
17 06 04  O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 skládka 

Tab.: 9 Odpady vzniklé na stavbě 
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4.13  LITERATURA 
Veškerá literatura viz seznam zdrojů. 
   
5 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

 
5.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZATEPLENÍ FASÁDY 
5.1.1 Vstupní kontrola 

 
5.1.1.1 Kontrola PD 

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

staveb se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). Projektová dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem, zkontrolována 
technickým dozorem investora a hlavním stavbyvedoucím, přičemž se kontroluje 
kompletnost, srozumitelnost a správnost jednotlivých výkresů. O kontrole se provede 
zápis do stavebního deníku. PD by měla minimálně obsahovat: 

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

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

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle platných 
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norem. Při kontrole připravenosti pracoviště kontrolujeme provedení zřízeného lešení, 
oplocení kolem staveniště (výšky min. 2 m, stavební úřad může určit jinou výšku a 

způsob oplocení) a vjezd a výjezd ze staveniště. 
Dále se kontroluje řádné označení staveniště, a zda je vyznačeno zákazem 

vstupu cizím osobám, kontrolujeme zařízení staveniště, zdroje energií, atd. Příjezdová a 
přístupová cesta nesmí být blokována skládkami, popř. jinými prácemi. Veškeré 
předchozí práce na budově musí být řádně dokončeny dle PD a musí být dodržena 
případná technologická pauza pro tyto práce. O tomto provedeme zápis do stavebního 
deníku. 
5.1.1.3 Kontrola lešení 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a dle platných norem. Kontrolu provádíme hned po předání pracoviště, před 
započetím prací. 
Kontrolujeme provedení zřízeného lešení: 

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

O kontrole provedeme zápis do stavebního deníku. 
5.1.1.4 Kontrola materiálu 

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

výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců. Veškerý 
dovezený materiál nejdříve pečlivě zkontrolujeme: 
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- Dovezené množství daného materiálu 
- Požadovaný rozměr, jakost a druh materiálu 
- Případné porušení nebo poškození materiálu či jeho obalu (poškozený 
materiál nesmí být do systému zabudován a musí být vrácen) 
- Objednací dokumenty, dodací listy a jejich vzájemnou shodu 
- Certifikáty shody se štítky CE 

Kontrolujeme materiál, který bude uskladněný na staveništi, musí být skladován 
přesně dle pokynů výrobce (dle technických listů) na pevné uzamykatelné ploše a 
v suchu. 
O kontrole převzetí materiálu provedeme zápis do stavebního deníku. 
 
5.1.1.5 Kontrola pracovníků 

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

schopnost pracovníků vykonávat jim určené práce. Dále zkontrolujeme proškolení 
pracovníků o BOZP, o požární ochraně (zvláště o zacházení s otevřeným ohněm) a o 
bezpečném chování na staveništi. Všichni pracovníci (s jejich platnými dokumenty) 
budou zapsáni do stavebního deníku, kde se vedle svého jména podepíší. 
5.1.1.6 Kontrola strojů 

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

pomůcek. Zkontrolujeme technický stav (jako je např. hladina provozních kapalin, 
ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, 
funkčnost výstražných signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda 
elektrické přístroje neprobíjejí apod.). 
Sepíšeme protokol o správnosti a funkčnosti strojů a nářadí, který bude vložen do 
stavebního deníku. 
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5.1.1.7 Kontrola podkladu 
Kontrolu provádí: PSV, M 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 

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

- Soudržnost (střední hodnota min. 200 kPa, jednotlivá min. 80 kPa) 
- Povrchovou degradaci (povrch musí být čistý, bezprašný, zbaven výkvětů – 
opláchnutím tlakovou vodou) 
- Místní rovinnost (kontrolujeme 2 m latí – max. odchylka od roviny 
10 mm / m) 
- Celkovou rovinnost (kontrolujeme šňůrou a olovnicí – kontrolujeme svislost 
a přečnívající části, které musí být odstraněny) 

Dále musíme zkontrolovat kotvy hromosvodu, zda staré byly odřezány zároveň 
s podkladem a nové navrtány dle PD. 
Kontrolu podkladu zapíšeme do stavebního deníku. 
5.1.2 Mezioperační kontrola 

 
5.1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

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

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále dle PD, TL výrobců a TP. 
Kontrola je prováděna každý den, při příchodu pracovní čety na staveniště, mezní 
teploty vzduchu pro zpracování ETICS se musí pohybovat v rozmezí +5°C až 
+30°C (ale kontrolujeme TL každého materiálu pro správné použití). Pro zabudování 
ETICS je dovolena nejnižší přípustná teplota podkladu +5°C. Vliv slunečního záření a 
větru je snížen instalací bezpečnostních sítí na rámové lešení. Při silném větru 
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(nad 11 m/s), dešti a snížené viditelnosti nesmí být prováděny žádné práce. Do 
stavebního deníku zapisujeme stav počasí každý den, dále zapisujeme případné 
stavební pauzy způsobené klimatickými vlivy. 
5.1.2.2  Kontrola penetrace podkladu 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrolu provedeme v souladu s normou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů ETICS, dále dle TL a MN. 
Zkontrolujeme správné provedení penetračního nátěru, jeho správné naředění a 
nanesení na kompletní plochu povrchu, na kterou se budou lepit izolační desky. 
Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
 
5.1.2.3 Kontrola založení systému 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrolu provedeme v souladu s normou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů ETICS. 
Kontrolujeme správné osazení soklových lišt, jejich rovinnost, výšku nad terénem 
dle PD, správné kotvení a spojení lišt ve stycích, aby lišty nikde nepřesahovaly. 
Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
 
5.1.2.4 Kontrola lepení TI desek 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů ETICS. 
Kontrolujeme správné zvolení a tloušťku izolačních desek dle PD, použití 
správného lepícího tmele a jeho správné rozmíchání dle TL (kontrolujeme i dobu 
zpracovatelnosti daných lepidel). TI desky musí být ze 40% povrchu rubové strany 
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spojeny s podkladem, proto kontrolujeme správné nanášení lepidla na izolant dle MN. 
Dále kontrolujeme správné lepení desek dle MN, dodržování vazeb a přesahů 
(min. 100 mm), správné řešení ostění, nadpraží a parapetů dle MN, u první řady desek 
zkontrolujeme správné napojení izolantu na soklovou lištu. Kontrolujeme správné 
označení vedení pod izolantem. Kontrolujeme šířky spár (při velikosti spáry nad 4 mm 
se spára vyplní montážní pěnou). 
Výsledek kontrol zapisujeme do stavebního deníku. 
5.1.2.5 Kontrola kotvení 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní 
systémy ETICS - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení 
s podkladem, TL, PD, MN. 
Kontrolujeme použití správných hmoždinek a jejich délek dle PD, kontrolujeme 
správný počet kusů na m2, jejich správné rozmístění a kolmost dle PD. Kontrolujeme 
hloubku vrtu, která musí být větší o 10 mm než samotná délka hmoždinky a průměr 
vrtáku, který je shodný s průměrem hmoždinky. Je prováděna namátková kontrola kotev 
na vytažení. Kotvy, které nevyhoví, musí být nahrazeny novými v blízkosti stávající, 
původní kotva je odstraněna a otvor je vyplněn izolantem. Ohnuté, prasklé, či jinak 
zdeformované kotvy nesmí být zabudovány.Nakonec kontrolujeme zavíčkování všech 
hmoždinek.Kontroly zapíšeme do stavebního deníku. 
 
5.1.2.6 Kontrola osazení lišt 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů ETICS, TL, MN, PD. 
Před prováděním základní vrstvy kontrolujeme správné olištování dle PD (správný 
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výběr lišt – APU, rohová, okapní, parapetní a použití správného lepícího tmele). 2 m latí 
kontrolujeme rovinnost a svislost, vizuálně nepoškozenost profilu, dále pak správné 
napojení rohových profilů na sebe a přesah jejich výztužné tkaniny (min. 100 mm). 
Výsledek zapíšeme do stavebního deníku. 
5.1.2.7  Kontrola klempířských výrobků 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti, ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
(11.2008 změna Z1, katalog č. 82191) a PD. 
Kontrolujeme správné osazení všech klempířských prvků, jejich sklon (min. 5%), 
správné kotvení dle PD. U parapetních desek kontrolujeme hloubku usazení a správné 
přilepení plechu k parapetnímu profilu, aby bylo dosaženo vzduchotěsnosti. U atiky 
kontrolujeme spoje plechů (min. přesah přes sebe je 50 mm), provedení rohů a celkovou 
vodotěsnost. 
Výsledek zapíšeme do stavebního deníku. 
 
5.1.2.8 Kontrola provedení základní vrstvy 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů ETICS, TL, MN. 
Před započetím prací na provedení základní vrstvy musíme zkontrolovat stav 
izolačních desek. Ty nesmí být vlhké ani nijak poškozeny. Polystyrenové desky nesmí 
být nažloutlé (to vzniká působením slunečního záření, po 14 dnech je nutné polystyren 
přebrousit). 
Při samotné práci na základní vrstvě kontrolujeme správné použití armovacího 
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tmele dle MN (správný typ, rozmíchání a dobu zpracovatelnosti), správné natažení 
výztužné tkaniny a její přesahy přes sebe (min. 100 mm) a správné osazení diagonálních 
výztuží do rohů otvorů. Tkanina musí být kompletně schována pod armovacím tmelem, 
který musí být srovnán do roviny a případné vzniklé stopy po hranách hladítka se musí 
po zaschnutí odstranit. 
Kontrolu zapíšeme do stavebního deníku. 
 
5.1.2.9  Kontrola penetrace pod omítku 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrolu provedeme v souladu s normou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů ETICS, dále dle TL, MN, PD. 
Po řádném vyschnutí základní vrstvy provádíme penetraci. Při té kontrolujeme 
správné provedení penetračního nátěru, jeho správné naředění a nanesení na kompletní 
plochu povrchu, na kterou se bude nanášet finální omítka. Dále zkontrolujeme obarvení 
penetrace dle PD do barvy omítky. 
Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
 
5.1.2.10 Kontrola provádění finální omítky 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně 
izolačních kompozitních systémů ETICS, TL, MN, PD. 
Kontroluje se přítomnost penetračního nátěru a jeho řádné vyschnutí. Shoda 
materiálu a odstínu strukturní omítky s PD, dodržení postupu přípravy s TL. Jednotlivé 
dílčí plochy je nutno provádět v jednom pracovním záběru, aby došlo k minimalizaci 
vizuálních chyb. 
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5.1.3 Výstupní kontrola 
 

5.1.3.1 Kontrola geometrie 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 

Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti, TL, PD. 
Během kontrol se ověřuje rovinatost 2 m latí, maximální dovolená odchylka je 
2 mm/2 m. Sledují se přechody mezi jednotlivými barevnými odstíny a obalení rohů 
omítkou. 
 
5.1.3.2 Kontrola provedení a vzhledu 

Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Kontrola je prováděna v souladu s PD. 
Kontrola je zaměřena na shodu s návrhem v PD, tzn. celkový vzhled a barevné 
pojetí fasády, opracování detailů, přesný přechod mezi odstíny, pohledová jednolitost 
povrchu, celistvost bez viditelných přechodů v povrchové úpravě. 
Nakonec kontrolujeme zazátkování a finální úpravu děr po kotvách lešení, ty musí 
být vodotěsné, nesmí přečnívat ani být utopeny. 
 
5.1.4 Seznam zkratek 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
PSV – pomocný stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
M – mistr, vedoucí čety 
STR – strojník 
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PD – projektová dokumentace 
MN – montážní návod 
TP – technologický předpis 
TL – technický list výrobce 
DL – dodací list 
OL – objednací list 
P – protokol 
SD – stavební deník 
 

 
5.2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZATEPLENÍ 

JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 
 

5.2.1 Vstupní kontrola 
  
5.2.1.1 Kontrola projektové dokumentace  
  

Dodaná projektová dokumentace musí odpovídat technickým, provozním,  
estetickým a ekonomickým záměrům stavebníka. Je kladen důraz na správnost řešení  
a kompletnost PD. Autorizovaný projektant, objednatel stavby a ostatní dotčené  
orgány musí odsouhlasit PD. Projektant (ve funkci autorského dozoru) musí mít  
umožněn trvalý přístup na staveniště z důvodu kontroly souladu prováděných prací  
na stavbě a projektu. Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny a  
zaznamenány. Kontrolu dokumentace provede stavbyvedoucí. Do stavebního deníku  
nebo protokolu bude zapsán zápis o provedené kontrole.  
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 Potřebná dokumentace:  
- Norma ČSN 73 1901 – Navrhování střech  
- Norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov  
- Norma ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
- Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb  
- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy  
- Schválená projektová dokumentace  

 Způsob kontroly:  
- Vizuální kontrola  

  
 Odpovědný pracovník:  

- Stavbyvedoucí  
- Technický dozor investora  

  
5.2.1.2  Kontrola připravenosti staveniště a strojního vybavení  
  

Kontrola skladovacích ploch (odvodnění, pevnost aj.); kontrola napojení na  
zdroje elektřiny a vody (zejména sociální a administrativní zázemí zařízení staveniště);  
kontrola přítomnosti a funkčnosti všech potřebných strojů, nástrojů a pracovních  
pomůcek; kontrola bezproblémového vjezdu mechanizace na staveniště; kontrola,  
zda všichni pracovníci, kteří budou provádět práce na střeše, mají dostatečnou  
odbornost a jsou poučení o BOZP.  
  
 Potřebná dokumentace:  

- Výkres zařízení staveniště  
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- Technická zpráva zařízení staveniště  
- Technologický předpis provádění ploché střechy  

  
 Způsob kontroly:  

- Vizuální kontrola  
  
 Odpovědný pracovník  

- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího  
- Mistr  

  
5.2.1.3 Kontrola rovinnosti stávajících konstrukcí stavby  
  

Kontrola rozměrů stávajících konstrukcí +/- 5mm/2m lati; kontrola atikového 
zdiva (rozměry, kvalita provedení); kontrola provedení zateplení strojovny výtahu, 
kontrola rozmístění prostupů vystupujících konstrukcí (potrubí VZT, TZ); kontrola 
kompletnosti vystupujících konstrukcí  
  
Potřebná dokumentace:  

- Schválená projektová dokumentace  
- Norma ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě  
- Norma ČSN 73 0210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě; 2. Část – přesnost  
monolitických betonových konstrukcí  

  
 Způsob kontroly:  

- Vizuální kontrola  
- Měření dvoumetrovou latí  
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 Odpovědný pracovník  

- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího  
- Mistr  

  
5.2.1.4 Kontrola dodaného materiálu  
  

Kontrola kompletnosti stavebního materiálu; kontrola množství a počtu kusů  
materiálu; kontrola štítků a označení materiálu; kontrola dodržení smluvní ceny;  
kontrola kvality materiálu; kontrola případného poškození/znehodnocení materiálu;  
kontrola certifikátů, prohlášení o shodě, technická osvědčení; kontrola dodacích listů  
materiálu; kontrola neporušení obalů materiálu; kontrola skladování  
  
 Potřebná dokumentace:  

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
- Výpis materiálu (dle PD nebo TP)  
- Technické listy materiálů  

  
 Způsob kontroly:  

- Vizuální kontrola  
- Kontrola porovnání materiálu s potřebnými dokumenty  
(převzetí dodacích listů, prohlášení o shodě, osvědčení o jakosti materiálu)  

  
 Odpovědný pracovník  

- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího  
- Mistr  
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5.2.2 Mezioperační kontrola  
  
5.2.2.1 Kontrola provedení asfaltové penetrační vrstvy  

Kontrola souvislosti a celistvosti nanesení vrstvy; kontrola výšky penetrace 
 na prostupujících konstrukcí a kotevním profilu závětrné lišty 

Potřebná dokumentace:  
- Technický list materiálu  

  
 Způsob kontroly:  

- Vizuální kontrola  
  
 Odpovědný pracovník  

- Mistr  
  
5.2.2.2 Kontrola provedení tepelně-izolační vrstvy  
  

Kontrola tloušťky použitých desek dle dodacího listu; kontrola neporušení  
ochranné fólie desek; kontrola, zda jsou desky kladeny na těsný sraz; styk bočního a  
čelního spoje desek musí mít tvar „T“ (ne X); dohlížení na viditelné vady desek,  
celistvost a provázání desek; kontrola návaznosti na okolní konstrukce; kontrola  
komplexnosti vystupujících konstrukcí nad rovinu střechy; kontrola rovinnosti povrchu 
+/- 5mm/2m lati  
  
Potřebná dokumentace:  

- Technický list materiálu  
- Pracovní postup dodavatele  
- Detaily zpracované v PD  

  
Způsob kontroly:  

- Vizuální kontrola  
- Měření dvoumetrovou latí  

  
Odpovědný pracovník  
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- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího  
- Mistr  

 
5.2.2.3 Kontrola provedení kotvení  
  

Počet kotevních prvků a jejich dostatečná kotevní délka; kontrola překrytí kotev; 
min. vzdálenost kotvy od kraje svaru pásu je 60mm; kontrola případného porušení HI 
způsobená svařováním (špatné natavování/opracování – obnažení výztužné vložky, 
puchýře)  
  
Potřebná dokumentace:  

- Technický list materiálu  
- Pracovní postup dodavatele  
- Detaily zpracované v PD  
- Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb  

  
Způsob kontroly:  

- Vizuální kontrola  
- Měření dvoumetrovou latí  
- Kontrola svaření spojů pomocí tažení hrotu proti spoji (teplota pásu musí být v  
rozmezí 10-20°C)  

  
Odpovědný pracovník  

- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího  
- Mistr  
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5.2.2.4 Kontrola provedení hydroizolační vrstvy  
  

Dodržení šířek přesahů jednotlivých pásů – boční přesah je min. 100mm, čelní  
přesah je min. 100-120mm; pásy jsou kladeny tak, aby nevznikl tzv. „X“ spoj; pás  
bude na atiku natažen dle PD; kontrola výšky vytažení hydroizolace na atiku; všechny  
pásy se kladou jedním směrem ve směru toku vody; pásy podkladní HI a HI musí být  
vůči sobě posunuty; označení rozmístění prostupů nad střechu pomocí spreje; kontrola 
plošného natavení pásu k podkladní HI; kontrola zalisování a opracování svarů a 
navázání na okolní konstrukce (kladen důraz na těsnost a řešení detailů konstrukcí, 
poškození při provádění jiných prací); kontrola poškození izolačních pásů  
(špatné natavování/opracování – obnažení výztužné vložky, puchýře); kontrola  
teploty hořáku – použití ručního hořáku  
  
Potřebná dokumentace:  

- Technický list materiálu  
- Pracovní postup dodavatele  
- Detaily zpracované v PD  
- Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb  

  
Způsob kontroly:  

- Vizuální kontrola  
- Kontrola svaření spojů pomocí tažení hrotu proti spoji (teplota pásu musí být v  
rozmezí 10-20°C)  
- Zátopová zkouška střechy (zaplavení po 24h, zjišťování úbytku vody)  
  

Odpovědný pracovník  
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- Stavbyvedoucí, asistent stavbyvedoucího  
- Mistr  

  
  
 
 
 
5.2.2.5 Kontrola provedení vystupujících prvků nad konstrukci střechy  
  

Kontrola kompletnosti vystupujících prvků nad konstrukci střechy; kontrola  
rozměrů a vzdáleností prvků; kontrola napojení prvků na HI vrstvu; kontrola  
případného poškození vystupujících konstrukcí  
  
 Potřebná dokumentace:  

- Schválená projektová dokumentace  
  

 Způsob kontroly:  
- Vizuální kontrola  
- Měření pásmem  

  
 Odpovědný pracovník:  

- Asistent stavbyvedoucího  
- Mistr  

  
  
5.2.2.6 Kontrola provedení odvodnění střechy  
  

Kontrola průchodnosti střešních vpustí; rozmístění střešních vpustí; rozmístění  
bezpečnostních přepadů v atice  
  
 Potřebná dokumentace:  
- Schválená projektová dokumentace  
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Způsob kontroly:  
- Vizuální kontrola  
- Zkouška zaplavení vpustí a zjišťování úbytku vody  
  
Odpovědný pracovník:  
- Stavbyvedoucí; asistent stavbyvedoucího  
- Mistr  
  
  
5.2.2.7 Kontrola dodržování BOZP  
  

Kontrola používání předepsaných ochranných pracovních pomůcek; dodržování  
bezpečnostních předpisů; kontrola náležitých osvědčení umožňující provádění práce;  
kontrola zda byl pracovník proškolen a seznámen s BOZP  
 
  Potřebná dokumentace:  

- n. v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu  
zdraví při práci na staveništích  
- n. v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

  
Způsob kontroly:  

- Seznámení pracovníků s BOZP  a podpis prohlášení o proškolení  
  
 Odpovědný pracovník:  

- Stavbyvedoucí  
- Bezpečnostní technik  

  
5.2.3 Výstupní kontrola  
 
5.2.3.1 Kontrola provedení střešního pláště po dokončení  
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Kontrola kompletnosti a celkového provedení konstrukce ploché střechy  
dle PD  

  
Potřebná dokumentace:  
- Schválená PD  
  
Způsob kontroly:  
- Vizuální kontrola  
  
Odpovědný pracovník:  
- Stavbyvedoucí  
 
5.2.3.2 Kontrola střechy v době užívání stavby  
  

Z hlediska co nejdelší doby životnosti střechy jsou důležité pravidelné kontroly  
stavu střechy. Těmito kontrolami se můžou zavčas odhalit vady a poruchy střešního  
souvrství. Počty kontrol by se měly zvyšovat s přibývajícím věkem konstrukce.  
  
 Doporučený návrh pravidelnosti kontrol:  

 1x za rok:  
-Vizuální kontrola provedených svarů HI a návaznost HI na vystupující  
konstrukce.  
-Vizuální kontrola atik včetně oplechování  
-Kontrola prvků zajišťujících bezpečnost na střeše  
-Kontrola případného vzniku ostatních poruch, které mohou vzniknout  
na konstrukci ploché střechy  
-Kontrola udržení čistoty střešního pláště  

 2x za rok:  
-Kontrola průchodnosti střešních vpustí  

  
 Více jak 2x za rok:  

-V případě výskytu extrémního klimatického jevu (silný vítr, přívalový déšť,  
kroupy aj.)  
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 Potřebná dokumentace:  
- Návrhy a doporučení pro údržbu střechy  

  
Způsob kontroly:  

- Vizuální kontrola  
  
Odpovědný pracovník:  

- Osoba tomu pověřená (správce) 
5.2.4 Seznam zkratek  
  
PD – Projektová dokumentace  
TP – Technologický předpis  
ŽB – Železobeton  
TI – Tepelná izolace  
HI – Hydroizolace  
VZT – Vzduchotechnika 

 
6 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
6.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby:   Zateplení objektu internátu Brno, Tučkova 23 
Katastrální území:  Brno Veveří 610372 na st. p. 1080/1. 
Místo stavby:   Brno, Tučkova 23 
Charakter stavby:  Změna dokončené stavby 
Dodavatel stavby  WELLCO Brno, s.r.o., 
Realizace stavby: 2014/2015 
Sněhová oblast:  II. 
Větrná oblast:  II. (25m/s) 
Teplotní oblast: -12°C 
Rok výstavby:  1983 
6.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  
Stavebník:    Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Poštovní adresa:  Podbabská 1589/1 
Obec:    Praha 6 
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PSČ:    16000 
Stát:    CZ 
 
6.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE 
Firma:    ARKO spol. s.r.o., 
Poštovní adresa: Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 
IČO:   15061370 
Hl. projektant:  Ing. Jiří Vogel, členské číslo ČKAIT 0600013 
 
6.4 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A 

HMOT. JEJICH UAJIŠTĚNÍ 
Energie potřebné pro realizaci stavby (voda, elektrická energie) budou poskytnuty 

stavebníkem ze zdrojů v rámci opravovaného objektu. Připojení bude zřízeno pomocí 
staveništních přípojek, které budou po dokončení prací odstraněny a místa připojení 
budou řádně zaslepená. O připojení se napíše záznam do Stavebního deníku. K 
míchacím centrům budou nataženy přípojky elektrické energie (220 V) a vody ze 
suterénu rekonstruovaného objektu (viz výkres ZS). Na staveništi budou umístěny čtyři 
stavební buňky (sklad nářadí, 2x sklad materiál, stavbyvedoucí). Do buňky 
stavbyvedoucího bude provedena přípojka elektrické energie (220 V, viz výkres ZS). V 
1. PP objektu budou vyhrazeny 2 místnosti pro potřeby ZS dodavatele, které budou 
sloužit jako sklad materiálu a nářadí a zároveň jako umyvárna a šatna. Po dohodě 
s investorem budou prostory WC zpřístupněné i pro dodavatele. 
6.5 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Jedná se o stávající zpevněné a zatravněné plochy - není potřeba řešit odvodnění. 
6.6 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Před zahájením prací je nutné zajistit bezpečný provoz v okolí stavby. Dopravní 

značky, které zakazují zastavení v okolí výjezdu ze staveniště na ulici Hrnčířská, musí 
být osazené min. 7dní před zahájením prací. Příjezd na staveniště bude z ul. 
Zahradníková a ul. Hrnčířská. Stavebními úpravami nedojde ke změně způsobu 
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napojení či změnám tras inženýrských sítí. 

 
Obr. 42: Dopravní situace v okolí stavby 

 
6.7 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A 

POZEMKYV  
Při pracích na staveništi bude docházet k dočasnému zvýšení hlučnosti a prašnosti. 

Prašnost bude omezena použitím ochranných sítí na lešení, pracovníci budou řádně 
poučeni a proškoleni o provádění veškerých prací, aby těmto vlivům co nejvíce 
zabránili. 
6.8 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA 

SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ 
DŘEVIN 

Rozsah prováděných prací má minimální dopad na okolí stavby a týká se pouze 
těsného okolí domu. Při realizaci budou odstraněné keře v bezprostřední blízkosti dobu, 
které neumožňují montáž lešení a následné zateplení soklové části objektu. Po ukončení 
výstavby budou všechny dotčené plochy okolo domu uvedeny do původního stavu 
(úprava, urovnání, ozelenění, případné předláždění zpevněných ploch apod.). 
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6.9 ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (dočasné/trvalé) 
Staveniště  pro provedení prací na fasádě je vymezeno na východní straně v 

rozsahu do cca 6,0 m od fasády, zbývající vymezená plocha slouží jako ohrožený 
prostor a k manipulaci s materiálem. Prostor staveniště bude ohrazen plotovými 
zábranami výšky 2 m, na kterých budou v místech napojujících se chodníků a vstupů 
vyvěšeny značky „zákaz vstupu na staveniště“ a „nebezpečí úrazu“ (viz obr. 43). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Nad vstupy do objektu bude na lešení provedena provizorní zábrana proti 
padajícím předmětům. Pro potřeby dočasné skládky – odpady (tříděné a ukládané do 
igelitových pytlů) bude vyhrazen prostor uvnitř objektu na předem určeném místě. Svoz 
odpadů bude zajišťovat firma ASA. Navržené staveniště se nachází na rovných 
zpevněných asfaltových a zatravněných zelených plochách. Po ukončení stavby budou 
všechny staveništní zábory zrušeny. 
6.10 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ, DRUHY 

ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ A JEJICH 
LIKVIDACE 

Během provádění prací na objektu Tučkova 23  bude okolní životní prostředí 
vystaveno zvýšené prašnosti a zvýšené hladině zvuku. Proto budou všichni pracovníci 
řádně poučeni a budou se snažit o co největší eliminaci těchto nežádoucích jevů. Při 
stavebních pracích vznikají odpady dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Proto je nutno odpady 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech likvidovat. V největší míře pak zbytky izolantu 

Obr. 43: Zákaz vstupu na staveniště 
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(XPS, minerální vata), zbytky stavebních lepidel a obalový materiál, zbytky 
keramického obkladu a v neposlední řadě zbytky povlakové krytiny. 

 Zatřídění odpadu dle vyhl. 381/2001 Sb. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby kód množství v kg 
(viz tab. 6: Odpady vzniklé na stavbě) 
Tyto odpady (krom kovů) budou tříděny a skladovány do velkých fóliových pytlů 
(typu „ nekonečný rukáv“), které se poté naloží na nákladní automobil a odvezou 

na skládku firmou ASA. Veškeré kovy budou likvidovány odvozem do sběrny 
železného šrotu. Evidence odpadů - evidenci odpadů vznikajících při stavbě povede 
stavbyvedoucí 
6.11 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN 

NEBO DEPONIE ZEMIN 
V rámci stavby budou prováděny zemní práce při regeneraci okapového chodníku 
6.12 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Zábor zatravněných zelených ploch bude omezen pouze na nezbytné minimum,  
Při realizaci stavby bude respektován zákon o ochraně krajiny a přírody (zákon 
č. 114/1992 Sb.). Po dokončení montáže lešení budou kontaktováni zástupci odboru ŽP 
za účelem ověření případného výskytu hnízdících chráněných živočichů ve větracích 
otvorech střechy v atice a následně bude postupováno dle jejich dispozic. (V objektu se 
pravidelně vyskytoval ve větším množství Netopýr Velký).   
Opatření k ochraně životního prostředí: 

 Na staveništi se bude se průběžně provádět úklid. 
 Dojde-li ke znečištění komunikací, bude okamžitě proveden její úklid. 
 Bude omezeno pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
 V případě potřeby prašný materiál vlhčen. 
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 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. 
 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. 
 Budou prováděny průběžné technické prohlídky a údržba strojů. 
 Během přestávek budou stroje vypínány. 
 Stávající zeleň bude chráněna vhodnými opatřeními. 

6.13 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA 
BOZP PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Staveništní zábor uvnitř objektu je hlídaný nepřetržitě 24h/denně. Zbylý zábor 

bude oplocen plotovými zábranami výšky 2 m.  Při provádění této stavby je nutno plnit 
všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru 
staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba 
bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných 
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norem, předpisů a nařízení. Dále je nutno dodržovat a řídit se zejména následujícími 
předpisy a nařízeními: 

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích 

- Zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
Pro realizaci díla bude zpracován podrobný „Plán BOZP˝ včetně rizik a opatření. 
6.14  ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 

DOTČENÝCH STAVEBÚ 
Výstavbou není stávající užívání staveb dotčeno. 
 
6.15 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Staveniště je přímo přístupno z přilehlých komunikací. Vjezd na staveniště je 
hlídaný a je umožněn pouze vozidlům, která mají povolení vjezdu na stavbu. Při vjezdu 
je nutné nahlásit registrační značku vozidla a jméno řidiče popř. firmy. Dočasné 
dopravní omezení a doplnění dopravního značení (viz příloha dopravní situace) 

 
 

7 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA STAVBĚ 
 

7.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby:   Zateplení objektu internátu Brno, Tučkova 23 
Katastrální území:  Brno Veveří 610372 na st.p. 1080/1. 
Místo stavby:   Brno, Tučkova 23 
Charakter stavby:  Změna dokončené stavby 
Dodavatel stavby  WELLCO Brno, s.r.o., 
Realizace stavby: 2014/2015 
Sněhová oblast:  II. 
Větrná oblast:  II. (25m/s) 
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Teplotní oblast: -12°C 
Rok výstavby:  1983 
 
7.2 PLÁN 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) 

 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 
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 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.) 
 
 

7.2.1 ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ 
Všichni pracovníci jsou povinni se před nástupem prokázat osvědčením o 

absolvovaném školení v oblasti BOZP 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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7.2.2 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“! 
7.3 PRACOVNÍ INSTRUKCE, HODNOCENÍ A PREVENCE 

RIZIK 
7.3.1 ÚČEL 

Účelem je identifikovat rizika vyplývající z pracovních činností prováděných ve 
společnosti, stanovit potřebná preventivní opatření. 
7.3.2 OBLAST PLATNOSTI 

Pracovní instrukce je závazná pro všechny zaměstnance společnosti, externí 
zaměstnance a dodavatele, kteří plní úkoly na pracovištích a v objektech společnosti. 
7.3.3 POJMY 

 Vysvětlení pojmů 
Riziko  Kombinace pravděpodobnosti výskytu nebezpečné události a 

závažnosti jejich následků. 

Nebezpečí 
Zdroj (např. vlastnost nebo schopnost stroje, materiálu, 
pracovní činnosti apod.) nebo situace, která se může za 
určitých okolností stát příčinou poškození zdraví člověka, 
majetku a jejich důsledku způsobit ekonomické ztráty 
(nebezpečí je zdrojem rizika). 

Analýza rizika 
Systematické shromažďování dostupných informací 
k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika pro zaměstnance, 
obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí. 

Hodnocení rizika 
Proces určení míry rizika na základě analýzy možných 
následků jednotlivých situací, proces při kterém se utváří 
úsudek o přijatelnosti rizika na základě analýzy rizik. 
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Zdroj rizika 
Stroje, materiály, energie, technologie a pracovní činnosti, 
které mají aktivní vlastnost způsobit negativní jev, úraz nebo 
škodu. 

Identifikace rizika 
Soubor kroků vedoucích k odhalení situací nebo událostí, 
které by se mohly stát příčinou poškození zdraví, rozpoznání 
zdroje nebo situace s potenciální možností poškození nebo 
újmy a definování jeho charakteristik. 

Preventivní opatření 
Veškerá opatření (organizační, technická), která jsou 
přijímána na všech stupních řízení a ve všech sférách činnosti 
společnosti k prevenci a odstranění rizik vyplývajících 
z pracovních činností nebo k minimalizaci působení 
neodstranitelných rizik. 

 
 Zkratky 

OOPP   Osobní ochranné pracovní prostředky  
PO  Požární ochrana 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
BeT  Bezpečnostní technik 
OZO v PR osoba odborně způsobilá v prevenci rizik 
   
7.3.4 POPIS 

 Schéma hodnocení rizik 
Rizika vyplývající z technického vybavení a stavu objektu a pracoviště a z výkonu 

činností 
Členění:    

- Administrativa 
- Komunikace na stavbách 
- Silniční doprava 
- Stavby.  

 Všeobecná ustanovení 
Pro veškeré technické zařízení, profese a vykonávané činnosti musí být zaměstnanci 

řádně seznámeni, zaučeni a zacvičeni a v případech provádění činností nebo obsluhy 
zařízení se zvýšenými riziky ohrožení životů a zdraví mohou vykonávat tyto úkony 
pouze za předpokladu dosažení zvláštní odborné způsobilosti. 



100 
 

K výkonu činností spojených s výkonem profese musí mít zaměstnanci ověřenu 
zdravotní způsobilost, která musí být současně ověřována i v návaznosti na rizikové 
faktory působící na zaměstnance při výkonu práce. 

 Metoda použitá pro hodnocení rizik (Matice rizika) 
 

     
     

     
     

     
     

 zá
važ

nos
t ne

hod
y 

                             pravděpodobnost vzniku nehody 
 A B C D E 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

5 
     

 
 

 Kategorizace rizik 
 Nepřijatelné riziko –  nezbytnost urychleného provedení bezpečnostních opatření ke 

snížení rizika na přijatelnou úroveň 
 Závažné riziko –   nutnost zavedení bezpečnostních opatření ke snížení rizika na 
 Přijatelné riziko –  zavedení technických nebo organizačních opatření je vhodné 
 Zanedbatelné riziko –  nevyžaduje provedení zvláštních opatření 
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 Pravděpodobnost vzniku nehody 
A – 
výjimečný 
výskyt 

Zcela výjimečný výskyt nehody, pravděpodobnost reálného ohrožení se 
blíží 0. 

B – 
nepravděpodo
bný výskyt 

Nepravděpodobný, ale možný výskyt nežádoucího jevu, vznik nehody 
nelze vyloučit. 

C – 
příležitostný 
výskyt Zřídkavé ohrožení, jedná se spíše o náhodný výskyt. 

D – 
pravděpodobn
ý výskyt 

Vznik nežádoucí události je pravděpodobný několikrát během životního 
cyklu systému. 

E – častý 
výskyt Je pravděpodobný opakovaný vznik nežádoucí události, nepřetržité ohrožení.  

 
 Závažnost nehody 

Závažnost nehody poškození zdraví 
1 – zanedbatelná Lehké poranění – postačuje poskytnutí 1. pomoci, bez pracovní neschopnosti. 
2 – lehká Úraz vyžadující lékařské ošetření, pracovní neschopnost. 
3 – střední Úraz vyžadující hospitalizaci. 
4 – těžká Závažný úraz s možnými trvalými následky, choroba z povolání. 
5 – kritická Smrtelný úraz.  

 
7.3.5 Rizika vznikající při práci 

 Zdroj rizika: Staveniště 
Identifikace rizika: 

- Špatné povětrnostní podmínky, práce v zimě,  
- nezajištění pracoviště proti pádu osob, dílů, materiálu, pevnost, uklouznutí, 
- vadné nářadí, prostředky, přípravky, nedostatečná pevnost dílců, otvory v 

podlahách,  
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- nevhodné přístupy, výstupy, chybějící komunikační 
Rizikovost: B-5 
Preventivní opatření k omezení rizika: 

- zřízení bezpečných výstupů, sestupů,  
- zřízení staveništních komunikací,  
- omezení skladování dílců na skládkách, pořádek na pracovišti, 
- zajištění proti pádu ve všech fázích montáže, zákaz šplhání, vylézání a 

přecházení po konstrukčních prvcích bez zajištění proti pádu,  
- dozor odpovědného pracovníka  
- kolektivní zajištění pracoviště,  
- vybavení pracovníků OOPP,  
- kontroly a přejímky dílů, kontroly a revize zdvihacích zařízení a vázacích 

prostředků, odsun sněhu, námrazy, vyčistění, zajištění smontovaných dílců proti 
posunu, 

- osvětlení pracoviště, zakrytí, ohraničení otvorů, 
 

 Zdroj rizika: Práce ve výškách 
Identifikace rizika: 
- pád osob z výšek pády osob do hloubky, pád materiálu, 
- uvolnění místa ukotvení, vytržení, zlomení ukotvení, 
- zasažení el. proudem 
- propadnutí nedostatečně únosnými poklopy a při přetížení pracovních podlah, 
Rizikovost: B-5 
Preventivní opatření k omezení rizika: 
- Výběr vhodných pracovníků, pravidelné školení, vstupní a preventivní lékařské 

prohlídky,  
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- používání OOPP pro práce ve výškách, seznámení pracovníků s návody k 
obsluze, atesty,  

- dodržování technologických postupů,  
- kolektivní zajištění pracovišť a komunikací, zhotovení stříšek apod., vymezení a 

ohrazení ochranných pásem, ohrazení, vyloučení provozu, ohrazení,  
- zakrytí jam, otvorů, výstupních otvorů apod.,  
- odborné přejímky lešení,  
- zabezpečení materiálu proti pádu,  
- kvalifikace vazačů, obsluhovatelů,  
- přerušení práce při povětrnostních vlivech,  
- dodržování zákazu používání vratkých a nevhodných předmětů a prostředků ke 

zvyšování místa práce,  
- volba vhodného, dostatečně únosného prvku k upevnění úchytného lana k 

ochrannému postroji 
 Zdroj rizika: Lešení 

Identifikace rizika: 
- zasažení osob materiálem, zasažení osob ostrými hroty, zasažení osob el. 

proudem, plynem apod.,  
- prolomení., destrukce lešení, 
- pády osob z výšek, 
- pády osob do hloubky, pády osob na rovině, pád materiálu, 

Rizikovost: B-5 
Preventivní opatření k omezení rizika: 

- kvalifikační požadavky – tesař, lešenář, školení, 
- zpracování projektu, dokumentace, statický výpočet, zpracování 

technologických postupů, doklad o shodě,  
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- provedení přejímky se zápisem do deníku,  
- zřízení výstupů, montáž zábradlí z vnitřní strany, 
- dodržení ČSN 73 8101,  
- použití kvalitního dřevěného materiálu, použití podlahových materiálů stejné 

tloušťky, použití dostatečně dimenzovaných nosných prvků podlah nebo 
dřevěných materiálů,  

- zajištění lešení proti pootočení, houpání apod.,  
- určení míst úvazu v technologickém postupu po předchozí kontrole,  
- opatření lešení tabulkami s požadovanými údaji. 
 Zdroj rizika: El. ruční nářadí 

Identifikace rizika: 
- kinetická energie – vymrštění předmětů a částí opracovávaných materiálů 
- pořezání nebo propíchnutí 
- pád materiálu 
- uklouznutí, upadnutí, zakopnutí  
- zranění el. proudem 

Rizikovost: B-4, B-3, C-2 
Preventivní opatření k omezení rizika: 

- před použitím elektrického ručního nářadí musí být obsluha seznámena s 
návodem na jeho obsluhu 

- před použitím el. ručního nářadí musí obsluha provést jeho vizuální kontrolu a 
„rychlou zkoušku“ funkčnosti tohoto nářadí,  

- obsluha nesmí provádět na nářadí, zejména na jeho elektrických částech opravy 
a jakékoliv zásahy, pokud nejsou tyto zásahy popsány v návodu na obsluhu  

- ruční nářadí smí být použito pouze k účelu, ke kterému je určeno a nesmí být 
přetěžováno 
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- přívody el. energie musí být zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich 
samovolnému rozpojení, musí být zajištěny proti poškození 

- el. ruční nářadí musí být podrobováno pravidelným kontrolám, prohlídkám, 
zkouškám a revizím tak, jak je stanoveno v ČSN 33 1600. 

 Zdroj rizika: Montážní práce 
Identifikace rizika: 

- Chybějící technologický postup 
- pracovníci bez kvalifikace 
- Předpoklad vzniku 

- úrazů, 
- havárií, zasypání, 
- zborcení, zasažení 

Rizikovost: C-3 
Preventivní opatření k omezení rizika: 

- Zpracování technologického postupu montáže, 
- způsob zabezpečení osob proti pádu,  
- výběr montážních pracovníků, školení montážních pracovníků,  
- používání domluvených znamení, OOPP. 
 Zdroj rizika: Ruční nářadí 

Identifikace rizika: 
- zranění hroty a ostřím 
- zranění při sesmeknutí nářadí a přiražením 
- zranění úderem  
- odlet opracovávaných částí 

Rizikovost: C-2,C-1 
Preventivní opatření k omezení rizika: 
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- úderné plochy a hroty nářadí nesmějí mít otřep nebo trhliny 
- ruční nářadí jako např. pilníky, šroubováky, ruční pilky, musí mít pevná 

držadla, řádně zajištěná proti vysmeknutí tak, že nesmí dojít ke stažení 
držadla ze stopky tohoto nářadí. 

- kladiva a palice musí mít nepoškozené násady, proti vysmeknutí 
zajištěné klínkem (u kladiv do hmotnosti 150 g dřevěným, nad 150 g 
kovovým)  

- na povrchu kleští se nesmí vyskytovat žádné povrchové vady, rukojeti 
nesmí být deformované, zkřížení čelistí kleští nesmí být větší než 0,3 
mm, rukojeti musí být volně, při sevření čelistí kleští musí špičky čelistí 
na sebe zcela dosedat   

- ruční nářadí smí být používáno pouze k účelu, zpracování materiálů a 
činnostem, ke kterým je určeno a vyrobeno. 
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8 ZÁVĚR 
 

 
Cílem mé bakalářské práce bylo zlepšení tepelně technologických vlastností 

obvodového pláště a jednoplášťové ploché střechy ubytovacího objektu na ulici 
Tučkova 23. Pro dokonalé provedení systému ETICS jsem vybral zateplovací systém od 
firmy Baumit. Postupy jednotlivých prací jsem detailně popsal v daných kapitolách. 
Rozpočet pro danou stavbu byl zpracován v programu BUILDpower S od společnosti 
RTS, a.s. Postup prací a jejich termíny jsou detailně zpracovány v časovém plánu, který 
byl zpracován v programu CONTEC. Zateplením objektu dojde k výrazné eliminaci 
tepelných mostů a emisí CO2. Investiční náklady se dle propočtu vrátí během 13let. 
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tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace. 

 ČSN 73 2577 – Zkouška přídržnosti povrchové úpravy k podkladu. 
 ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 

(ETICS). 
 ČSN EN 12810-1 - Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 
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 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 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 
části 

 ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí  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  
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 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  

 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 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 
WEBOVÉ STRÁNKY 

 Ruční nářadí: Makita. [online]. [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: 
http://www.makita.cz/katalog 

 Stavební vrátek: GEDA MAXI 120S. [online]. [cit. 2016-05-11]. 
Dostupné z: http://www.gedavytahy.cz/cz/stavebni-vratky.html 

 Střešní vpusti:topwet. [online]. [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: 
http://www.topwet.cz/ 
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 Principy řešení detailů plochých střech: [online]. [cit. 2016-05-11]. 
Dostupné z: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/6.html 

 Cihly CD INA: [online]. [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
http://www.eis.cz/popisvyr.php3?vcis=102&vuziv=4 

 Materiál pro izolaci plochých střech: [online]. [cit. 2016-05-12]. 
Dostupné z: www.dek.cz 

 TOI TOI. [online]. [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: www.toitoi.cz 
 Mapy Google. [online]. [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://maps.google.com/ 
 ALFIX.cz. [online]. [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.leseni-

alfix.cz 
 BOZP info. [online]. [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://bozpinfo.cz/ 
 Baumit. [online]. [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: www.baumit.cz 
 Obrázky Google. [online]. [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http:// 

google.com/ 
 Panelové domy: T 06 B. [online]. [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://panelovedomy.ekowatt.cz/katalogy/2-panelove-soustavy/76-t-06-b 
 Výrobce tepelných izolací: isover. [online]. [cit. 2016-05-13]. Dostupné 

z: http://www.isover.cz/ 
 Katalog odpadů. [online]. [cit. 2016-05-13].  Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/701?l=503/2004 
 Renault. D10 LOW. [online]. [cit. 2016-05-17]. Dostupné z: 

http://www.renaulttrucks.cz/d/?D=10-18 
 Hiab. Hydraulická ruka Hiab XS 099. [online]. [cit. 2016-05-14]. 

Dostupné z: 
http://www.hiab.cz/default.asp?productGroupId=28992&productId=2899
5&docId=301 92&tab=description 

 Technologický předpis. Sto [online]. [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: 
http://www.sto.cz/136916_CZ 

 Vysokotlaký čistič. Stihl [online]. [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: 
http://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/%C4%8Cist%C3%ADc%C3%AD-
stroje/0310/Vysokotlak%C3%A9-%C4%8Disti%C4%8De.aspx 
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PROGRAMY 
 Software RTS BuildpowerS – studentská verze 
 Software CONTEC – studentská verze 
 AUTOCAD-studentská verze 
 Microsoft Word – studentská verze 
 Microsoft Excel – studentská verze 


