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Anotace : 

 

Bakalářská práce Revitalizace panelového objektu T06B se zabývá návrhem a 

popisem technologicky správného provedení vnějšího kontaktního zateplení.  

 

Cílem práce je na základě výkresů stávajícího stavu a poţadavků současně 

platných legislativních předpisů a norem zakreslit navrhované úpravy, navrhnout 

zateplení obvodového pláště, stropu suterénu  tak, aby tyto konstrukce vyhovovaly 

současné platné legislativní úpravě a normám především z oblasti stavební fyziky    a 

poţární bezpečnosti. Součásti práce je technologický postup provedení vnějšího 

zateplení, poloţkový rozpočet a časový plán ve formě řádkového harmonogramu 

zateplení objektu a úprav s tím vzniklých. Vybrané konstrukční detaily byly ověřeny 

tepelně-technickým výpočtem. 

 

Annotation 

This bachelor thesis, Revitalization of panel building, deals with the design and 

description of technically correct finishing of contact facade.  

 

The aim of this work is to draw proposed adjustments, design insulation of 

cladding and ceiling of the basement based on drawings of the existing situation and the 

requirements of current applicable regulations and standards, so that these structures 

meet the current applicable legal regulations and standards especially in the field of 

building physics and fire safety. Part of the thesis is technological procedure of finishing 

of contact facade, itemized budget and timetable of building insulation and resulted 

modifications in a row form. Selected design details have been verified by heat-technical 

calculations. 

 

Vzor citace bakalářské práce 

HOLEK, MICHAL. Revitalizace panelového objektu T06B: Bakalářská práce 

(Bc.). Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební, 2011. 80 s., 6 přil. 
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a)  Identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel [1] 

Stavebník:   

 název :    Společenství vlastníků jednotek 

 sídlo:     Aviatiků 1497/12 708 00 Ostrava Hrabůvka 

Projektant: 

 jméno:    Michal Holek 

 adresa:    Nad Potokem 1453, 739  34 Šenov 

Stavební úprava: 

 druh stavební úpravy   Zateplení obvodového pláště 

 účel stavební úpravy  Revitalizace objektu 

 katastrální území  Hrabůvka 

 místo provedení   Ostrava, Hrabůvka 

 

Zájmovým objektem je prostřední sekce řadového bytového domu. Dům byl 

postaven v roce 1978 v Ostravě, Hrabůvce v panelové konstrukční soustavě T06B – 

BTS. Šířka sekce domu je 18 m a hloubka 11,440 m, dům má 8 nadzemních a 1 

podzemní podlaţí pod celým objektem. 1NP objektu je průchozí se dvěma vstupy, 

z nichţ jeden je z jihozápadní a druhý ze severovýchodní strany. V tomto podlaţí jsou 

situovány dva byty s lodţiemi, dále v severovýchodní části objektu dvouramenné 

schodiště zajišťující přístup do podzemního podlaţí a následně do dalších nadzemních 

podlaţí. Zde jsou jiţ situovány 3 byty, z nichţ dva mají lodţie. Dispoziční řešení podlaţí 

a bytů ve 2 aţ 8 NP je shodné.  

 

V současné době objekt slouţí pro bytové účely nájemníků. 

 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích  [1] 

 

Objekt se nachází v katastrálním území Hrabůvka, je postaven na pozemku 

parcelní č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235m
2
, vlastníkem domu je 

bytové druţstvo AVIATIKŮ 12. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu [1] 

 

Byla provedena prohlídka objektu na místě za účelem zjištění skutečného stavu 

objektu. Byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu, prohlídka části výkresů 

z roku 1978 a provedeny tepelně-technické výpočty stávajícího stavu konstrukcí viz 

přílohy. 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu není předmětem navrhovaných 

úprav a stávající stav nebude dotčen. 

 

 

d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů [1] 

 

Dosud známé poţadavky dotčených orgánů byly zapracovány do této projektové 

dokumentace, vyskytnou-li se další, budou následně zapracovány. 

 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [1] 

 

Navrhované stavební úpravy splní poţadavky uvedené vyhlášce č. 268/2009 Sb. 

[2], vyhlášce č. 23/2008 Sb. [3] 

 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb 

podle § 104 odst. 1 stavebního zákona [4], [1] 

 

Navrhované stavební úpravy nejsou v rozporu s platným regulačním plánem 

města Ostravy, územním rozhodnutím. 
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g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby     

a jiná opatření v dotčeném území [1] 

 

Charakter navrhovaných úprav nevyvolá další investice. 

 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby [1] 

 

Předpokládané zahájení stavebních úprav je v 05/2011.   

Předpokládané ukončení prací je v 08/2011.   

Stavební úpravy budou probíhat v následujících krocích: 

 

 Stavba lešení, očištění fasády. 

 Demontáţ stávajících klempířských a zámečnických prvků. 

 Vybourání stávajících nášlapných vrstev lodţií. 

 Vybourání stěny u jihozápadního vstupu, a demontáţ vstupních dveří, 

demontáţ ostatních  

výplní otvorů. 

 Montáţ nových zámečnických prvků (zábradlí lodţie, vstupního 

schodiště). 

 Montáţ nových výplní otvorů. 

 Provedení zateplení nad soklové části objektu. 

 Montáţ nových klempířských prvků. 

 Renovace vnitřních omítek kolem nových výplní otvorů. 

 Demontáţ lešení. 

 Odstranění stávajících okapových chodníků, provádění výkopů a zásypů 

rýh pro zateplení soklové části objektu. 

 Zateplení stropu 1S. 

 Zateplení soklové části objektu. 

 Renovace okapového chodníku. 
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i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 

ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o 

podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m
2
, a o počtu bytů v 

budovách bytových a nebytových [1] 

 

 Objekt má 22 bytů. 

 Podlahová plocha 1S je 184,79 m
2
. 

 Podlahová plocha 1 NP je 198,48 m
2
. 

 Podlahová plocha 2-8 NP je 196,84 m
2
. 

 Celková podlahová plocha je pak 1761,15 m
2
. 

 Zateplovaná plocha cca 870 m
2
. 

 Odhadované náklady revitalizace jsou 3 700 000 Kč. 
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B. Souhrnná technická zpráva [1] 
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Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

[1] 

 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též 

vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický 

průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo je v památkové zóně [1] 

 

Staveniště se nachází v katastrálním území Hrabůvka, je postaven na pozemku 

parcelní č. 1854 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235m
2
, vlastníkem domu je 

bytové druţstvo AVIATIKŮ 12. Příjezd k domu je po ulici Aviatiků, tato ulice se 

napojuje na ulici Prodlouţená. 

 

Okolí objektu je zatravněno, terén je rovinatý. Inţenýrské sítě dotčené 

výkopovými pracemi budou před zahájením těchto prací vyznačeny. Stávající stav 

nebude měněn. 

 

Současný stav z hlediska tepelné techniky je nevyhovující. Obvodový plášť, 

stejně jako výplně otvorů nesplňují poţadavky na ně kladené současně platnou normou 

ČSN 73 0540 - 2 [5] a ČSN 73 0532 [6]. Z fotodokumentace je patrné odlupování vrstev 

betonu v soklové části (jihozápadní vchod).  Rovněţ zábradelní sloupky jsou do značné 

míry zkorodované.  

 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků 

s ní souvisejících [1] 

 

Stávající architektonický výraz objektu bude dotčen pouze novým barevným 

řešením zateplené fasády a výměnou oken, členění oken bude zachováno. Barevné 

řešení bude upřesněno investorem, bude však respektováno doporučení výrobce 

zateplovacího systému na barevný odstín omítky (světlý, HBW index vyšší neţ 25).  
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Stávající obdélníkový půdorys objektu o šířce 18 m a hloubce 11,440 m zůstane 

zachován. Ke zvětšení půdorysu dojde pouze o tloušťku kontaktního zateplení. 

 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 

staveb a řešení vnějších ploch [1] 

 

Objekt je postaven z panelových dílců. Obvodové stěny jsou jednovrstvé, 

struskopemzobetonové panely tloušťky 0,375 m, meziokenní pilířky mají tloušťku 0,340 

m. Vystupující stěny tvořící závětří u jihozápadního vstupu, stejně jako obvodové stěny 

strojovny výtahu mají tloušťku 0,30 m. Stropní konstrukce všech podlaţí tvoří plné, 

ţelezobetonové panely tloušťky 0,150 m ukládané na příčné nosné stěny v modulu 3,6 

m. Konstrukční výška podlaţí je 2,8m. Suterénní obvodové panely tvoří 

struskopemzobetonové panely tloušťky 0,30 m. Vnitřní nosné stěny v celém objektu 

jsou ţelezobetonové panely tloušťky 0,20 m. Vnitřní nenosné příčky v objektu jsou 

tvořeny panely tloušťky 0,080 m.  

 

 

c1)  Přípravné a demontážní práce 

 

Přípravné práce spočívají především v zajištění staveniště dle poţadavků přílohy 

č.1 bod.1 k NV č.591/2006 Sb. [7], očištění fasády, provedení prohlídky fasády, 

zaměření výplní otvorů jejich dodavatelem. Budou demontovány všechny stávající 

klempířské prvky na fasádě a střešních rovinách (oplechování atik střech), demontovány 

drţáky lana bleskosvodu z obvodové stěny strojovny výtahu. Dále proběhne demontáţ 

stávajících výplní otvorů, včetně interiérových a exteriérových parapetů, vybourání 

stěny u jihozápadního vstupního schodiště, odstranění stávajících asfaltových krytin ze 

střech nad vchodem a střech lodţií a odstranění stávajících nášlapných souvrství lodţií.  

 

V rámci přípravy pro výkopové práce proběhne odstranění stávajícího okapového 

chodníku, včetně jeho podkladních vrstev. 

 



Bakalářská práce                                                                                                                  Michal Holek 

Revitalizace panelového objektu  T06B                                                                                                                           
_________________________________________________________________________________________________________________ 

17 

 

 

c2) Lešení  

 

Pouţito bude fasádní, rámové lešení SPRINT. Lešení je nutno v průběhu montáţe 

kotvit k obvodovému plášti. Jako ochranná konstrukce proti pádu předmětů bude pouţita 

síť z umělých vláken nataţená na vnějším povrchu lešení, nad vchody bude 

namontována ochranná stříška. 

 

 

c3) Dozdívky  

 

Dozdívky budou prováděny po demontáţi stávajících výplní otvorů a vybourání 

stěny u jihozápadního vstupu. Dozdí se nová ostění pro plastová okna na 

severovýchodní straně domu u schodišťových oken z bloků Ytong P2 – 400 na 

tenkovrstvou maltu. Vyzdívky budou kotveny tahovými sponami (páskovou oceli) ke 

stávající konstrukci.  

 

Na jihozápadního straně domu bude dozděna vstupní stěna z cihelných, 

broušených bloků Heluz 14, zděná na pěnu. Stěna se také ukotví tahovými sponami ke 

stávající konstrukci. Zdivo nad otvorem vynese plochý překlad Heluz šířky 0,145 m, 

délky 3,0 m. 

 

 

c4) Výměna výplní otvorů 

 

Výměna výplní otvorů bude probíhat po předchozím zaměření, demontáţi 

stávajících výplní otvorů           a odstranění parapetů. Okna a dveře se ukotví kotevními 

plechy z interiérové strany do parapetů, ostění a nad-praţí. Osazovací spáry výplní 

otvorů budou ošetřeny páskami zajištující těsnost napojení na navazující konstrukce. 

Vstupní dveře z hliníkových profilů budou vyrobeny v souladu s poţadavky na vstupní 

dveře, uvedenými v bodu 1.6.2 přílohy č.1 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj 

č.369/2001 Sb. [8]. Nové výplně splní poţadavek na maximální hodnoty součinitele 

prostupu tepla UN. Hodnota součinitele prostupu tepla nových oken je 1,1 Wm
2
K

-1
. 

Váţená vzduchová neprůzvučnost oken Rw udávaná výrobcem je 35 dB. Součástí 

dodávky oken budou i nové vnitřní parapetní desky (plastové profily XFOL) Venkovní 
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parapety (z taţeného hliníkového plechu ARGONA) jsou součástí klempířských 

konstrukcí.  

 

  

c5) Vnější kontaktní zateplovací systém 

 

Je navrţen certifikovaný zateplovací systém firmy Baumit s.r.o., konkrétně 

ucelený systém STAR. Zateplení soklové části pod terénem a nad ním bude provedeno 

deskami Austrotherm XPS TOP P GK tloušťky 0,08 m, respektive 0,03 m (část základu 

schodiště). Ostění a nadpraţí oken 1S bude zatepleno shodným materiálem tloušťky 0,03 

m. Zateplení suterénních zdí deskami Austrotherm XPS TOP P GK se provede od 

úrovně 1 m pod terénem aţ po přechod mezi soklovým a nadzemím  panelem. Desky 

Austrotherm XPS TOP P GK budou slouţit i jako ochrana stávající svislé hydroizolace. 

Lepící hmota Baumit BituFix 2K pouţita k lepení desek Austrotherm XPS TOP P GK 

bude zároveň slouţit jako doplňková, svislá, stěrková hydroizolační vrstva. Nad úrovní 

0,3 m nad terénem se tyto desky budou lepit lepící hmotou Baumit StarContact.  

 

Zateplení v místech, kde je to z poţárního hlediska moţné, místa stanoví ČSN 73 

0810 [9], bude provedeno deskami Baumit EPS-F plus tloušťky 0,120 m. Nová stěna     

u jihozápadního vstupu bude zateplena deskami Baumit EPS-F plus tloušťky 0,05 m.       

V místech v nichţ ČSN 73 0810 [9] poţaduje pouţití výrobků třídy reakce na oheň A1 

nebo A2, se pouţijí desky z minerálních vláken s podélnou orientaci vláken v tloušťce 

0,120 m.  

 

Vyrovnání hloubky meziokenních pilířků je bude provedeno deskami tloušťky 

0,03 m. Vyrovnávající vrstva provedená deskami Baumit EPS-F plus a kotvena 

hmoţdinkami NTK U délky 0,110 m. Ostění oken v 1- 8 NP bude zatepleno deskami 

tepelné izolace v tloušťce 0,040 m a v souladu s poţadavky ČSN 73 0810. [9]  Desky 

Baumit EPS-F plus i desky z minerálních vláken se lepí lepící hmotou Baumit 

StarContact. 

Desky tepelné izolace Baumit EPS-F plus tloušťky, kromě desek vyrovnávající 

hloubku pilířků, budou kotveny lepícími kotvami Baumit KlebeAnker 55. Desky 

z minerálních vláken je nutno kotvit přes izolant, hmoţdinkami NTK U délky 0,170 

(0,210) m.  

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11263
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11336
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Část vnitřních nosných stěn v zádveří bude zatepleno deskami Baumit EPS-F plus 

tloušťky 0,05 m, jejich kotvení se provede hmoţdinkami NTK U délky 0,110 m. 

 

Prostor mezi ţiletkami a sousedními stěnami bude vyplněn PU pěnou do hloubky 

0,35 m. 

 

 

c6) Zateplení stropu 1S 

 

V rámci revitalizace se provede také zateplení spodní plochy stropu 1S v celé jeho 

ploše, kromě plochy stropu zádveří a chodby. Jako tepelně izolační vrstva jsou navrţeny 

desky Baumit EPS-F plus tloušťky 0,08 m. Desky tepelné izolace se lepí hmotou Baumit 

StarContact a zajištují hmoţdinkami NTK U délky 0,130 m v počtu 4 ks/m
2
. Konečnou 

povrchovou úpravou bude malba provedená na základní vrstvě a penetračním nátěru. 

 

 

c7) Renovace nášlapného souvrství lodžii 

 

Stávající souvrství se odstraní aţ na nosný ŢB panel, po očistění bude provedena 

prohlídka stropních panelů s ohledem na moţný výskyt poruch nebo poškození. Nová 

spádová vrstva bude vytvořena deskami EPS F 100 Z se spádem 2% k okapové hraně. 

Minimální tloušťka spádové vrstvy u této hrany je 0,020 m. Roznášecí vrstva se provede 

z cementového potěru tloušťky 0,050 m a vyztuţí svařovanou sítí 4x100/4x100.  Od 

spádových desek bude potěr oddělen separační PE folií a od okolních stěn dilatován 

pruţným materiálem tloušťky min. 0,005 m. Na vyzrálý potěr se provede v 1 vrstvě 

základní nátěr Baumit Grund. Oplechování okapové hrany se do vrstvy lepící hmoty a 

překryje těsnícím butylovým pásem. Hydroizolační vrstva bude provedena na plochách 

lodţií a pod obkladem soklu stěrkovou hydroizolační hmotou Baumit Baumacol Protect.  

 

Nášlapná vrstva z keramické dlaţby bude kladena do flexibilní lepící hmoty 

Baumit Baumacol FlexUni, od svislých konstrukcí bude dlaţba dilatována, přechod 

vodorovné dlaţby a svislého obkladu soklíku výšky  0,1 m bude proveden profilem 

Schluter-DILEX-HKW. Vyspárování dlaţby se provede flexibilní spárovací hmotou 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
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Baumit Baumacol Fuge. Po provedení základní vrstvy zateplovacího systému bude 

pokladena dlaţba. 

 

 

c8) Vnější konečné povrchové úpravy 

 

Vnější konečná povrchová úprava fasády tenkovrstvou, škrábanou, probarvenou 

silikonovou omítkou Baumit SilikonTop se provede v tloušťce 0,003 m. Tato omítka je 

součástí zateplovacího systému BAUMIT STAR. 

 

Konečná povrchová úprava soklové části bude provedena omítkou Baumit 

MosaikTop, jedná se o omítku z barevných kamínků. Omítku zataţenou pod úroveň 

terénu (min 0,1 m)  je nutno chránit např. netkanou textilií. Omítku Baumit MosaikTop 

je nutno provádět po zpětném zásypu rýh. 

  

 

c9) Začištění vnitřních povrchů a vnitřní omítky 

 

Vyrovnání hloubky zalomených ostění (nadpraţí) bude provedeno „páskem“ 

tepelné izolace, ten se k podkladu přilepí celoplošně, lepící hmotou Baumit StarContact. 

Následně bude provedena základní vrstva k oknům a do rohů, vloţí se rohové profily a 

osadí se systémové lišty k oknům. Na tuto vrstvu bude po uplynutí technologické pauzy 

provedena štuková omítka.  

 

Na nově vyzděnou stěnu z cihelných bloků Heluz a dozdívky ostění 

schodišťových oken bude z vnitřní strany provedena nejprve hrubá omítka, následně pak 

tenkovrstvá štuková omítkou. Na nové omítce u vchodu se provede výmalba a rovněţ se 

opraví případné poškození omítek kolem otvorů během jejich výměny.  

 

 

c10) Zámečnické prvky a konstrukce 

 

Nové zábradlí lodţií bude svařené z profilů typu „Jakl“, výplň bude 

z polykarbonátových desek.  Zábradlí lodţií budou kotveny přes kotevní desky do 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11234
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11234
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11234
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
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spodní plochy balkonových panelů. Kotvení do „ţiletek“ lodţií se provede ocelovým 

profilem s oválnými otvory. Zábradlí u vstupu je navrţeno rovněţ svařované z „Jakl“ 

profilů a výplň je navrţena vodorovnými tyčemi.  

 

Zábradlí bude osazeno před lepením desek tepelné izolace. 

 

 

c11) Větrací otvory 

 

Větrací otvory v kuchyních a větrací otvory střechy budou vyčištěny a 

prodlouţeny o tloušťku tepelného izolantu PVC trubkou, po provedení konečné 

povrchové úpravy se osadí nové, kruhové, plastové krycí mříţky.  

 

 

c12) Klempířské prvky a konstrukce 

 

Klempířské prvky budou vyrobeny a namontovány s ohledem na provedené vnější 

kontaktní zateplení a v souladu s poţadavky normy ČSN 73 3610. [10] Nové klempířské 

prvky budou vyrobeny z poplastovaného plechu VIPLANYL tloušťky 0,55 mm, 

respektive titanzinkového plechu tloušťky 0,7mm, tyto prvky budou natřeny nátěrem 

shodné s barvy s barvou poplastovaných  plechů. Plastové koncové krytky venkovních 

parapetů budou zapuštěny do zateplení ostění. 

 

 

c13) Tepelná izolace střech 

 

 Tato bude provedena střešními spádovými deskami ISOVER T-SD tl. 20/40 mm. 

Jedná se o desky z minerální plsti, které jsou bodově lepeny.  

 

 

c14) Povlakové krytiny 

 

 Povlakové krytiny budou nově provedeny na zateplených plochách střech lodţií a 

na střeše u vstupu na jihozápadní straně. Podkladní pásy Bitagit R 20 je nutno ukotvit 
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mechanicky, a to zatloukací hmoţdinkou ND – K s podloţkou HTV – 82/40 F. Finální 

vrstva z asfaltových pásů Sklobit 40 dekor budou k podkladním pásům Bitagit R 20 

horkovzdušně přitaveny. Pásy (podkladní i finální) se musí klást rovnoběţně s okapem, 

s přesahem 0,1 m. Na stěnu budou asfaltové pásy Sklobit 40 dekor vytaţeny do výšky 

0,15 m a tam zachyceny přítlačnou lištou. 

 

 

c15) Výkop 

 

Před zahájením výkopových prací je nutno prověřit, zda trasou budoucího výkopu 

nevedou sítě, které by mohly být pracemi ohroţeny a tyto budou následně vytyčeny. 

Výkop rýhy, včetně skrývky ornice, bude prováděn ručně, rýha se provede okolo 

podélných stěn objektu do hloubky 1 m pod úroveň terénu. 

 

 

c16) Okapové chodníky 

 

Po ukončení všech prací budou nově poloţeny okapové chodníky z betonových 

dlaţdic o rozměru 500x500x50 a poloţeny do pískového loţe. Ohraničení této dlaţby je 

nutno provést obrubníky kladenými do suchého betonu. 

 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu [1] 

 

Předmětem navrhovaných úprav není jakákoli změna, nebo úprava stávajícího 

stavu napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 

dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území [1] 

 

V této oblasti nebude do stávajícího stavu zasahováno. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany [1] 

 

Stávající vytápění tohoto bytového domu není úpravami měněno, stejně jako 

způsob nakládání s vzniklým domovním odpadem. Provedení ETICS a výměna 

stávajících výplní otvorů sníţí mnoţství tepla potřebného k vytápění objektu. Veškerý 

vzniklý stavební odpad během prací (suť, obaly) bude skladován odděleně dle kategorie 

odpadů uvedených ve vyhlášce 381/2001 Sb. [11]. Na skladování stavební suti bude 

přistaven kontejner, se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185 /2001 Sb. 

[12]. Po skončení prací  je nutno okolí revitalizovaného objektu uvést do původního 

stavu (obnova trávníků).  

 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 

přístupných ploch a komunikací [1] 

 

Není předmětem řešení této práce. 

 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 

výsledků do projektové dokumentace [1] 

 

Byla provedena prohlídka objektu na místě za účelem za účelem zjištění 

skutečného stavu objektu, byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu a 

prohlídnuty části výkresů z roku 1978. Dále se provedly tepelně - technické výpočty 

stávajícího stavu konstrukcí. viz přílohy 

Navrhované úpravy respektují stávající stav objektu a současně platné legislativní 

poţadavky a normy. 
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i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém [1] 

 

Stavbu není potřeba vytyčovat. 

 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory [1] 

 

Navrhované úpravy budou prováděny jako jeden objekt. 

 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

před negativními účinky provádění stavby a po jejím 

dokončení, resp. jejich minimalizace  [1] 

 

Jelikoţ se jedná o rekonstrukci prováděnou v městské zástavbě, je nutný dočasný 

zábor okolního pozemku parcelní č. 463/6 ostatní plocha, majitelem tohoto pozemku je 

Statutární město Ostrava. Postup při záboru tohoto pozemku stejně, jako cenu za zábor 

stanoví obecně závazná vyhláška č. 13/2010. [13]. Zabraná plocha bude stanovena na 

základě výpočtu nutných ploch pro zařízení staveniště, sklady materiálů a mezideponií 

výkopku. Zábor se provede v bezprostředním okolí stavby na jeho jihozápadní straně. 

Plochy zabrané pro skladky materiálů, zařízení staveniště budou po dokončení uvedeny 

do původního stavu.  

 

Oplocení staveniště, včetně skládek materiálů je nutné jako ochrana před 

negativními účinky provádění stavby. Lešení z vnější strany bude zakryté ochrannou sítí, 

nad vchody bude provedena ochranná „stříška“. Na oplocení staveniště se umístí cedulka 

se zákazem vstupu pro nepovolané osoby, přístupová brána na staveniště bude v době, 

kdy se na stavbě nepracuje, zamčená. 
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Po dokončení prací nebude mít stavba ţádný negativní vliv na okolní pozemky a 

stavby. 

 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

pokud není uveden v části F. [1] 

 

Je řešena v části F. 

 

 

1. Mechanická odolnost a stabilita [1] 

 

Do nosných konstrukcí nebude zasahováno. Na nové namontované prvky, 

konstrukce a kotvení je nutno zpracovat statický návrh. Jedná se především o stanovení 

velikosti zatíţení větrem působícího na nové prvky umístěné na fasádě, stanovení počtu 

a hloubky zakotvení hmoţdinek pro kotvení fasádních desek, dále o stanovení průměru a 

hloubky zakotvení hmoţdinek pro kotvení zábradlí a stanovení velikosti svarů kotevních 

desek a sloupků zábradlí. 

 

V průběhu montáţe zateplení musí být fasádní lešení kotveno do stávající fasády. 

Průměr, počet a rozmístění kotevních prvků musí být v souladu s dokumentací 

k pouţitému typu lešení. 

 

 

2. Požární bezpečnost [1] 

 

Poţární bezpečnost navrhovaných úprav je řešena v samostatné zprávě. Návrh 

typů tepelně izolačních materiálů je v souladu s poţadavky příslušných norem týkajících 

se poţární bezpečnosti, především ČSN 73 0802 [14] a ČSN 73 0810 [9]. 
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3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [1] 

 

Stávající vytápění tohoto bytového domu není navrhovanými úpravami měněno, 

stejně jako způsob nakládání se vzniklým domovním odpadem. Provedení ETICS a 

výměna stávajících výplní otvorů sníţí mnoţství tepla potřebného k vytápění objektu. 

Veškerý vzniklý stavební odpad během prací (suť, obaly) bude skladován odděleně dle 

kategorie odpadů uvedených ve vyhlášce 381/2001 Sb. [11]. Na skladování stavební suti 

bude přistaven kontejner, se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185 /2001 

Sb. [12]. Okolí revitali-zovaného objektu bude po skončení prací uvedeno do původního 

stavu (obnova trávníků).  

 

Výměnou výplní otvorů dojde ke sníţení hluku v bytových prostorách objektu. 

Nové výplně otvorů splní poţadavek na vzduchovou neprůzvučnost oken kladených 

normou ČSN 73 0532. [6] Vzduchová neprůzvučnost udávaná výrobcem oken je 35 dB. 

Stejně tak bude splněn poţadavek na minimální hodnoty součinitele prostupu tepla UN, 

uvedeným v tab.3 ČSN 73 0540 – 2. [5]. Hodnota součinitele prostupu tepla oken je 1,1 

Wm
2
K

-1
. 

 

Při stavebních pracích vzniknou tyto odpady: 

 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  

jiné nebezpečné látky                                                                              N 

08 01 21 Odpadní odstraňovače barev nebo laků                                             N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 

  číslem 08 04 09                                                                              O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly                     O 

15 01 02 Plastové obaly                        O 

15 01 03Dřevěné obaly          O 

15 01 04 Kovové obaly                           O 

17 01 01 Beton                         O 

17 02 02 Sklo                                                         O 

17 02 03 Plasty                     O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod čísly 17 03 01                    O  



Bakalářská práce                                                                                                                  Michal Holek 

Revitalizace panelového objektu  T06B                                                                                                                           
_________________________________________________________________________________________________________________ 

27 

 

 

17 04 05 Ţelezo a ocel                         O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod čísly 14 05 03                     O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 17 06 03        O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                                              O 

20 03 01 Směsný komunální odpad                                            O 

 

Pozn.  

N…………..nebezpečný odpad 

O………….ostatní odpad 

 

 

4. Bezpečnost při užívání [1] 

Po dokončení stavebních úprav nebude negativně ovlivněna bezpečnost při 

uţívání. 

 

 

5. Ochrana proti hluku [1] 

Během stavebních prací dojde ke zvýšení hladiny hluku. Trvalá hluková zátěţ 

bude však sníţena novými plastovými okny se vzduchovou neprůzvučností Rw 35 dB. 

 

 

6. Úspora energie a ochrana tepla [1] 

 

Provedením stavebních úprav dojde ke sníţení spotřeby tepla potřebného 

k vytápění. Tloušťky tepelně-izolačních vrstev byly stanoveny s ohledem na splnění 

poţadavku na součinitel prostupu tepla UN, hodnoty jsou uvedeny v tab.3 ČSN 73 0540-

2 [5]. 
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7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace [1] 

 

Toto není předmětem navrhovaných opatření. 

 

 

8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, 

poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. [1] 

 

Cílem navrhovaných úprav je sníţení spotřeby tepla. Dále provedenými 

opatřeními dojde ke zvýšení bezpečnosti stávající svislé hydroizolační vrstvy. 

 

 

9.     Ochrana obyvatelstva [1] 

 

V době realizace zateplení fasády bude ochrana obyvatelstva zajištěna 

provizorním oplocením staveniště, toto oplocení musí splňovat poţadavky na zajištění 

staveniště  formulovanými v článku  I přílohy č.1 k NV č.591/2006. [7] Dále bude 

nataţená ochranná síť na vnější stranu lešení, nad vchody bude zřízena ochranná 

konstrukce tak, aby nebyla ohroţena bezpečnost osob vstupujících nebo  vycházejících z 

objektu v době prací na zateplení. Při výkopových pracích je nutno zajistit bezpečný 

vstup do objektu. Zajištění výkopových prací upravuje článek III  přílohy č.3 k NV č. 

591 /2006 Sb. [7]. 

 

 

10. Inženýrské stavby (objekty) [1] 

 

Nejsou předmětem navrhovaných úprav. 

 



Bakalářská práce                                                                                                                  Michal Holek 

Revitalizace panelového objektu  T06B                                                                                                                           
_________________________________________________________________________________________________________________ 

29 

 

 

11. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

(pokud se ve stavbě vyskytují) [1] 

 

Výrobní ani nevýrobní technologická zařízení staveb se na stavbě nevyskytují. 
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E.1 Zásady organizace výstavby – 

technická zpráva [1] 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 

a přístupy na staveniště [1] 
 

Staveniště se nachází v katastrálním území Hrabůvka na parcele č. 1854 zastavěná 

plocha a nádvoří, vlastníkem domu je bytové druţstvo AVIATIKŮ 12, výměra pozemku 

je 235m
2
. Příjezd k domu je po ulici Aviatiků. 

 

Okolí objektu je zatravněno, terén je rovinatý. Z důvodu stísněných podmínek na 

staveništi je nevyhnutelný dočasný zábor sousedního pozemku parcelní č. 463/6  ostatní 

plocha. Na tomto pozemku budou umístěny skládky materiálu, případně zařízení 

staveniště. Majitelem tohoto pozemku je Statutární město Ostrava, správu této 

nemovitosti provádí Městský obvod Ostrava – Jih. Postup při záboru tohoto pozemku, 

stejně jako poplatek za zábor, stanoví obecně závazná vyhláška č. 13/2010 [13].  

Zabraná plocha bude stanovena na základě výpočtu nutných ploch pro zařízení 

staveniště, sklady materiálů a deponií výkopku. Zábor bude proveden v bezprostředním 

okolí stavby na jeho jihozápadní straně. Plochy zabrané pro skládky materiálů, zařízení 

staveniště po dokončení budou uvedeny do původního stavu.  Proto je vhodné pořídit 

fotodokumentaci stávajícího stavu. 

 

Trvalé oplocení pozemku není provedeno. Staveništní oplocení bude odpovídat 

poţadavkům na zajištění staveniště dle článku I přílohy č.1 k NV č.591/2006. [7] 

 

Před zahájením výkopových prací bude prověřeno, zda trasou budoucího výkopu 

nevedou sítě, které by mohly být pracemi ohroţeny a následně vytýčí. 

 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury [1] 
 

Sítě technické infrastruktury se v bezprostředním okolí nachází. Jedná se 

především o sítě zajišťující dodávku tepla, vody a elektřiny. Přesná poloha jednotlivých 

vedení bude před zahájením výkopových prací správci jednotlivých sítí vytýčena. 

Ochranná pásma těchto síti budou výkopovými pracemi dotčena, proto je nutno ze 
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strany stavbyvedoucího i pracovníků provádějících výkopové práce v ochranných 

pásmech dbát zvýšené opatrnosti. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště apod. [1] 
 

Dodávka vody pro staveniště po dohodě s investorem bude zajištěna napojením na 

stávající rozvod vody v domě, stejně je postupováno s elektrickou energií. Na staveništi 

je umístěn stavební rozvaděč, z něj se odebírá elektrická energie pro jednotlivá zařízení 

na stavbě. Zařízení pro rozvod energie upravuje z hlediska bezpečnosti nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. v příloze č.1, část II . [7] 

 

Odvodnění staveniště není vzhledem k rozsahu staveniště nutno řešit. 

 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 

včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace [1] 
 

Staveniště bude zajištěno v souladu s poţadavky uvedenými v části I přílohy č.1 

k NV č.591/2006. [7] Na staveništní oplocení je nutno umístit cedulku se zákazem 

vstupu pro nepovolané osoby. Dále je nutno v průběhu provádění prací respektována 

ustanovení NV č.361/2007Sb. [15] ve znění pozdějších předpisů [15] a NV č. 362 /2006 

Sb. [16] a ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. [17], dalších norem a právních předpisů 

týkajících se BOZP.  Pracovníky provádějící práce ve výškách je nutno seznámit 

s předpisy týkajícími se práce ve výškách, budou mít potřebná lékařská potvrzení a 

budou pouţívat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 

 

Zajištění výkopových prací bude v souladu s článkem III přílohy č.3 k NV č. 591 

/2006 Sb. [7]  
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů [1] 
 

Zajištění staveniště podle výše uvedených zákonů, NV, vyhlášek týkajících se 

BOZP zajistí dostatečnou ochranu veřejného zájmu z hlediska bezpečnosti. 

 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů [1] 
 

Zařízení staveniště bude z mobilních objektů, ocelové sklady materiálů, mobilní 

WC, kontejner na stavební suť, případně nádoby na jiný stavební odpad. Většina 

materiálů bude po dohodě zhotovitele a majitele objektu skladován ve sklepních 

prostorách domu. Ostatní materiál neuskladněný v suterénu ani v ocelových skladech 

bude na staveništi skladován na vyhrazených plochách na euro paletách a chráněn před 

povětrnostními vlivy zakrytím fólií. 

 

Výkopek bude uloţen v bezprostředním okolí objektu, ornici je nutno od ostatní 

zeminy oddělit.  

 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [1] 
 

Lehké ocelové sklady, pouţité k uskladnění materiál nebo nářadí jsou mobilní 

buňky  a splňují podmínku § 103 odst.1 písmene a), zákona 183/2006 Sb. [4] a tudíţ 

nevyţadují stavební povolení ani ohlášení. 

 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [1] 
 

 Stavba oplocení staveniště v souladu s poţadavky uvedenými v článku I 

přílohy č.1 k NV č.591/2006. [7]  
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 Umístění cedulek se zákazem vstupu nepovolaných osob.  

 Práce provádět v souladu ustanoveními NV č.361/2007Sb. ve znění pozdějších 

předpisů [15] a NV  č. 362 /2006 Sb. [16], respektovat ustanovení zákona č. 

309/2006 Sb. [17], dalších norem a právních předpisů týkajících se BOZP.  

 

 Je splněn poţadavek ustanovení §15 odst.2)  zákona č.309/2006 Sb. [17], proto je 

nutné Před zahájením prací na staveništi zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi.  

 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě [1] 
 

V průběhu stavby je nutno minimalizovat hlučné práce, nelze-li se jim vyhnout, 

budou realizovány v časovém úseku od 7
00 

do 22 
00

. Veškerý vzniklý stavební odpad 

během prací (suť, obaly) musí být skladován odděleně dle kategorií odpadů uvedených 

ve vyhlášce 381/2001 Sb. [11], na uskladnění stavební suti bude přistaven kontejner a se 

vzniklými odpady je nutno nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. [12]. Za způsob naklá-

dáním s odpadem vzniklým v době realizace stavby je odpovědný zhotovitel stavby. 

Okolí revitalizovaného objektu je nutno po skončení prací uvést do původního stavu 

(obnova trávníků).  

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 

termínů [1] 
 

Předpokládaná doba trvání stavebních úprav je 2,5 měsíce, bude upřesněna 

časovým plánem stavby Datum zahájení prací bude upřesněn na základě data vydání 

stavebního povolení. Zahájení je předpokládán na květen 2011. 
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F.1.1.1 Technická zpráva [1] 
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a) Účel objektu [1] 
 

Zájmovým objektem je prostřední sekce řadového bytového domu. Dům byl 

postaven v roce 1978 v Ostravě, Hrabůvce v panelové konstrukční soustavě T06B – 

BTS. Dům má 8 nadzemních a 1 podzemní podlaţí pod celým objektem.  

 

V současné objekt slouţí pro bytové účely nájemníků. 

 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 

výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, 

včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopnosti pohybu a orientace [1] 
 

Stávající architektonický výraz objektu bude dotčen pouze novým barevným 

řešením zateplovacího systému a výměnou oken, členění oken zůstane zachováno. 

Barevné řešení upřesněné investorem, bude však respektovat doporučení výrobce 

zateplovacího systému na barevný odstín omítky (světlý, HBW index vyšší neţ 25).  

 

Stávající funkční řešení objektu provedenými úpravami nebude nijak dotčeno, 

stavebními úpravami dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových stěn 

objektu. 

 

Zájmovým objektem je prostřední sekce řadového bytového domu. Dům byl 

postaven v roce 1978 v Ostravě, Hrabůvce v panelové konstrukční soustavě T06B – 

BTS. Šířka sekce domu je 18 m a hloubka 11,440 m, dům má 8 nadzemních a 1 

podzemní podlaţí pod celým objektem. 1NP objektu je průchozí se dvěma vstupy, 

z nichţ jeden je z jihozápadní a druhý ze severovýchodní strany. V tomto podlaţí jsou 

situovány dva byty s lodţiemi, dvouramenné schodiště v severovýchodní části objektu 

zajišťuje přístup do podzemního podlaţí a následně do dalších nadzemních podlaţí, kde 

jsou jiţ situovány 3 byty, dva z nich mají lodţie. Dispoziční řešení podlaţí a bytů ve 2 aţ 

8 NP je shodné. V suterénním podlaţí jsou umístěny skladovací boxy nájemníků 

objektu, dále je zde situováno technické zázemí objektu a kočárkárny. Původně navrţené 
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místnosti jako prádelny a sušárny jiţ svému účelu neslouţí a jsou vyuţívány k jiným 

účelům. 

 

Výtvarné řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu není předmětem těchto 

úprav. V rámci uvedení dotčené plochy do původního stavu budou poškozená místa 

trávníku znovu oseta. 

V rámci usnadnění přístupu do objektu je navrţeno nové zábradlí u vstupu na 

jihozápadní straně objektu, toto zábradlí bude provedeno v souladu s poţadavky normy 

ČSN 74 3305. [18] 

 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 

plochy, orientace osvětlení a oslunění [1] 
 

S ohledem na prováděné práce nebudou kapacity, ani uţitkové plochy měněny, 

výjimkou je uţitková ploch lodţii kde vlivem zateplení stěn bude plocha zmenšena 

z původních 3,33 m
2 
na 2,97m

2
. 

 

Obestavěné prostory, zastavěné plochy konstrukcí budou změněny pouze 

v rozsahu navrţených úprav. 

 

Orientace osvětlení a oslunění nebudou stavebními úpravami revitalizace objektu 

dotčeny. 

 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve 

vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost [1] 
 

Objekt je postaven z panelových dílců. Obvodové stěny jsou jednovrstvé, 

struskopemzobetonové panely tloušťky 0,375 m, meziokenní pilířky mají tloušťku 0,340 

m. Vystupující stěny tvořící závětří u jihozápadního vstupu, stejně jako obvodové stěny 

strojovny výtahu mají tloušťku 0,30 m. Stropní konstrukce všech podlaţí tvoří plné, 

ţelezobetonové panely tloušťky 0,150 m ukládané na příčné nosné stěny v modulu 3,6 

m. Konstrukční výška podlaţí je 2,8m. Suterénní obvodové panely tvoří 
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struskopemzobetonové panely tloušťky 0,30 m. Vnitřní nosné stěny v celém objektu 

jsou ţelezobetonové panely tloušťky 0,20 m. Vnitřní nenosné příčky v objektu jsou 

tvořeny panely tloušťky 0,080 m.  

 

 

d1)  Přípravné a demontážní práce 

 

Přípravné práce spočívají především v zajištění staveniště dle poţadavků přílohy 

č.1 bod.1 k NV č.591/2006 Sb. [7], očištění fasády, provedení prohlídky fasády. Po 

očištění fasády, odstranění stávajících nášlapných vrstev lodţií bude provedena 

prohlídka fasády a lodţiových panelů s ohledem na moţný výskyt poruch a aktivních 

trhlin. V případě výskytu poruch nebo zjištění poškození je nutno po dohodě se statikem 

navrhnout odpovídající způsob sanace zjištěných poruch, zaměření výplní otvorů jejich 

dodavatelem. Budou demontovány všechny stávající klempířské prvky na fasádě a 

střešních rovinách (oplechování atik střech), demontovány drţáky lana bleskosvodu 

z obvodové stěny strojovny výtahu. Dále proběhne demontáţ stávajících výplní otvorů, 

včetně interiérových a exteriérových parapetů, vybourání stěny u jihozápadního 

vstupního schodiště, odstranění stávajících asfaltových krytin ze střech nad vchodem a 

střech lodţií a stávajících nášlapných souvrství lodţií.  

 

V rámci přípravných prací pro výkopové práce proběhne odstranění stávajícího 

okapového chodníku, včetně jeho podkladních vrstev. 

 

Tabulky s polohou inţenýrských sítí se dočasně odstranění, po dokončení konečné 

povrchové úpravy navrátí na původní místo. Jejich poloha bude při demontáţi 

zaznamenána do předávacího protokolu stavby (stavebního deníku). 

 

 

d2) Lešení  

 

Pouţito bude fasádní, rámové lešení SPRINT, lešení v průběhu montáţe je nutno 

kotvit k obvodovému plášti. Jako ochranná konstrukce proti pádu předmětů v době 

realizace se pouţije síť z umělých vláken, nataţená na vnějším povrchu lešení, nad 
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vchody se namontuje ochranná stříška, slouţící jako ochrana osob před padajícími 

předměty.  

 

 

d3) Dozdívky  

 

Práce na dozdívkách budou prováděny po demontáţi stávajících výplní otvorů 

schodišťových oken a vy-bourání stěny u jihozápadního vstupu, nová ostění budou 

dozděny pro plastová schodišťová okna na severovýchodní straně domu z bloků Ytong 

P2 – 400 na tenkovrstvou maltu. Vyzdívky se kotví tahovými sponami (páskovou oceli) 

ke stávající konstrukci, kotvit je nutno v úrovni parapetu. Dále budou tahové spony 

vkládány do dráţky v blocích vytvořené v kaţdé 2. loţné spáře a u nadpraţí. Mezi horní 

plochou vyzdívek a stávající konstrukcí se ponechají spáry 0,005 m, ty se vyplnění 

pruţným materiálem (PU pěna). 

 

Vstupní stěna na jihozápadní straně bude dozděna z cihelných broušených bloků 

Heluz 14 zděných na pěnu. Stěna se ukotví tahovými sponami ke stávající konstrukci, 

shodně jako vyzdívky ostění. Na vyzděnou stěnu nad otvor pro světlík bude uloţen do 

cementové malty plochý překlad Heluz šířky 0,145 m a délky 3,0 m. Uloţení překladu je 

minimálně 0,125 m. Překlad bude po dobu zdění zdiva nad překladem podepřen ve 

třetinách své délky. Mezi horní plochou stěny a stávající konstrukcí bude rovněţ 

ponechána spára na vyplnění pruţným materiálem. 

 

Pod touto stěnou se provede vodorovná hydroizolace z asfaltového pásu Sklobit 

G, po dokončení zdícího procesu se hydroizolace odřízne souběţně se stěnou. 

 

Maximální přípustné odchylky od svislosti, rovinnosti jsou uvedeny v tab. 3.1 v 

ČSN EN 1996-2. [19]  Všechny zdící práce budou probíhat v souladu s touto normou. 

 

 

d4) Výměna výplní otvorů 

 

Bude probíhat po předchozím zaměření a demontování stávajících výplní a 

parapetů. Rozměry oken a dveří, jejich specifikace jsou uvedeny na výkrese č. 21. 
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Výplně otvorů se kotví kotevními plechy z interiérové strany do parapetů, ostění a 

nadpraţí. Osazovací spáry výplní otvorů se ošetřují páskami zajištujícími těsnost 

napojení na navazující konstrukce (např. pásky firmy Tremco illbruck s.r.o.). Vstupní 

dveře z hliníkových profilů budou vyrobeny v souladu s poţadavky na vstupní dveře 

uvedenými v bodu 1.6.2 přílohy č.1 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj 

č.369/2001 Sb. [8]. Nové výplně splní poţadavek na minimální hodnotu součinitele 

prostupu tepla UN uvedeného v tabulce 3 v ČSN 73 0540 - 2  [5]. Hodnota součinitele 

prostupu tepla nových oken bude 1,1 Wm
2
K

-1
. Váţená vzduchová neprůzvučnost oken 

Rw bude 35 dB, bude tak splněn poţadavek ČSN 73 0532 uvedený v tabulce 2 [6] na 

zvukovou izolaci. 

 

Nové vnitřní parapetní desky (plastové profily XFOL) budou součásti dodávky 

oken. Vnitřní parapety je nutno osazovat v souladu s doporučením výrobce. Ukončovací 

plastové krytky konců parapetů budou zapuštěny do omítky. 

 

Venkovní parapety (taţený hliníkový plech ARGONA) jsou součásti 

klempířských konstrukcí. Na straně u okna bude ohyb parapetní desky zasunut do rámu 

okna a přišroubován šrouby k podkladnímu profilu okna.     U okapové hrany pak budou 

parapetní desky osazeny na kotvu namontovanou před lepením desek a dodatečně 

přilepeny na ukončovací profil pro parapety, osazený do základní vrstvy zateplovacího 

systému. Konce parapetů je nutno osadit plastovými, ukončovacími krytkami a zapustit 

do zateplení ostění. Minimální sklon parapetní desky zajišťující odtok sráţkové vody je 

5%. 

 

Vyměněny budou také stávající ocelové dveří a okno strojovny výtahu. Nové 

ocelové protipoţární dveře poţární odolnost EW 15 SC DP1. Poţární odolnost okna 

bude EW30DP1. 

 

 

d5) Vnější kontaktní zateplovací systém 

 

Je navrţen certifikovaný zateplovací systém firmy Baumit s.r.o., konkrétně 

ucelený systém STAR. Přípravu podkladu je nutno provést dle pokynů technologického 

postupu a ČSN 73 2901. [20 stránky 8-9]. Zateplení deskami Austrotherm XPS TOP P 
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GK bude provedeno od úrovně 1 m pod terénem aţ po přechod mezi soklovým a 

nadzemím  panelem, stejně jako spodní hrana tohoto přechodu. Zateplení ostění a 

nadpraţí oken v 1S se provede shodným materiálem tloušťky 0,03 m. Desky 

Austrotherm XPS TOP P GK budou slouţit i jako ochrana stávající svislé hydroizolace. 

Lepící hmota Baumit BituFix 2K pouţita k lepení desek Austrotherm XPS TOP P GK 

pod terénem a 0,3 m nad ním bude zároveň slouţit jako svislá, doplňková, stěrková 

hydroizolace. Nad úrovní 0,3 m nad terénem se tyto desky lepí lepicí hmotou Baumit 

StarContact.  

 

Zateplení fasády v místech, kde je to z poţárního hlediska moţné (tyto místa 

stanoví ČSN 73 0810 [9]),    se provede deskami Baumit EPS-F plus tloušťky 0,120 m. 

Nová stěna u jihozápadního vstupu bude zateplena deskami Baumit EPS-F plus tloušťky 

0,05 m. V místech, v nichţ ČSN 73 0810 [9] poţaduje pouţití výrobků třídy reakce na 

oheň A1 nebo A2, se pouţijí desky z minerálních vláken s podélnou orientaci vláken 

v tloušťce 0,120 m.  

 

Vyrovnání hloubky meziokenních pilířků bude provedeno deskami Baumit EPS-F 

plus tloušťky 0,03 m. V místech kde je nutno pouţít výrobky třídy reakce na oheň A1 

nebo A2, dle poţadavku ČSN 73 0810 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. budou pouţity 

k vyrovnání hloubky meziokenních pilířků desky z minerálních vláken s kolmou 

orientaci vláken a ty budou kotveny společně s deskami tloušťky 0,120 m. Ostění oken v 

1- 8 NP je navrţeno zateplit deskami tepelné izolace v tloušťce 0,040 m a v souladu 

s poţadavky ČSN 73 0810. [9]  Desky Baumit EPS-F plus i desky z minerálních vláken 

se lepí lepící hmotou Baumit StarContact. Základní vrstva se provede stěrkovou hmotou 

Baumit StarContact v tloušťce minimálně 0,004 m a vyztuţená tkaninou Baumit 

StarTex, hrany budou vyztuţeny profily. 

 

Část vnitřních nosných stěn v zádveří se zateplí deskami Baumit EPS-F plus 

tloušťky 0,05 m, desky se zajistí hmoţdinkami NTK U délky 0,110 m. Následně se 

provede základní vrstva s konečnou povrchovou úpravou štukovou omítkou a malbou. 

 

Desky tepelné izolace Baumit EPS-F plus (kromě vyrovnání hloubky 

meziokenních pilířků), desky Austrotherm XPS TOP P GK od úrovně 0,3 m nad 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11263
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
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terénem budou kotveny lepícími kotvami Baumit KlebeAnker 55. Desky z minerálních 

vláken je nezbytné kotvit skrz izolant, hmoţdinkami NTK U délky 0,170 (0,21) m.  

 

Prodlouţení větracích otvorů o tloušťku desek izolantu se provede PVC trubkou 

dle průměru větracích otvorů (100, 75 mm). Po provedení konečné povrchové úpravy se 

osadí krycí mříţky otvorů. Tabulky s polohou inţenýrských sítí je nutno po provedení 

konečné povrchové úpravy vrátit na původní místo. 

 

Prostor mezi ţiletkami, mezi sousedními stěnami bude do hloubky 0,35 m 

zateplen PU pěnou. Od výšky 22,5 m bude pouţita protipoţární pěna. 

 

 

d6) Zateplení stropu 1S 

 

Zateplení spodní plochy stropu 1S v bude provedeno v celé jeho ploše, kromě 

plochy chodby a zádveří.  Zateplený bude i strop nad jihozápadním vstupem. Jako 

tepelně izolační vrstva budou pouţity desky Baumit EPS-F plus tloušťky 0,08 m. Desky 

tepelné izolace budou zajištěny hmoţdinkami NTK U délky 0,130 m v počtu 4 ks/m
2
. Po 

uběhnutí technologické pauzy na dostatečné vyzrání stěrkové hmoty se na základní 

vrstvě provede konečná povrchová úprava štukovou omítkou a malbou.  

 

 

d7) Renovace nášlapného souvrství lodžii 

 

Stávající souvrství se odstraní aţ na nosný ŢB panel. Po očistění a před nanášením 

následných vrstev bude provedena prohlídka stropních panelů s ohledem na moţný 

výskyt poruch nebo poškození. Nová spádová vrstva bude vytvořena deskami EPS F 100 

Z se spádem 2% k okapové hraně. Minimální tloušťka spádové vrstvy u této hrany je 

0,020 m. Roznášecí vrstva vyztuţena svařovanou sítí 4x100/4x100 se provede 

z cementového potěru tloušťky 0,050 m. Potěr je nutno od spádových desek oddělit 

separační PE folií, od okolních stěn dilatovat vloţením pruţného materiálu tloušťky min. 

0,005 m. Povrch potěru se vyhladí a na vyzrálý potěr se provede v 1 vrstvě základní 

nátěr Baumit Grund. Oplechování okapové hrany s otvory se osadí do vrstvy lepící 

hmoty a překryje těsnícím butylovým pásem. Hydroizolační vrstva se provede stěrkovou 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11336
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280


Bakalářská práce                                                                                                                  Michal Holek 

Revitalizace panelového objektu  T06B                                                                                                                           
_________________________________________________________________________________________________________________ 

45 

 

 

hydroizolační hmotou Baumit Baumacol Protect ve dvou vrstvách. Přechod vodorovné 

na svislou konstrukci bude ošetřen hydroizolační těsnící páskou, do rohů je nutno vloţit 

systémový kus ze shodného materiálu. Celková tloušťka hydroizolační stěrky je min. 

0,002 m. Po zaschnutí hydroizolační stěrky (6-12 hodin) bude nášlapná vrstva 

z keramické dlaţby kladena do flexibilní lepící hmoty Baumit Baumacol FlexUni. 

Dlaţbu lodţií je nutno od svislých konstrukcí dilatovat. Přechod vodorovné dlaţby a 

svislého soklíku se provede profilem Schluter-DILEX-HKW. Pokládka dlaţby bude 

probíhat po provedení základní vrstvy zateplovacího systému. 

 

 

d8) Vnější konečné povrchové úpravy 

 

Vnější konečná povrchová úprava fasády bude provedena tenkovrstvou, 

škrábanou, probarvenou, silikonovou omítkou Baumit SilikonTop v tloušťce 3 mm. Tato 

omítka je součástí zateplovacího systému BAUMIT STAR. Barevnost omítky bude 

provedena dle přání investora, nutno však přihlédnout k doporučení výrobce této omítky 

uvedené v technickém listu výrobku. 

 

Konečnou povrchovou úpravu soklové části bude Baumit MosaikTop, jedná se o 

omítku z barevných kamínků. Omítku zataţenou pod úroveň terénu (min 0,1 m) je nutno 

chránit (např. netkanou textilií). Tato povrchová úprava bude prováděna po zpětném 

zásypu rýh. 

 

 

d9) Začištění vnitřních povrchů a vnitřní omítky 

 

Vyrovnání hloubky zalomených ostění (nadpraţí) bude provedeno „páskem“ 

tepelné izolace, ten se k podkladu přilepí celoplošnou lepící hmotou shodnou s hmotou 

pouţitou k lepení kontaktního zateplení. Následně bude provedena základní vrstva 

s vloţením rohových profilů a osadí se systémové lišt k oknům. Na tuto vrstvu bude po 

uplynutí technologické pauzy na vyzrání základní vrstvy ze stěrkové hmoty provedena 

štuková omítka. Na nově vyzděnou stěnu z cihelných bloků Heluz a dozdívky ostění 

schodišťových oken bude z vnitřní strany provedena nejprve hrubá omítka, poté konečná 

povrchová úpravou tenkovrstvou štukovou omítkou. Rovněţ bude opraveno případné 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11234
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poškození omítek kolem otvorů během jejich výměny. Na nové omítce u vchodu se 

provede výmalba.  

 

 

d10) Zámečnické prvky a konstrukce 

 

Nové zábradlí lodţii bude svařené z profilů typu „Jakl“, výplň bude 

z polykarbonátových desek.  Kotvení jednotlivých zábradlí lodţií bude do spodní plochy 

balkonových panelů přes kotevní desky. Kotvení do „ţiletek“ lodţií bude provedeno 

ocelovým profilem s oválnými otvory. Zábradlí u vstupu je navrţeno rovněţ  svařované 

z „Jakl“ profilů a výplň bude tvořena vodorovnými tyčemi.  

 

Návrh těchto konstrukcí (především zábradlí lodţií) byl proveden v tak, aby 

konstrukce přenesla zatíţení (zejména zatíţení větrem). Prvky kotvící nové zábradlí 

lodţii a zábradlí u vstupu musí být osazeny před zahájením montáţe ETICS. Tepelný 

izolant bude k těmto konstrukcím dotaţen, respektive bude kotvící části zakrývat. 

Konečná povrchová úprava bude k prostupujícím konstrukcím dotaţena, nesmí na ně být 

pevně napojena. Přechod se utěsní pruţným silikonovým tmelem. Povrchová úprava 

těchto konstrukcí bude provedena nátěrem v hnědé barvě. 

 

 

d11) Větrací otvory 

 

Větrací otvory v kuchyních a větrací otvory střechy budou vyčištěny a 

prodlouţeny o tloušťku tepelného izolantu PVC trubkou a po provedení konečné 

povrchové úpravy  se osadí kruhové, plastové krycí mříţky. 

 

 

d12) Klempířské prvky a konstrukce 

 

Klempířské prvky budou vyrobeny a namontovány s ohledem na provedené vnější 

kontaktní zateplení a to v souladu s normou ČSN 73 3610. [10] Nové klempířské prvky 

a konstrukce budou vyrobeny z poplas-tovaného plechu VIPLANYL tloušťky 0,55 mm, 

respektive titanzinkového plechu tloušťky 0,7mm, tyto prvky je nutno natřít nátěrem 
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shodné barvy s barvou poplastovaných  plechů. Oplechování atik, dělících spár se ukotví 

přímo do podkladní konstrukce, prvky je nutno dilatovat á 2 m. 

  

 

d13) Tepelná izolace střech  

 

Bude provedena střešními spádovými deskami ISOVER T-SD tloušťky 0,02/0,04 

m. Jedná se o desky z minerální plsti, desky  se bodově lepí. Atikový přechodový klín 

bude přilepen shodným lepidlem. 

 

 

d14) Povlakové krytiny 

 

Nově budou provedeny na zateplených plochách střech lodţií a na střeše u vstupu 

na jihozápadní straně. Podkladní pás Bitagit R 20 bude k tepelné izolaci kotven 

mechanicky zatloukací hmoţdinkou ND – K s podloţ-kou HTV – 82/40 F, hmoţdinka 

bude procházet skrz spádové desky aţ do podkladního ţelezobetonového pa-nelu. 

Finální vrstva z asfaltových pásů Sklobit 40 dekor se  k podkladním pásům  Bitagit R 20 

horkovzdušně přitaví . Pásy (podkladní i finální) budou kladeny rovnoběţné s okapem 

s přesahem 0,1 m. Na stěnu se asfaltové pásy Sklobit 40 vytáhnou do výšky 0,15 m a 

tam zachytí přítlačnou lištou. 

 

 

d15) Výkop 

 

Před zahájením výkopových prací bude prověřeno, zda trasou budoucího výkopu 

nevedou sítě, které by mohly být pracemi ohroţeny. Následně budou sítě vytýčeny. 

Výkop rýhy, včetně skrývky ornice, bude prováděn ručně. Rýha okolo podélných stěn 

zateplovaného objektu bude provedena do hloubky 1 m pod úroveň terénu. Výkop se 

provede tak, aby pracovní prostor byl minimálně 0,8 m, s ohledem na hloubku není 

nutné paţit, v případě nutnosti budou stěny výkopu svahovány.  

 

Pracovní záběr pro provádění výkopových prací je navrţen v délce 2,5 m. Práce 

mohou probíhat současně na obou stranách objektu, vţdy však se vzájemným 
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vystřídáním. Během provádění zemních prací je nutno dodrţovat poţadavky uvedené 

v části II, III, IV, V a VI v příloze č.3 k NV č.591/2006 Sb [7]. Při výkopových prácích 

nesmí dojít k poškození hotové omítky nadsoklové části. 

 

 

d16) Okapové chodníky 

 

Po ukončení všech prací se znovu poloţí okapové chodníky, betonové dlaţdice 

rozměru 500x500x50 budou poloţeny do pískového loţe tloušťky 0,050 m. Pod touto 

vrstvou bude provedena hutněná štěrková vrstva tloušťky 0,100 m. Ohraničené této 

dlaţby bude obrubníky kladenými do suchého betonu. 

 

 

d17) Větrací otvory 

 

Větrací otvory v kuchyních a větrací otvory střechy budou prodlouţeny PVC 

trubkou o tloušťku tepelného izolantu, větrací otvory budou vyčištěny a následně po 

provedení konečné povrchové úpravy osazeny kruhové plastové krycí mříţky. Tepelný 

izolant k tomuto prodlouţení bude dotaţen. Následně prováděná základní vrstva a 

konečná povrchová úprava bude k prostupujícím konstrukcím dotaţena, nesmí na ně být 

pevně napojena. Přechod je nutno utěsnit pruţným silikonovým tmelem.  

 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů [1] 
 

Tloušťka tepelné izolace je v charakteristické ploše fasády 0,120 m, respektive 

0,080 m v soklové části. Ostění otvorů bude zatepleno deskami izolantu v tloušťce 0,040 

m. Tyto opatření zajistí splnění poţadavků kladené na obvodové stěny a výplně otvorů 

současně platnou normou ČSN 73 0540  - 2.  [5] 

 

Nové výplně splní poţadavek ČSN 73 0540  - 2.  [5] na maximální hodnoty 

součinitele prostupu tepla UN [Wm
2
K

-1
.] pro transparentní konstrukce. Hodnota 

součinitele prostupu tepla nových oken bude 1,1 Wm
2
K

-1
. 
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f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu [1] 
 

Charakter navrhovaných úprav nevyţaduje zásah do stávajících základových 

konstrukcí a tím ani nutnost provést inţenýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. 

 

 

g) Vliv objektu a jeho používání na životní prostředí a řešení 

případných negativních účinků [1] 
 

Stávající způsob vytápění tohoto bytového domu není úpravami měněn, stejně 

jako způsob nakládání s vzniklým domovním odpadem. Provedení ETICS a výměna 

stávajících výplní otvorů sníţí mnoţství tepla potřebného k vytápění objektu. Veškerý 

vzniklý stavební odpad během prací (suť, obaly) bude skladován odděleně dle kategorie 

odpadů uvedených ve vyhlášce 381/2001 Sb. [11] Na stavební suť bude přistaven 

kontejner. Se vzniklými odpady je nutno nakládat dle ustanovení zákona č. 185 /2001 

Sb. [12]. Okolí revitalizovaného objektu se po skončení prací uvede do původního stavu 

(obnova trávníků). 

 

Při stavebních pracích vzniknou tyto odpady: 

 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo  

jiné nebezpečné látky                                                                              N 

08 01 21 Odpadní odstraňovače barev nebo laků                                             N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod 

  číslem 08 04 09                                                                              O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly                     O 

15 01 02 Plastové obaly                        O 

15 01 03Dřevěné obaly          O 

15 01 04 Kovové obaly                           O 

17 01 01 Beton                         O 

17 02 02 Sklo                                                         O 

17 02 03 Plasty                     O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod čísly 17 03 01                    O  
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17 04 05 Ţelezo a ocel                         O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod čísly 14 05 03                     O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 17 06 03        O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                                              O 

20 03 01 Směsný komunální odpad                                            O 

 

Pozn.  

N…………..nebezpečný odpad 

O………….ostatní odpad 

 

 

h) Dopravní řešení [1] 
 

Není předmětem revitalizace, stávající dopravní řešení nebude nijak měněno. 

Příjezd k domu je po ulici Aviatiků.  

 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření [1] 
 

Jako ochrana před škodlivými vlivy hluku z vnějšího prostředí proběhne výměna 

stávajících dřevěných zdvojených oken za nová plastová s výrazně vyšší vzduchovou 

neprůzvučností Rw. Ta je u oken v obytných místnostech 35 dB. 

 

Stávající protiradonové opatření nejsou navrţenými úpravami dotčena, dojde však 

ke zvýšení bezpečnosti svislé hydroizolace pouţitím lepící hmoty Baumit BituFix 2K. 

 

 

 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu [1] 
 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11263
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Veškeré navrţené stavební úpravy splní poţadavky na ně kladené především 

vyhláškou č. 268/2009 Sb. [2]. Dále při stavebních pracích je nutno dodrţovat 

poţadavky NV 362/2005 Sb [16], NV 591/2006 Sb. [7], zákon 309/2006 [17], rovněţ je 

nutno při realizaci vnějšího kontaktního zateplení respektovat normu ČSN 73 2901 [20]. 

V souladu s ustanovením části I přílohy č. 1 k NV 591/2006 [7] bude staveniště 

zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
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1) Identifikační údaje stavby 

 

Stavebník:   

název :    Společenství vlastníků jednotek 

sídlo:     Aviatiků 1497/12 708 00 Ostrava, Hrabůvka 

 

Projektant: 

jméno:    Michal Holek 

adresa:    Nad Potokem 1453, Šenov u Ostravy 739  34 

 

Stavební úprava: 

druh stavební úpravy   Zateplení obvodového pláště 

účel stavební úpravy  Revitalizace objektu 

katastrální území  Hrabůvka 

místo provedení   Ostrava, Hrabůvka 

 

 

2) Úvod 

 

Úkolem tohoto technologického postupu je popsat provedení kontaktního 

zateplovacího systému. Poţadavky především na přípravu podkladu, provádění 

jednotlivých vrstev vnějšího kontaktního zateplovacího systému jsou popsány v normě 

ČSN 73 2901 [20], další poţadavky a doporučení výrobce zateplovacího systému jsou 

uvedeny v technologickém předpisu [21]. Zajistit tak splnění ekonomických, 

technických, estetických poţadavků kladených na fasádu.  Plocha zateplovaných 

konstrukcí je cca 870 m
2
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3) Popis procesu 

 

Vnější kontaktní zateplení bude provedeno tepelně izolačním kompozitním 

systém (ETICS) firmy Baumit s.r.o., konkrétně ucelený systém STAR. Jedná se 

certifikovaný systémem. 

 

Zateplení soklové části pod terénem a nad ním bude provedeno deskami 

Austrotherm XPS TOP P GK tloušťky 0,08 m, respektive 0,03 m (část základu 

schodiště). Zateplení ostění a nadpraţí oken v 1S bude prove-deno shodným materiálem 

tloušťky 0,03 m. Austrotherm XPS TOP P GK. Lepící hmota Baumit BituFix 2K pouţita 

k lepení desek Austrotherm XPS TOP P GK pod terénem a 0,3 m nad ním, bude zároveň 

slouţit jako doplňková, svislá, stěrková hydroizolační vrstva.  Nad úrovní 0,3 m nad 

terénem budou tyto desky lepeny lepící hmotou Baumit StarContact. 

 

Zateplení v místech, kde je to z poţárního hlediska moţné, místa stanoví ČSN 73 

0810 [9], se provede deskami Baumit EPS-F plus tloušťky 0,120 m. V místech, v nichţ 

ČSN 73 0810 [9] poţaduje pouţití výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, budou 

pouţity desky z minerálních vláken s podélnou orientaci vláken v tloušťce 0,120 m. 

Desky se lepí hmotou Baumit StarContact  

 

Vyrovnání hloubky meziokenních pilířku provedené deskami Baumit EPS-F plus 

tloušťky 0,03 m, tyto desky budou kotveny hmoţdinkami NTK U délky 0,110 m. 

Zateplení ostění oken v 1- 8 NP se provede deskami Baumit EPS-F plus, deskami 

z minerálních vláken s kolmou orientaci vláken v tloušťce 40 mm. 

 

 Základní vrstva bude provedena stěrkovou hmotou Baumit StarContact, do 

základní vrstvy se vloţí výztuţná tkanina Baumit StarTex, hrany  je nutno vyztuţit 

profily. 

 

Kotvení desek tepelné izolace Baumit EPS-F plus tloušťky 0,12 m, desek 

Austrotherm XPS TOP P GK od úrovně 0,3 m nad terénem bude prováděno lepícími 

kotvami Baumit KlebeAnker 55. Desky z minerálních vláken budou kotveny skrz izolant 

hmoţdinkami NTK U délky 0,170 (0,21) m.  

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11263
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11257
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11336
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4) Materiál a skladování  

 

Materiál na provedení zateplení fasády na stavbu bude dopravován v obalech 

z výroby. Na zateplení se pouţijí pouze materiály a doplňky určené v zateplovacím 

systému výrobcem. Komponenty z jiných systémů není moţné kombinovat s výrobky 

nebo systémy jiných výrobců. Provádějící firma, případně subdodavatel, zajistí dopravu 

na staveniště a řádné sloţení a uloţení materiálů ve skladovacích prostorách na 

staveništi. Skladování jednotlivých komponentů systému bude v souladu s poţadavky 

výrobce a poţadavky uvedenými      v příloze číslo.3. části I k NV číslo. 591/2006 Sb. 

[7]. Ke skladování materiálů budou případně pouţity sklepní prostory domu. Venkovní 

sklady se rozmístí tak, aby se minimalizoval přesun materiálu, umoţnil snadný příjezd 

dopravních prostředků a minimalizoval zábor okolního pozemku. 

 

V realizační fázi bude materiál postupně při zabudovávání skladován na lešení, 

nesmí však dojít k ome-zení pracovního prostoru, přetíţení lešení, ohroţení bezpečnosti 

osob na lešení a pod ním pádem nářadí a mate-riálů. Svislá manipulace s materiálem 

bude probíhat pomocí elektrického vrátku, případně jednoduchých ruč-ních kladek. 

Materiál na stavbu bude dodáván s ohledem na denní spotřebu s dostatečným 

předstihem. 

 

 

3.1 Lepící, stěrkové hmoty 

 

K lepení desek Baumit EPS – F plus se pouţije lepící hmota Baumit StarContact, 

dodávaná v pytlích á 25 kg. K lepení části desek Austrotherm XPS TOP P GK se pouţije 

lepící hmota Baumit BituFix 2K, dodá-vaná v baleních á 30 kg. Pytle s lepící, stěrkovací 

hmotou, dodané na staveniště v suchém stavu na europaletách opatřených ochrannou 

fólií, případně jednotlivě v papírových pytlích, kbelících, musí být uskladněny na dřevě-

ném roštu, případně na jiné podloţce, aby se zamezilo vnikaní vlhkosti z podkladu do 

uskladněných hmot. K uloţení lze pouţít ocelový sklad vybudovaný v rámci zařízení 

staveniště, případně po dohodě s majiteli, sklepní prostory domu. 

 

 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11263
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4.2. Tepelné izolace 

 

K zateplení se pouţijí desky na polystyrenové bázi Baumit EPS-F plus, Baumit 

minerální fasádní deska v předepsaných tloušťkách. Soklová část bude zateplena tepelně 

izolační deskami Austrotherm XPS TOP P GK v předepsané tloušťce. Materiál na 

stavbu bude dodán v balících, staţený ochrannou fólií, chránicí izolaci před 

nepříznivými vlivy počasí (sníh, déšť, námraza). Desky Baumit EPS-F plus je nutno 

chránit před působením UV záření a organických rozpouštědel. Izolanty se uloţí 

naplocho v suchém prostředí a tímto jsou chráněné před mechanickým poškozením [21]. 

Jednotlivé materiály budou podle druhu roztříděné. 

 

 

4.3. Výztužná tkanina 

 

K vyztuţení základní vrstvy bude navrţena síťovina Baumit StarTex šířky 1,1 m, 

s oky cca 4 x 4 mm, dodávaná v rolích á 50 m. Síťovina se uloţí v uzavřených skladech 

nastojato v suchém prostředí a bude chráněná proti působení UV záření, povětrnostních 

vlivů a namáháním způsobujícím trvalé deformace. 

 

 

4.4. Omítka pro konečnou povrchovou vrstvu 

 

Je navrţena Baumit SilikonTop, jedná se paropropustnou, tenkovrstvou, 

probarvenou, silikonovou omítku,dodávanou v kbelících á 30 kg v pastovité konzistenci. 

Baumit MosaikTop omítka se pouţije jako konečná úprava v oblasti soklu, jedná se o 

omítku z barevných kamínků, dodáváná v kbelících á 30 kg. Materiál pro konečné 

povrchové úpravy musí být skladována v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném 

balení, maximálně 12 měsíců od data výroby. 

 

 

 

 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.com/cz/main4/sub2/20457
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320


Bakalářská práce                                                                                                                  Michal Holek 

Revitalizace panelového objektu  T06B                                                                                                                           
_________________________________________________________________________________________________________________ 

58 

 

 

4.5. Základní nátěr – penetrace 

  

   Pouţije se výrobcem určený nátěr Baumit UniPrimer, tento přípravek je určen pro 

vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění dobré přilnavosti následně nanášené omítky. 

Je dodáván v kbelících á 25 kg, je nutno jej skladovat v chladu, v uzavřeném balení, 

chráněn proti mrazu, a to maximálně 12 měsíců. 

 

 

4.6. Drobný materiál 

 

Kotvy Baumit KlebeAnker 55, hmoţdinky NTK U, plastové spojky soklových lišt 

PV 30, zátky STR Mineral budou dodány a skladovány v krabicích. Tyto je nutno 

chránit proti dešti, mrazu a UV záření. Výztuţné profily hran (PVC okapničky, rohové 

PVC profily, parapetní připojovací profily, okenní a dveřní připojovací profily ETICS 

budou na stavbu dodány v balících, případně svazcích, musí být uloţeny na rovné 

podloţce v suchu tak, aby nemohlo dojít k deformaci, případně poškození.  

 

 

5) Předání, převzetí pracoviště 

 

Staveniště pro provedení zateplení bude předáno investorem, případně jeho 

pověřeným zástupcem. Za zhotovitele staveniště převezme stavbyvedoucí nebo 

pověřený zástupce. Před zahájením prací na zateplení musí být provedeno, ukončeno a 

zkontrolováno. 

 Posouzen a ověřen stav podkladu, provádí dle ČSN 73 2901 části 5.2 [20] 

 Osazeny a řádně připevněny výplně otvorů (okna, dveře).  

 Dokončeny všechny dozdívky. 

 Ustálená vlhkost podkladu je maximálně 4% 

 Demontovány klempířské prvky na fasádě, oplechování a lemování 

konstrukcí, kotvící prvky lana bleskosvodu. Demontovány krycí mříţky 

větracích otvorů, s jejich následným vyčištěním. 

 Případné trhliny, spáry vyskytující se na fasádě posouzeny, případně sanovány. 
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 Demontováno osvětlení, konzoly zařízení vyskytujících se na fasádě. 

 Lešení postavené v dostatečném odstupu od stávajícího pláště, z vnější strany 

kryté ochrannou sítí, nad vchodem provedená ochranná stříška. 

 

O předání, převzetí provedeného zateplení mezi stavbyvedoucím a investorem, 

případně jeho pověřeným zástupcem bude proveden zápis do stavebního deníku s 

uvedením data kontroly, zjištěnými závadami, nedostatky a bude stanoven datum a 

způsob jejich odstranění. Účastníci stvrdí zápis svým podpisem. 

 

 

6)  Pracovní podmínky 

 

Před zahájením montáţe zateplovacího systému musí být provedeno: 

 

 Postaveno oplocení staveniště s neprůhlednými plotovými výplněmi, 

poţadavky na výšku oplocení     a zajištění staveniště jsou formulovány 

v příloze č.1, část I k NV č. 591/2006 Sb. [7] 

 Vybudováno zařízení staveniště, včetně skladovacích prostor a hygienických 

zařízení. 

 Zajištěna dodávka vody, elektrické energie pro staveniště (napojením na 

stávající rozvody v domě). Na staveništi bude umístěn stavební rozvaděč 

elektrické energie, z něj bude odebírána elektrická energie pro jednotlivé 

zařízení na stavbě. Zařízení pro rozvod energie upravuje z hlediska bezpeč-

nosti nařízení vlády č. 591/2006 Sb, příloha č.1, část II . [7] 

 Postaveno fasádní, rámové lešení SPRINT. Na vnějším povrchu lešení 

nataţena ochranná síť z umě-lých vláken, nad vchody namontována ochranná 

stříška. Lešení musí být postaveno na únosném podloţí tak aby bylo 

zabezpečeno rozloţení, přenos montáţního zatíţení vyvozené montáţními 

pracemi, skladovaným materiálem na podklad pomocí roznášecích prvků 

[23].  

 Materiál odstraňovaný z konstrukcí nesmí být volně shazován, ale bude 

spouštěn vhodným způsobem (elektrickým, ručním vrátkem). 
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Nejvhodnější dobou pro realizaci ETICS je jarní nebo letní období. V deštivém 

počasí je rovněţ zakázáno provádění zateplovacích prácí z důvodu zabudovávání 

vlhkosti do stavby, také z důvodu bezpečnosti pracovníků. Při montáţních pracích musí 

pracovníci pouţívat ochranné pomůcky. Během technologických operací provádění 

ETICS nesmí být teplota okolního vzduchu niţší neţ +5 °C a vyšší neţ +30 °C. 

Povrchová teplota podkladu a součástí ETICS nesmí být dle poţadavku [21] niţší neţ +8 

°C.  

 

Práce na lešení ve výškách musí být přerušeny za nepříznivých podmínek 

v souladu s poţadavky části IX přílohy k nařízení vlády č.362/2005 Sb. [16] 

 

Kaţdý pracovník bude proškolen o BOZP, bude mít potvrzení povolující práci ve 

výškách, musí aktivně uţívat přidělené pracovní a ochranné pomůcky. Před zahájením 

realizace kontaktního zateplení budou dokončeny všechny práce, které by mohly 

negativně ovlivnit jeho provádění, případně budou souběţné činnosti stavbyvedoucím 

vhodně koordinovány. Zabezpečení ohroţeného prostoru pod pracovištěm bude 

v souladu s poţadavky uvedenými v bodu V přílohy k nařízení vlády č.362/2005 Sb. 

[16] 

 

 

7) Personální obsazení 

 

Montáţní práce při provádění zateplení budou provádět pracovníci řádně 

proškolení v provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů Baumit, spol. s r.o. 

Dle vykonávaných prací budou mít potřebná oprávnění, případně zaškolení (např. práce 

ve výškách apod., obsluha el. vrátku…). Na stavbě bude pracovat 15 – 20 pracovníků. 

 

 

 

7.1. Stavbyvedoucí  

 

Pracovník pověřený kontrolou, koordinováním prací, jednáním s technickým 

dozorem. Účastní se všech zkoušek, přebírá a předává práce, konstrukci. 
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7.2. Mistr čety izolatéru a zedníků 

 

Je vedoucím pracovníkem čety, přebere od stavbyvedoucího staveniště 

k provedení zateplovacích prací a po dokončení prací staveniště opět předá. O převzetí a 

předání staveniště bude vţdy sepsán protokol, případně zápis do stavebního deníku. 

Mistr v průběhu prací dohlíţí na způsob provádění zateplovacích prací dle schvá-lené 

prováděcí dokumentace, dbá na jejich kvalitu. Kontroluje dodrţování technologického 

postupu prací, dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dohlíţí na dodrţení 

schváleného časového harmonogramu. Rozděluje práci jednotlivým pracovníkům. Vede 

evidenci pracovníku. Bude seznámen s tímto technologickým postupem. 

 

 

7.3. Izolatéři 

 

Pracovní četa bude mít 5 – 7 pracovníků. Provádí vlastní montáţ zateplení dle 

pokynů mistra čety, schválené prováděcí dokumentace. Řídí práci pomocných dělníků, 

zodpovídají za správnost provedených prací. Budou seznámeni s tímto technologickým 

postupem. Dbají na svou bezpečnost. 

 

 

7.4. Zednící 

 

Pracovní četa bude mít 5 – 7 pracovníků. Provádí základní a definitivní vrstvu 

zateplovacího systému. Provádí zdění dozdívek, opravují omítku po výměně oken. Řídí 

práci pomocných dělníků, zodpovídají za správnost provedených prací. Budou 

seznámeni s tímto technologickým postupem. Dbají na svou bezpečnost. 

 

7.5. Pomocní dělníci 

 

Počet pomocných dělníků bude 3 – 4. Na základě pokynů izolatérů, zedníků 

zajišťují dopravu materiálu z místa skladování k místu zabudování, připravují lepící a 

stěrkové směsi, provádí úklid staveniště po skončení pracovní směny. Bude-li pomocný 

dělník obsluhovat elektrický vrátek, musí být k takové činnosti řádně proško-len a mít 

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci/1000890/
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potřebná oprávnění. K zavěšování břemen na zdvihací prostředek musí mít oprávnění – 

vazačský prů-kaz. Dbají na svou bezpečnost. 

 

 

8) Stroje a pracovní pomůcky 

 

8.1. Strojní vybavení pracovní čety 

 

Příklepové vrtačky se sadou vrtáků do betonu, mísidlo na lepící, stěrkovou hmotu, 

elektrický vrátek např. typ UMACON IBER-UNO. 

 

Pomůcky k provádění: 

 

Kladiva, palice, vodováhy délky 2 m, rýsovací trny, zednické lţíce, ocelové 

hladítka, olovnice, lana, hoblíky k přebroušení izolantu, vědra na lepící hmotu, nůţ 

k řezání desek izolace, nerezové hladítka se zuby 10 x10 mm, kleště, pilky na ocel, 

nůţky na plech, košťata, zednické provázky, hoblíky se skelným papírem, štětce, 

malířské válečky.  

 

Veškeré nářadí a pomůcky musí být v technickém pořádku, případně mít platné 

osvědčení o revizích. 

 

 

8.2. Stanovení použití nářadí: 

 

Stavební elektrický vrátek  

 

Pro svislou dopravu bude na stavbě instalováno 2ks (na kaţdé straně fasády jeden) 

elektrických vrátků např. typ UMACON IBER-UNO. Bude se slouţit pouze pro dopravu 

materiálu, případně pracovního nářadí. Zavěšovány mohou být jen odzkoušené nádoby 

s ověřenou únosností. 
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Jednoduché kladky pro ruční zvedání 

 

Pro svislou dopravu materiálu do výšky maximálně. 15 m. Maximální hmotnost 

zvedaného břemene jedním pracovníkem je 50 kg, dvěma pracovníky 60 kg. Lana 

pouţita ke zvedání předmětů nesmí být poškozená  a musí mít dostatečnou únosnost. 

 

Příklepové vrtačky 

 

K vrtání otvorů pro osazení kotev, hmoţdinek a jiných podobných prvků. Pouţito 

můţe být pouze nářadí, jeţ prošlo pravidelnou revizí a ţádná část vrtačky není 

poškozená. 

 

Mísidlo na lepící, stěrkovou hmotu 

 

Slouţí k rozmísení suché lepící a stěrkové směsi a směsi pro konečnou 

povrchovou úpravu. Pouţito můţe být pouze nářadí, které prošlo pravidelnou revizí a 

ţádná část vrtačky není poškozená. 

 

 

8.3. Stanovení podmínek použití nářadí 

 

Při uţívání strojů a nářadí na staveništi bude postupováno dle poţadavků 

uvedených v příloze č.2 k část I k NV č. 591/2006 Sb. [7] 

 

Stavební vrátek  

 

Při pouţívání respektovat návod na pouţití výrobku, poţadavek uvedených 

v příloze č.2 k část I a XI k NV č. 591/2006 Sb.  [7] Vrátek nesmí být přetěţován nad 

nosnost udanou výrobcem. Osoba obsluhující vrátek bude mít potřebná oprávnění a bude 

k obsluze daného typy zařízení proškolena. 
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Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

 

Budou pouţívány k zvedání břemen do menších výšek. Nosné lano musí být 

pravidelné kontrolováno zda není poškozeno. Bliţší minimální poţadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví při pouţívání strojů a nářadí na staveništi jsou formulovány v v příloze 

č.2 k část I a XII k NV  č. 591/2006 Sb.  [7] 

 

Příklepové vrtačky, mísidla na lepící, stěrkovou hmotu 

 

Při pouţívání bude respektován návod na pouţití výrobku a bezpečnostní předpisy 

týkající elektrických zařízení a zásady bezpečné práce s mechanizovaným nářadím. 

Především nesmí být pouţíváno nářadí poško-zené a nesplňující bezpečnostní předpisy.  

 

 

9) Pomocné stavební konstrukce  

 

Bude pouţit systém rámového lešení SPRINT, umoţňující snadné a rychlé 

sestavení. Při sestavování nebo demontáţi budou respektovány poţadavky NV 362/2005 

Sb. [16], především poţadavek na zajištění pracovníků proti pádu při pracích ve 

výškách. Po skončení montáţních prací na lešení předá mistr lešenářské čety písemnou 

formou stavbyvedoucímu lešení k uţívání, předáni a převzetí proběhne formou zápisu 

do sta-vebního deníku. Jako ochranná konstrukce proti pádu předmětů bude pouţita síť z 

umělých vláken nataţená na vnějším povrchu lešení, nad vchody bude namontována 

ochranná stříška. 

 

 

 

10) Způsob dopravy materiálů 

 

10.1. Svislá doprava 

 

Hlavním dopravním prostředkem pro dopravu materiálu bude elektrický vrátek 

umístěný na konzole na  vrcholu lešení. Do menších dopravních výšek je moţno pouţít 

ruční kladku. Materiál nesmí být svislou dopravou a způsobem uvázání poškozen ani 
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zdeformován (zmáčknut). Dělníci provádějící zavěšováni břemen musí mít potřebná 

oprávnění (vazačský průkaz). Balíky tepelné izolace budou zavěšovány vcelku, nádoby 

s lepící hmotou budou zavěšovány za „uši“. Všechny části nádoby musí být dostatečné 

únosné, během dopravy nesmí dojít k jejich poškození a pádu předmětu. 

 

 

10.2. Vodorovná doprava 

 

Na zemi, ze skladů k místu umístění zdvihacích prostředků bude doprava 

materiálů zajišťována pomoc-nými dělníky, kteří s ním budou manipulovat ručně. 

 

 

11) Pracovní postupy 

 

11.1. Přípravné práce 

  

Proběhne montáţ fasádního lešení a očištění fasády, demontáţ stávajících 

klempířských prvků a konst-rukcí (oplechování horizontálních styků panelů, atik, 

okenních parapetů, zakrytí dělících spár, oplechování okapových hran lodţii a střechy 

nad chodem). Bude provedena odborná prohlídka fasády s ohledem na moţný výskyt 

aktivních trhlin a jiných poruch. Osadí se nová okna a dveře. Vyzdí se stěny z cihelných 

bloku u jiho- západního vchodu a dozdívky ostění pro nová okna. Bude provedeno 

zakrytí všech konstrukcí a prvků s ohle-dem na moţné poškození během provádění 

povrchových úprav. 

 

11.2. Příprava podkladu 

 

 Příprava podkladu spočívá v očištění fasády tlakovou vodou, odstranění 

nesoudrţných vrstev mechanickým odstraněním případně tlakovou vodou, odstranění 

prachu, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst a pří-padnou sanací aktivních trhlin 

v podkladní konstrukci. 
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Nově vyzděné zdivo (vyznačeno na výkres nového stavu) musí být provedeno s 

přesnosti uváděnou pro podklad pro ETICS v tab.1 ČSN 732901 [20] , zbaveno 

případných přelitků malty (mechanickým odstraněním), zbaveno prachu, mastnot, 

vlhkost podkladních konstrukcí můţe být maximálně 4%. Doporučená příprava pod-

kladu je uvedena v tab. 2 ČSN732901 [20].   

 

Soudrţnost podkladu musí být nejméně 200 kPa, nejmenší jednotlivá přípustná 

hodnota alespoň 80 kPa. [20 str. 8]. Rovinnost podkladu umoţňující lepení desek bez 

dalších úprav je dle tab. 1 ČSN 732901. 0,002 m [20]. Větší nerovnosti podkladu musí 

být vyrovnány samostatnou vrstvou stěrkové hmoty, soudrţnost musí být opět 

minimálně 250 kPa [20 str. 8] . V případě vyrovnávání nerovnosti stěrkovou hmotou je 

nutno dodrţet technologickou přestávku nutnou pro řádné vyzrání vyrovnávací vrstvy 

min. 2-3 dny v závislosti na okolních klimatických podmínkách.  

 

Oblast, kde budou lepeny desky Austrotherm XPS TOP P GK lepeny lepící 

hmotou Baumit BituFix 2K, (od úrovně1 m pod terénem aţ po 0,300 m nad terén) bude 

provedeno vyrovnání všech nerovností a spár v pod-kladu stěrkovou hmotou Repol 

Betonová stěrka BS O5 G. Přesnost vyrovnání bude s ohledem na způsob lepení 

izolačních desek co největší (2mm/2m).  

 

Případnou vyrovnávací vrstvu je dle technického listu výrobku Repol Betonová 

stěrka BS O5 G doporu-čeno natahovat ocelovým zednickým hladítkem s následným 

vyhlazením. Na takto vyrovnaný povrch je moţno po uplynutí technologické pauzy 2 

dnů nutné na vyzrání vyrovnávací vrstvy, aplikovat penetrační nátěr. Penetrační nátěr 

111 N se nanáší štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách, mezi jednotlivými vrstvami 

nátěru je nutno dodrţet technologickou přestávku cca 12 - 24 hodin podle teploty 

vzduchu a vlhkosti podkladu. Čerstvý penetrační nátěr je nutno dle poţadavku výrobce 

v technickém listu výrobku min. 3 hodiny po aplikaci chránit před případným vymytím 

deštěm. Podklad pod vyrovnávací vrstvu a penetrační nátěr musí být dle poţadavků 

v technických listech suchý, očištěný, pevný, bez nesoudrţných vrstev, zbaven prachu a 

výkvětů. Stěrková a penetrační hmota bude připravována a zpracovávána v souladu 

s poţadavky v technickém listu výrobku.  
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U severovýchodního vstupu bude ověřeno, zda stávající podklad (keramický 

obklad) je dostatečně přídrţný k podkladu. Prověření se provede poklepem, případně 

několika zkušebními vrty s příklepem. Pro zvýšení přídrţnosti bude plocha keramického 

obkladu napenetrována přípravkem Baumit SuperGrund. 

 

Větrací otvory střechy a v kuchyních budou vyčištěny a prodlouţeny vloţením 

PVC trubky potřebné délky tak, aby na konečnou povrchovou úpravu mohly být osazeny 

plastové krycí mříţky. Prodlouţení bude provedeno před zahájením montáţe zateplení. 

 

Před zahájením lepení desek tepelné izolace kolem otvorů musí být osazeny 

kotevní profily parapetů, osazeny prvky kotvící nové zábradlí. Kotvící prvky lodţiového 

zábradlí budou osazeny na spodní plochu lodţiových panelů.  

 

 

11.3. Montáž lepících kotev 

 

Lepící kotvy Baumit KlebeAnker 55 budou pouţity ke kotvení všech desek 

Baumit EPS-F plus v ploše fasády, kromě vyrovnání hloubky meziokenních pilířků. 

Desky Austrotherm XPS TOP P GK pod úrovní 0,300 m nad terénem nebudou kotveny. 

Kotvy jsou určeny pro kotvení betonového podkladu a osazují se přímo na povrch 

podkladní konstrukce v pravidelném rastru max. 0,40 x 0,40 m, krajní řady kotev musí 

být vzdáleny max. 0,10 m od hran (např. nároţní, soklové). Průměr vrtaného otvoru pro 

dřík kotvy je 0,008 mm a účinná kotvení délka 0,042 mm, minimální hloubka vrtu je 

0,060 m [21]. Vrt pro dřík kotvy musí být kolmý k povrchu podkladu a po vyvrtání 

vyčištěn. Během zatloukání trnu kotev nesmí dojít k jeho poškození, zatloukání je 

doporučováno provádět gumovou palicí.  

Hmoţdinky nesmí být vystaveny působení UV záření déle neţ 6 týdnů. Nepevně 

osazená, deformovaná nebo poškozená kotva musí být, pokud je to moţné, z konstrukce 

odstraněna, kotvu je pak nutno nahradit novou. Montáţ hmoţdinek a kotev lze provádět 

pouze při teplotách nad 0 ºC.  

 

 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
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11.4. Založení systému 

 

Způsob zaloţení zateplovacího systém v nad soklové části bude tzv. „na lať“. 

Toto zaloţení se provádí tak, ţe se v tomto případě k spodní hraně přechodu mezi 

soklovým panelem a vystupujícím obvodovým pane-lem 1 NP, která jiţ musí být 

zateplená deskami Austrotherm XPS TOP P GK (provedeno deskami tloušťky 0,003 m), 

osadí rovná, hoblovaná, montáţní lať, podepře se a vyrovná do vodorovné roviny 

vodováhou. Na takto vyrovnanou montáţní lať bude probíhat pokládka desek tepelné 

izolace v nad soklové části. K zajištění horizontální přímosti soklové hrany je moţno 

pouţít nataţený zednický provázek z rohů objektu. 

 

V místě, kde tento přechod není (pod lodţiemi), bude provedeno pouze vyrovnání 

latě. Další postup je shodný. 

 

Nad střechami (lodţie, střecha vchodu bude zaloţení ETICS provedeno na 

soklový PVC profil therm se sklotextilní síťovinou šířky 0,125 m a okapním nosem. 

Kotvení soklového profilu k podkladu bude probíhat plastovými hmoţdinka se 

zatloukacím trnem (3ks/1 m) [21]. V podélném směru se k prodlouţení soklových lišt 

osazují spojky soklových lišt. K zajištění horizontální přímosti spodní hrany je moţno 

pouţít nataţený zednický provázek nebo vodováhu. Případné nerovnosti musí být 

vyrovnány plastovou soklovou distanční podloţkou. Spára mezi zakládacím profilem a 

podkladem musí být utěsněna.  

  

 

11.5. Lepení desek izolantu 

 

Lepící hmoty určené k lepení budou připravovány k pouţití v souladu 

s poţadavky na zpracování uvede-nými v technických listech výrobků. Při provádění 

musí být respektovány doby zpracovatelnosti. Směs nesmí být po tuto dobu vystavená 

přímému slunečnímu záření nebo dešti. 

 

K vyrovnání hloubky meziokenních piliřků a okolní fasády bude pouţito desek 

Baumit EPS – F plus tloušťky 0,030 m. Lepicí hmota se rubovou stranou desek nanáší 
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po obvodě zednickou lţící v pruhu šířky 0,02 – 0,030 m a doplní se třemi vnitřními 

„bochánky“. Po přiloţení, přitlačení desky k podkladu a vyrovnání musí lepící hmota, 

včetně případných nerovností v podkladu, vyplnit cca 50% plochy desky.  

 

Po zatuhnutí lepící hmoty pod těmito deskami Baumit EPS – F plus (1-2 dny)       

a přikotvení hmoţdinkami NKT – U bude zahájena montáţ desek Baumit EPS – F plus 

tloušťky 0,120 m. S kladením těchto desek se bude začínat od montáţní latě, na tuto lať 

ani na hranu tepelně izolační desky k ní přilehající, se nenanáší lepící hmota. Způsob 

nanášení lepící hmoty je shodný se způsobem nanášení na desky tloušťky 0,030 m. 

Lepící hmota se v ţádném případě nesmí dostat do styčných a loţných spár. Stane – li se 

to, musí se neprodleně odstranit. Kladení desek Baumit EPS – F plus, desek 

z minerálních vláken s podélnou orientaci vláken se provádí ve vodorovných pruzích      

a směrem nahoru. Desky izolantu je nutno klást na sraz, na vazbu, nesmí vznikat kříţové 

spáry. Spáry vyrovnávací vrstvy a hlavní tepelně izolační vrstvy je nutno vystřídat (min 

0,1 m) 

 

V místech, kde je nutno pouţít výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 dle 

poţadavku ČSN 73 0810 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., budou pouţity k vyrovnání 

hloubky meziokenních pilířků desky z minerálních vláken s kolmou orientaci vláken, ty 

musí být k podkladu lepeny celoplošně. Po vytvrzení lepící hmoty bude provedena 

hlavní tepelně-izolační vrstva provedená deskami z minerálních vláken s podélnou 

orientaci vláken tloušťka 0,120 m. Stěny strojovny výtahu budou zatepleny deskami 

tloušťky 0,03 m. Způsob nanášení lepící hmoty na tyto desky je shodný se postupem u 

desek Baumit EPS – F plus s tím rozdílem, ţe místo následného nanášení lepící hmoty 

bude tence přestěrkováno lepicí hmotou. Technologická pauza nutná k zatuhnutí lepicí 

hmoty pod „vyrovnáním meziokenních piliřku“ je minimálně 24 hod.  

 

Zateplení soklové části deskami  Austrotherm XPS TOP P GK předepsané 

tloušťky se provede aţ po de-montáţi lešení a provedení výkopů. Jediná část soklového 

zateplení, která musí být hotová před zahájením montáţe desek Baumit EPS – F plus, je 

vodorovná část spodní plochy přechodu mezi suterénním panelem a pa-nelem v 1 NP. 

Tloušťka tohoto zateplení bude 0,003 m. 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11280
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Od soklové hrany zateplené deskami Baumit EPS - F plus aţ po úroveň 0,300 m 

nad terén budou desky Austrotherm XPS TOP P GK předepsané tloušťky lepeny lepicí 

hmotou Baumit StarContact. Kladení Austro-therm XPS TOP P GK je směrem dolů.   

 

Od úrovně 1m pod terénem aţ po úroveň 0,300 m nad terénem budou desky 

Austrotherm XPS TOP P GK lepeny lepící hmotou Baumit BituFix 2K na předem 

připravený podklad. Lepící hmota Baumit BituFix 2K se bude natahovat ocelovým 

zednickým hladítkem, celoplošně v tloušťce minimálně 0,003 m. Tato lepící hmota bude 

zároveň i pojistná, svislou hydroizolační stěrka. Lepící hmota bude natahována 

v záběrech tak, aby nedo-cházelo k zasychání lepící hmoty (tzv. v otevřeném čase lepicí 

hmoty) před přiloţením a přitlačením izolačních desek Austrotherm XPS TOP P GK. 

Směr kladení desek Austrotherm XPS TOP P GK je i v této oblasti shora dolů. Během 

lepení desek izolace se opět nesmí dostat do styčných a loţných spár lepící hmota. Stane 

– li se to, musí být lepící hmota neprodleně odstraněna. Desky Austrotherm XPS TOP P 

GK nebudou v této oblasti kot-veny. 

 

Desky Austrotherm XPS TOP P GK budou pod úroveň nejniţšího bodu přilehlého 

terénu zataţeny do hloubky 1 m dle poţadavku ČSN 730540-2  [5]. 

 

Jednotlivé desky izolantu (EPS – F plus, desky z minerálních vláken                      

i Austrotherm XPS TOP P GK) je nutno klást těsně vedle sebe tak, aby nevznikaly 

spáry, pokud vzniknou a budou širší neţ 2 mm, vyplní se shodným tepelně izolačním 

materiálem jako je materiál desek, mezi nimiţ je spára. Spáry mezi deskami šířky od 2 

do 4 mm je moţné vyplnit pěnovou hmotou (PUR pěnou). Vznikla-li by spára větší 

šířky, je nutno desky dořezávat.  

Nejvýhodnější je lepení vţdy celé desky tepelné izolace. Dořezávané kusy izolace 

s šířkou menší neţ 0,150 m nebudou do konstrukce zabudovány. Dořezávané kusy 

izolace nesmí být osazovány na nároţích, v koutech, v ukončení ETICS na stěně nebo 

podhledu [21]. 

 

U výplní otvorů budou desky umísťovány tak, aby kříţení spár desek byla 

nejméně 0,100 m od rohů těchto otvorů. Na nároţích budou desky tepelné izolace lepeny 

tak, aby řady nad sebou vytvořily vazbu. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dělící 

spáru. 
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Do přechodu mezi deskami Baumit EPS – F plus a minerální fasádní deskou se 

nevkládá ţádný profil. Technologická přestávka nutná pro zatvrdnutí lepicí hmoty před 

dalšími pracemi je min. 24 hodin.(dle klimatických podmínek) 

 

Tepelně izolační desky zateplení ţiletek nesmí být dotaţeny aţ k ploše lodţiových 

panelů. Spára musí být minimálně 0,005 m široká, ve stádiu montáţe a do doby 

zatuhnutí lepící hmoty to bude zajištěno např. podloţením distančními podloţkami, 

pouţívanými k vyrovnání soklové lišty. 

 

 

11.6. Kotvení desek izolantu 

 

Desky izolantu z minerálních vláken je nutno kotvit hmoţdinkami procházejícími 

skrz izolant. Pouţijí se polyetylénové talířové hmoţdinky NTK U 8/60 délky 0,170, 

(0,210) m s plastovým zatloukacím trnem. V ploše bude osazeno min. 6 ks 

hmoţdinek/m
2
, v okrajových oblastech pak 10 ks/m

2
. Šířka okrajové oblasti je v tomto 

případě 1,5 m. Okrajové oblasti jsou nároţní hrany a místa pod atikami. Pro osazení a 

zapuštění hmoţdinek budou do izolantu vyfrézovány otvory hluboké minimálně 0,016 m 

a následně osazeny zatloukací hmoţdinky. Při zatloukání trnu hmoţdinky nesmí dojít 

k jeho poškození. Po řádném přikotvení vrstvy tepelné izolace je nutné osadit zátky STR 

mineral zakrývající hmoţdinky.  

 

Vrt pro hmoţdinky musí být kolmý k povrchu podkladu a následně vyčištěn 

jedním aţ dvojím zasunutím vrtáku, hloubka vrtu musí být větší o 0,010 m, neţ je délka 

trnu. Hmoţdinky nesmí být vystaveny působení UV záření déle jak 6 týdnů. [21] 

 

Nepevně osazená, deformovaná nebo poškozená hmoţdinka musí být, 

z konstrukce odstraněna, hmoţdinku je pak nutno nahradit poblíţ novou. Montáţ 

hmoţdinek, kotev, lze provádět pouze při teplotách nad 0 ºC. A nesmí se osazovat do 

zmrzlé konstrukce. Hmoţdinky kotvící desky z minerálních vláken s příčnou orientaci 

vláken je nutno doplnit přídavným talířem ø 0,140 m. 
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11.7. Broušení tepelně izolačních desek 

 

Desky izolantu Baumit EPS – F plus mohou být broušeny, pokud nebylo během 

montáţe tepelně izolačních desek dosaţeno poţadované rovinnosti povrchu. Mezi 

dokončením lepení a zahájením broušení je nutno dodrţet technologickou pauzu 1 aţ 2 

dny na řádné zatvrdnutí lepící hmoty. Minerální tepelně izolační desky se nemohou 

nebrousit, bude-li potřeba, provede se samostatná vyrovnávací vrstva stěrkovou hmotou 

Baumit StarContact. Bude-li přestávka mezi montáţí desek Baumit EPS – F plus a 

provedením základní vrstvy delší neţ 14 dní, musí být povrch těchto desek přebroušen 

(odstranění degradované povrchové vrstvy). Prach po broušení je nutno z povrchu desek 

odstranit např. ometením nebo ofoukáním tlakovým vzduchem. Broušení se provádí tzv. 

hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Toto broušení sniţuje tloušťku tepelné 

izolace, tím i výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla UN. [21] 

 

11.8. Provedení základní vrstvy 

 

Před zahájením prací je nutno provést zakrytí všech prvků (okna, dveře, přilehlé, a 

prostupující konstrukce), které by mohly být během provádění základní vrstvy 

poškozeny (znečištěny) stěrkovou hmotou, případně jiným poškozením. 

 

Jako stěrkovací hmota bude pouţita stěrka Baumit StarContact. Stěrková hmota 

určená k provedení základní vrstvy bude připravována k pouţití v souladu s poţadavky 

na zpracování uvedenými v technickém listu výrobku. Při aplikaci je nutno respektovat 

doby zpracovatelnosti hmoty. Směs nesmí být po dobu zpracovatelnosti vystavená 

přímému slunečnímu záření, dešti. 

 

Základní vrstvu je nutno vyztuţit sklotextilní síťovinou Baumit StarTex. Povrch 

izolantu musí být před nanášením hmoty zbaven prachu a mastnost, nesmí být vlhký, 

nebo přebroušen. Stěrková hmota pro základní vrstvu bude nanášena ručně ocelovými 

zednickými hladítky. Nerovnosti nedorovnané broušením mohou být vyrovnány 

základní vrstvou. 

 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320
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Před prováděním základní vrstvy v ploše je nejdříve nutno na hrany tepelné 

izolace osadit určené ukončovací, nároţní, okapní, dilatační profily a zesilující 

vyztuţení. Ty se v podélném směru mohou prodluţovat přiloţením jednotlivých profilů 

k sobě, hrany je nutno zastřihnout tak, aby lícovaly. Profily je nutno osazovat do předem 

nanesených pruhů stěrkové hmoty, ta nesmí být nanášena ve velkém předstihu tak, aby 

nedocházelo k zasychání stěrkové hmoty. Během osazování profilů je nutno dbát na 

správné osazení – přímost, svislost a vodorovnost hran. Vodorovnými a svislými tahy 

ocelového hladítka se síťovina profilů zatlačí do stěrkovací hmoty, stěrka se následně 

zahladí. Síťovina nesmí přes takto zahlazenou vrstvu vystupovat. Parapetní hrany oken 

budou osazeny parapetním připojovacím profilem ETICS pro připojení oplechování 

parapetů. Postup osazování je shodný s profily na hranách. Profily nesmí být prvně 

přiloţeny a následně zastěrkovány. 

 

Způsob nanášení a zahlazení stěrkové hmoty pro provedení základní vrstvy na 

ploše fasády je shodný s nanášením hmoty při montáţi nároţních, ukončovacích, 

okapních profilů a zesilujících vyztuţení. Pásy výztuţné sklotextilní síťoviny Baumit 

StarTex je moţno si předem nastříhat na potřebnou délku, výztuţ základní vrstvy musí 

být uloţena bez záhybů ve svislých pruzích, z obou stran musí být kryta vrstvou 

stěrkové hmoty nejméně 1mm, v přesazích síťoviny nejméně 0,5 mm. [21] 

 

K vyztuţení základní vrstvy v celé soklové části bude pouţita síťovina Baumit 

StarTex. Postup montáţe je shodný s oblasti nad soklem. 

 

 Spoje pásu výztuţné síťoviny Baumit StarTex (podélné i příčné) budou 

provedeny přeloţením o 0,1 m přes sebe. Styk dvou lišících se tepelně izolačních 

materiálů bude proveden bez přiznané spáry, v místě spoje se přidá pás zesilujícího 

vyztuţení ze síťoviny Baumit StarTex s přesahem min. 0,150 m na kaţdou stranu od 

styku. Rohy kolem otvorů budou zesíleny diagonálním přídavným obdélníkem síťoviny 

0,3 x 0,2 m. 

 

Desky z minerální vlny nelze pro dosaţení poţadované rovinnosti brousit. 

Vyrovnání případných nerovností musí být provedeno samostatnou vrstvou stěrkové 

hmoty Baumit StarContact. Toto vyrovnání se provádí aţ po osazení hmoţdinek, 

respektive zátek zátek STR Mineral. Po provedení vyrovnávací vrstvy je nezbytné 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11320
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11353
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dodrţet technologickou přestávku pro dokonalé zatuhnutí stěrkové hmoty před 

prováděním základní vrstvy. Základní vrstva bude pečlivě dotaţena k prodlouţení 

větracích otvorů, nesmí však být na ně pevně napojena – dilatační spáru utěsnit pruţným 

tmelem na bázi silikonu. Technologická pauza pro zrání základní vrstvy provedené na 

deskách z minerálních vláken je 7 dní, na deskách Baumit EPS – F  2-3 dny, podle 

klimatických podmínek. 

 

Minimální tloušťka základní vrstvy je 2 mm, doporučená tloušťka je 3-4 mm. 

Rovinnost základní vrstvy je určen druhem omítky, její hodnota na délku jednoho metru 

nesmí být větší jako maximální zrno omítky, zvýšená o 0,5 mm. [21] Nebylo – li 

předepsané rovinnosti dosaţeno, je nutno provést další, vyrovnávací vrstvu stěrkovou 

hmotou Baumit StarContact. Při vysokých teplotách, bude – li podklad během provádění 

základní vrstvy nadměrně osluněn a tím přehříván, musí být plocha zastíněna, případně 

bude základní vrstva realizovaná za niţších teplot (ráno, odpoledne). Ochranu před 

přímým slunečním zářením, deštěm, silným větrem bude alespoň částečně tvořit 

ochranná síť nataţená na vnější straně lešení. 

 

Zvláštní pozornost bude věnována provedení základní vrstvy na ostěních a 

nadpraţích výplní otvorů, kde se k rámům těchto výplní bude vkládat připojovací profil 

ETICS – Flexibel. 

 

 

11.9. Provádění základního nátěru – penetrace 

 

Před nanášením penetrace bude základní vrstva jemně přebroušena, odstraní se 

tím malé nerovnosti, výčnělky v základní vrstvě. Broušení bude prováděno hoblíkem se 

skelným papírem. Podklad pro broušení musí být suchý, čistý, nezamrzlý a bez 

uvolňujících se částic. Technologická pauza mezi koncem provádění základní vrstvy       

a dalších rstev je min 2-3 dny, u minerální vlny to je 7 dnů, (za ideálních povětrnostních 

podmínek teplota vzduchu  ≥ + 20 ºC, relativní vlhkost vzduchu ≤ 70 %). Při větších 

tloušťkách základní vrstvy, méně příznivých klimatických podmínkách, se tato doba 

adekvátně prodluţuje. 
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Podklad pro nanášení penetrace musí být suchý, nesmí být amrzlý, při pohledu na 

provedenou vrstvu nesmí být patrné vlhké, tmavší místa.  

 

Základní nátěr Baumit UniPrimer je nutné před aplikací důkladně promísit 

mísidlem, penetrace se aplikuje štětcem nebo malířským válečkem na zaschlou základní 

vrstvu, stejnoměrně, celoplošně, rovnoměrně a bez přerušení. Konzistenci lze upravit 

přidáním čisté vody (v souladu s poţadavky v technickém listu výrobku). Nesmí však 

být přimíchávány ţádné jiné materiály. Při dvojvrstvém nanášení je nutno mezi 

jednotlivými vrstvami dodrţet technologickou přestávku 24 hod. Základní nátěr bude 

probarvený stejnou barvou shodnou s omítkou. 

 

   Technologická přestávka mezi prováděním penetrace základní vrstvy a konečné 

povrchové úpravy je minimálně 24 hod. Ochranu před přímým slunečním zářením, 

deštěm, silným větrem bude alespoň částečně tvořit ochranná síť nataţená na vnější 

straně lešení. Penetrace povrchu základní vrstvy se nesmí provádět při teplotě vzduchu 

niţší neţ +8°C.  

 

 

11.10. Provádění konečné povrchové úpravy 

 

Před zahájením nanášení konečné povrchové úpravy budou zakryty proti 

znečištění a poškození během provádění konečné povrchové úpravy všechny přilehlé 

konstrukce, prostupující a osazených prvky, jejich upevnění a oplechování. Budou 

osazeny parapetní desky, konce opatřeny ukončovacím profilem a zapuštěny do 

zateplení ostění. Dojde – li i přesto k znečištění, je nutné znečištěné plochy ihned umýt 

čistou vodou. Podklad musí být pevný, čistý, nezamrzlý, bez uvolňujících se částic          

a zbavený prachu. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Teplota 

vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +8 °C. 

Pouţité nářadí je nutné při přestávkách omýt vodou. Konečnou povrchovou úpravy bude 

tvořit mimo oblast soklu silikonová omítka Baumit SilikonTop. Jedná se o tenkovrstvou, 

probarvenou, silikonovou omítku. Zpracování této směsi musí probíhat dle pokynu 

výrobce, uvedenými v technickém listu výrobku. Barevný odstín omítky bude zvolený 

světlý (HBW) vyšší neţ 25.  

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11224
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Bude zvolena škrábaná struktura K 3 3 mm. Před nanášením je nutno omítku 

důkladně promísit mísidlem. Omítka Baumit SilikonTop se aplikuje nerezovým 

hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrnými tahy bez pře-rušení směrem dolů. 

Nanášení omítky je moţno přerušit na hranici plochy stejné barvy, nároţích a jiných 

vodo-rovných a svislých plochách. [21]. Bezprostředně po nataţení bude omítka dalším 

omítkářem krouţivými tahy umělohmotným hladítkem zatřena. Po dostatečném 

zatvrdnutí bude omítka škrábána. Omítku je moţno dodatečně přetřít nátěrem Baumit 

SilikonColor. Na jedné stejnobarevné ploše se nesmí pouţít více výrobních šarţí omítek. 

Ukončení a napojení omítek se provádí pomocí papírové pásky. 

 

Konečná povrchová úprava bude pečlivě dotaţena k prodlouţení větracích otvorů, 

nesmí však být na něj pevně napojena.  

 

Povrchová úprava soklové části bude provedena omítkou Baumit MosaikTop 

zrnitosti 2 mm. Podklad musí mít shodné parametry s podkladem pod Baumit 

SilikonTop. Zvýšená vlhkost vzduchu, niţší teplota vzduchu podstatně prodlouţí dobu 

zrání omítky (omítka mléčně zabarvena). Okolí nanášené plochy musí být chráněné před 

znečištěním. Zpracováni směsi musí probíhat dle podmínek stanovených výrobcem 

v technickém listu výrobku. Omítka Baumit MosaikTop se natahuje stejnoměrně, bez 

přerušení nerezovým hladítkem v tloušťce zrna. Nanesenou omítku je nutné v době, kdy 

je ještě ve vlhká, celoplošně vyhladit. Omítka zataţenou pod úroveň terénu, je nutné 

vhodným způsobem ochránit před vlhkostí (např. nopková folie, netkaná textilie).  

 

 

12) Práce za mimořádných podmínek 

 

Minimální a maximální teploty, kdy je přípustné s jednotlivými komponenty 

systému pracovat jsou uvedeny v technických listech. Obecně to jsou to teploty 

v rozmezí 0°C – 30°C. Práce ve výškách musí být dle bodu IX přílohy k NV 362/ 2005 

Sb. [16]  za nepříznivých podmínek přerušeny. Nepříznivé podmínky jsou : 

 

a) bouře, déšť, sněţení nebo tvoření námrazy 

http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11224
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11224
http://www.baumit.cz/front_content.php?idart=11224
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a při 

pouţití závěsu  na  laně  u pracovních polohovacích systémů;  v ostatních případech 

silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla  větru 6 stupňů Bf) 

c) dohlednost v místě práce menší neţ 30 m 

d) teplota prostředí během provádění prací niţší neţ - 10 °C. 

 

 

13) Jakost, kontrola, údržba 

 

Jakost a kontrola kvality prováděných prací bude sledována mistrem, 

stavbyvedoucím a technickým do-zorem investora. Jakost materiálu dodaného na stavbu 

musí být v souladu s dodacím listem a specifikací v projektové dokumentaci. Převzetí 

dílčích zakrývaných a výsledných prací bude probíhat po jejich řádném dokončení a 

provedených kontrolách. O výsledku kontroly nebo zkoušky bude proveden zápis do 

stavebního deníku, kde se zapíší případné nedostatky, vady, způsob a datum odstranění, 

podmínky pokračování prací.  Kontrola bude probíhat za účasti stavbyvedoucího, 

investora (technického dozoru investora).  

 

Doporučený předmět kontrol je uveden v ČSN 73 2901 v Tabulce 4  [20].  

 

 

12.1. Kontrola před zahájením prací 

 

Před zahájením prací bude zkontrolováno osazení výplní otvorů (oken, dveří), 

provedena kontrola vlhkosti podkladní konstrukce dle tab. A.1 v ČSN 73 0540-3 [22]. 

Kontrola přídrţnosti povrchových úprav k podkladní konstrukci dle ČSN 73 2577 [23]. 

Kontrola pevnosti, stability, přikotvení nových vyzdívek, dále rovinnost povrchu 

vyzdívek dle Tab. 1 ČSN 73 2901 [20]. Případně dle tab.3.1 v ČSN EN 1996-2. [19] 

 

 Na stavbě bude probíhat kontrola dodaných součásti a příslušenství ETICS zda 

odpovídají specifikaci výrobce ETICS a specifikaci ve stavební dokumentaci, jestli není 

překročena doba jejich skladovatelnosti, kontrolováno také bude jejich mnoţství a stav. 
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Kontroly potřebných součástí a příslušenství ETICS lze provádět před zahájením kaţdé 

jednotlivé technologické operace. [21] Dále bude kontrolováno dodrţování poţadavků 

na klimatické podmínky dle technologického postupu a technických listů výrobků. Před 

jednotlivými operacemi bude provedena kontrola podkladní vrstvy dle tohoto 

technologického postupu a ČSN 73 2901 [20], včetně kontroly rovinnosti podkladu.  

 

 

12.2. Kontrola v průběhu prací   

 

V průběhu jednotlivých technologických operací bude kontrolováno dodrţování 

poţadavku na klimatické podmínky, způsobu prací dle ČSN 73 2901 [20], dodrţování 

technologického postupu a technických listů výrobků. Dodrţování zásad BOZP 

stanovenými příslušnými předpisy. Dále bude v průběhu jednotlivých technologických 

operací probíhat kontrola přídrţnosti jednotlivých vrstev k podkladu, posouzení 

podkladu se provádí poklepem, vrypem, posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí 

páskou, otěrem, zkouška přídrţnosti nátěrů mříţkovou podle ČSN ISO 2409), dále 

budou v průběhu prací posuzovány a kontrolovány rovinnosti jednotlivých vrstev, dle 

tohoto technologického postupu, respektive podle tab.1 v ČSN 73 2901 [20]. Kontrola 

způsobu provádění napojení na prostupující konstrukce. Demontáţ lešení se musí 

probíhat tak, aby nedošlo k poškození provedené povrchové úpravy. 

 

 

12.3. Kontrola po skončení prací   

 

Závěrečná kontrola prací bude zaměřena na kontrolu dodrţení místní i celkové 

rovinnosti, svislosti ploch dle tohoto technologického postupu, případně ČSN 73 2901 

[20]Kontrolu přímosti, rovinnosti, svislosti, vodorovnosti hran, čistoty koutů. Kontrolu 

přídrţnosti omítek poklepem. Dále bude provedená vizuální prohlídka povrchu, drsnosti, 

stejnoměrnosti rovnoměrnosti, struktury, členění a barevnosti omítek.ontrola osazení 

systémových profilů. Kontrolu oddělení omítky od prostupujících konstrukcí (kotevních 

prvků zábradlí…) a jejich zatěsnění silikonovým tmelem. Kontrola klidu staveniště. 
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12.4. Užívání a údržba ETICS 

 

Uţivatelé a provozovatel (majitel) budou seznámeni se zákazem svévolných 

zásahů do ETIC  s vazbou záruku a ţivotnost ETICS, úpravou otopného systému, 

zejména jeho regulace. 

 

Uţivatelé a provozovatelé budou informování o předpokládané ţivotnosti ETICS, 

způsobem údrţby (např. nanášením ochranných nátěrů), se způsobem ošetřování ´          

a údrţby dle [21]. 

 

 

14) Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Při provádění veškerých prací na stavbě je nutno pouţívat předepsané ochranné 

pomůcky a dbát bezpeč-nosti práce při stavebních pracích dle nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. [7] a veškerých platných předpisů v aktuálním znění. Práce na fasádě se provádějí ve 

výškách a jsou tedy spojeny se značným nebezpečím úrazu pádem z výšky. Při práci 

musí být dodrţena ustanovení aktuálně platných předpisů a vyhlášek SÚBP a SBÚ. 

 

 

Výběr předpisů: 
 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti           

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č. 68/2010 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích      

a dezinfekčních prostředků. 

 Vyhláška č.137/1998 o obecných technických poţadavcích na výstavbu ve 

znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště       

a pracovní prostředí. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 Vyhláška č.268/2009 o technických poţadavcích na stavby. 

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

zákon). 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. 

 ČSN 74 3305 - Ochranné zábradlí. 

 ČSN 74 3282 - Ocelové ţebříky. 

 ČSN 73 8101;02;05;06;07;08;11;12 - Lešení. 

 ČSN 33 1310 - Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená k uţívání 

osobami  

 ČSN 26 9030 - Skladování. Zásady bezpečné manipulace. 

 

 

Nejdůležitější pravidla a zásady: 

 

Pracovník pracující ve výškách musí být zdravotně a odborně způsobilí. Tato 

způsobilost musí být 1 x za 3 roky překontrolována. 

 

Lešenáři: Průkaz lešenáře opravňuje jeho drţitele k provádění montáţe, 

přestavování a demontáţi různých typů lešení ve smyslu poţadavků NV 362/2005 Sb. 

[16]., přílohy části V II bodu7. Musí být odborně způsobilý dle §10 odst1. zákona č. 

309/2006 Sb.  [16] (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). 

 

Pracovníci pracující se zdvihacími zařízeními musí mít příslušné oprávnění pro 

tuto práci. 
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Vazač – průkaz vazače (dle ČSN ISO 12480-1Jeřáby - Bezpečné pouţívání - Část 

1: Všeobecně), 1 x za rok musí projít školením pro obnovení platnosti průkazu. 

 

Kaţdý pracovník musí pouţívat předepsané jednotlivé ochranné pomůcky, 

kterými jsou zejména ochranné brýle, ochranná přilba, pracovní rukavice, obuv 

s neklouzavou podešví odolnou proti propíchnutí, ochranný pracovní oděv. 

 

 Nástroje a nářadí musí být v bezvadném stavu (uchycení rukojeti, přesnost a 

čitelnost měřidel atd.), aby nedošlo ke zraněním pracovníků nebo k nekvalitnímu 

provedení prací. 

 

Zabezpečení lešení musí být spolehlivé, musí zabránit pádu pracovníků. Proti 

pádu z okraje lešení chrání zábradlí, ochranné hrazení. 

 

Při ukládání materiálu ve výškách musí být dbáno mimořádné pozornosti (např. 

nářadí je nutné zavěšovat na háky, materiál a různé pomůcky je nutné ukládat na 

pomocnou pracovní plošinu. Dodrţovat pořádek na pracovišti a jejím okolí. 

 

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

ochrany zdraví s těmito zařízeními. Zařízení nesmí být poškozeno, a musí být pravidelné 

revidováno. 

 

Práce na ţebřících se smí provádět jen v souladu s poţadavky NV č. 362/2005, 

části 3 přílohy k tomuto nařízení  [16]  

 

Bude vytýčen ohroţený prostor pod lešením, šířka bude dle části IV, bodu 3NV č. 

362/2005  [16] 

 

Při provádění prací pracovníky nad sebou nesmí dojít k ohroţení bezpečnosti a 

zdraví pracovníků pracujících v niţších patrech lešení. Bourací práce konstrukcí nad 

sebou jsou zakázány. 

 

 

http://as.ntkcz.cz/stm/el_cas.normy_package.informace?Norma=27633
http://as.ntkcz.cz/stm/el_cas.normy_package.informace?Norma=27633
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15) Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

 

Stavební úprava nebude mít v průběhu výstavby a ani po dokončení negativní vliv 

na ţivotní prostředí, prvky zabudované do konstrukce neobsahují ţádné nebezpečné 

látky (jako např. azbest). Dodavatel stavebních prací zajistí na dobu probíhajících 

stavebních úprav přistavení sběrných nádob na vzniklý stavební odpad, odpad vzniklý 

touto stavební činnosti: dřevo, sklo, beton, ţivice, ocelové plechy, plasty, papír, 

polystyrenová izolace, malty. Dodavatel stavebních prací smluvně zajistí odstranění či 

vyuţiti odpadů vzniklých při realizaci stavby na zařízení k tomu určeném. K převzetí 

odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba 

oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo k odstranění 

nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je 

provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 
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