
A.1) Identifikační údaje stavby 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU PALONÍN 
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 
Místo stavby:  Palonín č.p.138 
Kraj: Olomoucký 
Katastr:  Palonín 
Parcelní čísla:  p.č. st.105/3 
 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi  
Vlastník: Obec Palonín,  
Sídlo: č. p. 17, 78983 Palonín  
Zastoupeno: Hana Ficnarová, starostka obce 
e-mail:  ou@palonin.cz 
Tel.:  722 667 154 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Obchodní jméno: FORTEX STAVBY s.r.o., stavební projekce 
Místo registrace – sídlo:  Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
IČ:  08516774 
E-mail:  jan.navratil@fortex.cz 

Oprávnění k projektování:  Živnostenské oprávnění na provozování živnosti projektové činnosti v investiční výstavbě 
č.j. ZU/845/92 vydané Okresním  živnostenským úřadem v Šumperku dne 7.7.1992 
 
Zpracoval:  Ing. Marek Rýznar – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1201887 
Vedoucí projektu: Jan Navrátil 
 

A.2) Seznam vstupních podkladů 
Jako podklad slouží vlastní zaměření stávajícího objektu, zadání stavebníka a podklady z katastru nemovitostí. 

 

A.3) Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Stavba se nachází na parcele č.st.105/3, k.ú. Palonín. Jedná se o stojící stavbu kulturního domu. K tomuto jsou 
přistavěny objekt kotelny (součást parcely, stejný vlastník) a navazující objekty rodinného domu – hospodářského 
stavení. Ze severozápadní strany objekt kulturního domu navazuje na prostor fotbalového hřiště, jehož je součástí. Ze 
severovýchodní strany objekt sousedí s veřejnou komunikací (silnice z Loštic ve směru na Litovel)   Přístup k objektu 
je volný ve směru od komunikace nebo přes oplocený areál hřiště k hlavnímu vchodu do objektu. Celý areál se 
nachází při severozápadním okraji obce ve vzdálenosti cca 450m vzdušnou čarou od centra obce (kaple, OÚ). 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Dle vyjádření orgánů státní správy v průběhu řízení na daném území nejsou evidovány žádné speciální zájmy 
ochrany přírody a krajiny. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Navrhovanou stavbou  se odtokové poměry v okolí budovy nemění. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 
opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavební záměr řeší snížení energetické náročnosti objektu, zejména provedení kontaktního zateplovacího systému 
fasády, není v rozporu s územně plánovací dokumentací.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 
anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 
rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací 
Řešená stavba je v souladu s územním plánem. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Při návrhu je respektován zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 
62/2013 Sb. Projekt splňuje obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby a požadavky na stavební 
konstrukce a technická zařízení staveb, stanovené v druhé části vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Podmínky dotčených orgánů, požadavky investora a správců inženýrských sítí budou při realizaci stavby 
respektovány, vyjádření dotčených orgánů budou nedílnou součástí přílohy projektové dokumentace. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
netýká se, není vzhledem k uvažované stavbě více řešeno 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
netýká se, není vzhledem k uvažované stavbě více řešeno 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
p.č.st 105/3,  k.ú. Palonín -  zastavěná plocha a nádvoří (č. p. 138; stavba občanského vybavení) 
vlastník - Obec Palonín, č. p. 17, 78983 Palonín 
 
Sousední parcely: 
p.č. st.105/1, p.č. st.105/8, p.č. 2, p.č. 600 – vlastník Tuček Tomáš, č. p. 71, 78983 Palonín 
 
p.č. 335/8, 335/10 – vlastník Obec Palonín, č. p. 17, 78983 Palonín 
 
p.č. 470 – vlastník Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc, hospodaření: Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc 

 

A.4) Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Předložená projektová dokumentace řeší opatření k snížení energetické náročnosti dokončené stavby, zateplení 
fasády objektu. 
 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o stávající objekt kulturního domu Palonín.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka) 
Ochrana podle jiných právní předpisů se stavby netýká. Nejedná se o kulturní památku a stavba není žádným 
způsobem chráněna. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Netýká se. Navrhovaná stavba nesplňuje požadavky vyhl.č.398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Pro využívání imobilních osob je přizpůsobena pouze 
částečně a projekt toto využití dle požadavků zadání více neřeší.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
Ochrana podle jiných právní předpisů se stavby netýká. Zateplení pláště stavby se podle §2 odst. 5 stavebního 
zákona hodnotí jako stavební úprava. Stavební zákon vymezuje v §103 odst. 1 písm. d) ty stavební úpravy, které 
nevyžadují ani stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu.  
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavby se netýká, není potřeba žádných úlevových výjimek a řešení. 
  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha stavby     670,50 m2 
Obestavěný prostor stavby    4700 m3 
Zateplovaná plocha fasády:    485,00m2  
- Izolant minerální vlna, tl.160mm, λ=0,036W/K.m 
- Založeno na zakládací liště 150mm nad úrovní terénu 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
netýká se  - beze změny - kapacity jsou nezměněny 
 
Odpady 

Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě smlouvy o dílo. Zhotovitel stavby bude původcem odpadů a vzniklé 
odpady bude evidovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou 383/2001 Sb. Likvidace odpadů 
bude prováděna předáním oprávněným organizacím, které jsou oprávněny likvidovat odpady podle platné legislativy. 
Odpady budou zatříděny podle vyhl.381/2001 Sb. - Katalog odpadů, Seznam odpadů. 
 

Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Likvidace odpadu 

170101 Beton O A 
170102 Cihla O A 
170201 Dřevo O A 
170202 Sklo O B 
170203 Plasty O A 
170302 Asfaltové směsi O A 
170405 Železo O B 
170411 Kabely O B 

a.1.1. Legenda kategorie odpadů : 

O …….. ostatní odpady   

a.1.2. Likvidace odpadu: 

A ……... bude uloženo na povolenou skládku 
B ……... Sběrné suroviny 
 

Odpady vzniklé během provozu 
Komunální odpad je ukládán a tříděn v kontejnerech a v týdenních cyklech odvážen autorizovanou firmou.  
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavební záměr bude proveden v jedné etapě dle časových a finančních možností stavebníka.  
Zahájení stavby   1.čtvrtletí 2021 
Dokončení stavby   4.čtvrtletí 2022 
 
k) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby viz. propočet stavby 
 

A.5) Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba bude provedena jako jeden celek bez dalšího členění. 
 
 

B – SOUHRNNÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavba se nachází na parcele č.st.1053, k.ú. Palonín. Jedná se o samostatně stojící stavbu k níž je přistavěn objekt 
statku na parcelách č. st.105/8, st.105/1 a st.117, dále vnitřním dvorkem p.č.600. Z druhé strany přiléhá vnější prostor 
obecního hřiště a přístupové komunikace (p.č.470). Přístup k dotčenému objektu je buď ze směru komunikace nebo 
chodníkem ze směru hřiště a centra obce. Přístup do objetu je přes uzavíratelné brány areálu sportoviště.  
Stávající dopravní situace se navrženými úpravami nemění, prostor kolem stavby je dostatečně velký pro možnost 
bezpečného provedení záměru. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 
Geologický průzkum nebyl zajištěn a vzhledem k typu daného záměru se nepředpokládá. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná a bezpečnostní pásma se stavby netýkají. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba je umístěna mimo záplavové a poddolované území. K důlním činnostem zde nedocházelo. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při realizaci se stavební práce v nočních 
hodinách nepředpokládají.  
Stavba neovlivní stávající odtokové poměry v území. Odvod dešťových vod ze stávající střechy je řešen napojením 
na stávající dešťovou kanalizaci, stavební změny se úpravy netýkají. 
 
f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému záměru více řešeno. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné / trvalé) 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému záměru více řešeno. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Územně technické podmínky a dopravní situace se stavebním záměrem nemění a zůstává stávající. Z technické 
infrastruktury objektu dojde pouze k úpravě a výměně systému bleskosvodu. Dále k částečné úpravě stávajících 
dešťových svodů. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému záměru více řešeno. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o objekt kulturního domu obce Palonín. Využívaný bude i nadále pro kulturní a sportovní akce obce. 

B.2.2. celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Netýká se, jedná se o stávající objekt, jehož urbanistické, tvarové i prostorové řešení zůstává stávající. 

 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Jedná se o stávající zděný členitý objekt. Ve většině části plochy jednopodlažní, v okrajových částech s částečným 
podsklepením, ve zvýšené části objektu vestavěné druhé podlaží (balkon, věž). Podstřešní prostory jsou bez využití a 
přístupu, nebylo je možné v rámci místního šetření přesně zaměřit a ověřit jejich stav. 
Okna a dveře objektu byly v minulosti na výjimky vyměněny za tepelně izolační plastové. Výplně vrat do kotelny 
plechové bez zateplení. Fasády objektu jsou z brizolitové malty, místy degradované a opadané. Vnitřní omítky 
vápenné, místy v patě zdiva degradované od působící vlhkosti. Ve fasádě se nenachází žádné zdobné prvky, které 
by bylo zapotřebí zanechat. Dle požadavku stavebníka bude provedeno zateplení vnějšího pláště objektu. Rozsah a 
souhlas s prací v prostoru dvora navazujícího na soukromý pozemek bude s majitelem stvrzen podpisem. 
Střešní krytina je plechová, falcovaná. Dle požadavku stavebníka nebude tato úpravami dotčena. Niky ve zdivu 
způsobující promrzání objektu z prostoru dvora budou celoplošně zazděny. Komíny dle informace stavebníka budou 
zaslepeny a nebudou více používány, projekt zateplení jejich úpravu více neřeší. 
V rámci provádění zateplovacích prací bude demontován systém bleskosvodu a po ukončení prací osazen nově. 
Upravena bude i dotčená část klempířských výrobků, dočasně demontován a upraven bude okapní systém, doplněno 
oplechování zateplených částí atik, parapetů apod. 
Vizuální a barevné řešení fasády objektu, klempířských prvků, úpravy soklu bude upřesněno a provedeno dle 
výsledného požadavku stavebníka!   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provoz objektu zůstává stávající beze změn, není vzhledem k uvažovanému stavebnímu záměru více řešeno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Netýká se, vzhledem k účelu stavebního záměru zateplení objektu projekt více neřeší. 

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 
Netýká se, projekt řeší zateplení objektu, bezpečnost užívání objektu zůstává stávající bez nutnosti změn. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení, mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navržen v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Rozsah navržených prací je v souladu 
s požadavky stavebníka. Stavební úpravy budou probíhat pomocí tradičních stavebních technologií, v dané stavbě se 
nevyskytují žádné netypické stavební či konstrukční prvky a technologie. Jako stavební materiály, prvky a konstrukce 
budou použity pouze takové, jejichž kvalita bude průkazně ověřena jak certifikací, tak zejména dlouhodobými 
zkušenostmi z provádění staveb.  
Veškeré stavební materiály a prvky použité na stavbě budou mít platné prohlášení o shodě. 

Přípravné práce 
Před zahájením prací prací bude zabezpečen a vyklizen prostor pro zřízení staveniště a jeho řádné ohrazení. Pro 
potřeby stavby bude využit zejména oplocený uzamykatelný prostor cvičiště za objektem, přední část dvora bude 
ohrazena výstražnou červenobílou páskou a doplněna o výstražné a informační cedulky. Zamezeno tak bude přístupu 
nepovolaných osob, staveniště bude opatřeno dočasným výstražným a informačním značením.. 
V rámci přípravných prací bude provedeno řádné napojení staveništních přípojek inženýrských sítí (elektra a 
vodovodu) z vnitřních sítí objektu. Opatřeno bude podružným elektroměrem a vodovodem. WC pro potřeby stavby 
bude řešeno mobilními wc umístěnými v rámci staveniště. (Pokud nebude stavebníkem umožněno smluvně využívání 
hygienických prostor ve vlastním objektu.) 
V rámci vlastních přípravných prací bude provedena demontáž vnějších nástěnných prvků na fasádě – poštovní 
schránky, informační cedule, držáky na stožáry apod. 
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V rámci stavebních prací musí být vnitřní i vnější inženýrské sítě ochráněny,  nesmí dojít k jejich narušení či 
poškození pokud projektová dokumentace nestanoví jinak! Dotčené sítě budou dočasně odpojeny a zabezpečeny 
proti poškození! 
Přikročeno dále bude k provedení nutných sond do fasády, stavebních konstrukcí. Poté bude proveden průzkum 
projektantem či statikem a stanovení přesného rozsahu stavebních úprav a opatření.  
Veškeré přípravné práce a pohyb po stávajícím objektu nutno provádět v souladu s požadavky bezpečnosti práce. 
Staveniště je v současné době připraveno k zahájení prací. 

Demoliční práce 
Projekt řeší pouze vnější zateplení objektu užitím kontaktního zateplovacího systému fasády. Veškeré související 
demoliční práce proběhnou v režii stavebníka, projekt zateplení tyto více neřeší.  
Demontážní práce se ovšem týkají rozebrání všech dotčených klempířských výrobků (zejména parapetní plechy, atiky 
střech), které po provedení zateplení budou osazeny zcela nově. 
Veškeré demoliční a demontážní práce budou probíhat v souladu s podmínkami bezpečnosti práce! 

Svislé konstrukce 
Stávající zdivo je převážně cihelné. K zazdívkám dojde u otvoru sklepa bývalé hospody. Zazděny budou celoplošně 
niky ve zdivu v prostoru dvora, kudy dochází k prochládání konstrukcí. Stávající výlezový otvor na půdu ze strany 
dvora souseda bude celoplošně zazděn. Nový výlezový otvor na půdu bude vytvořen ve stropní konstrukci z interiéru 
kulturního domu. Projekt zateplení tento nový výlez již neřeší, bude provedeno v režii stavebníka nezávisle na této 
projektové dokumentaci. Další zazdívky stávajících konstrukcí nejsou navrženy.  

Sanace svislého zdiva 
Upozornění - Návrh sanačních opatřeni nebyl zadáním projektu. Projektant důrazně doporučuje jeho provedení a 
opatření ve formě odvlhčení paty zdiva (vnější odvětrání podzemní části soklu zdiva, dodatečná dvouřadá tlaková 
injektáž, úprava zdrojů zvýšené vlhkosti – dešťové svody, provedení sanačních omítek apod.). Odstranění zdroje 
příčin vlhkosti je pro bezpečné budoucí fungování konstrukcí nutné! Dle požadavku stavebníka toto projekt zateplení 
více neřeší. Náprava bude provedena v režii stavebníka před zahájením vlastního zateplení.  
Pro umožnění alespoň částečného odvětrání paty zdiva doporučuje projektant založit zateplení pláště na zakládací 
lištu ve výšce 150mm nad upraveným terénem (bez zateplení soklové části pod zem, která by vlhkost ve zdivu 
uzavřela a tím vytlačila výše do interiéru). Rozsah případných sanačních prací bude regulován požadavky 
stavebníka. Vnější užití nopových folií probíhá nezávisle na projektu zateplení v režii stavebníka. 
Před zahájením prací bude proveden vizuální průzkum rozsahu zavlhlých konstrukcí a v úrovni paty zdiva min.ze 
strany interiéru provedena tlaková injektáž zabraňující vzlínání vlhkosti výše do konstrukcí. Provede odborně 
způsobilá firma. Projekt zateplení dle požadavku stavebníka toto více neřeší. 

Konstrukce vodorovné 
Netýká se, stávající vodorovné konstrukce nebudou stavebně dotčeny, zateplení stropů není dle požadavků 
stavebníka více řešeno. 

Omítky vnitřní 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému záměru více řešeno.  
Z vnitřní strany interiéru bude provedeno otlučení ovlhlých stávajících omítek a proškrabání spár do hloubky cca 
20mm. Po vyschnutí bude následně provedeno opatření pomocí sanačních omítkami.  
Tato druhotná opatření k řádnému fungování zateplení si investor zajistí nad rámec této dokumentace. 

Omítky vnější 
Nové zdivo bude opatřeno vnější fasádní omítkou. Provedení struktury povrchu bude provedeno dle požadavků 
stavebníka. Barevné provedení rovněž. Preventivní proti-grafittové nátěry se nepředpokládají. 
 
Upozornění projektanta: při výběru úpravy povrchu a barevnosti dbát na to, že se objekt nachází v blízkosti 
frekventované komunikace, kde je nutné uvažovat se zvýšenou prašností dopravního provozu. Úpravu povrchu nutno 
zvolit tak, aby byla co nejvíce čistitelná s vhodným kryjícím barevným odstínem.  
 
Před zahájením instalace zateplovacího systému na hlavní části objektu bude ověřena soudržnost stávajících omítek. 
Aplikace zateplovacího systému předpokládá zachování podkladu, pouze dojde k jeho povrchové úpravě dle 
podmínek dodavatele zateplovacího systému. Omítka případně zanechaných nezateplených stěn, pokud bude 
zachována, poslouží jako podklad pro šlechtěnou zatíranou vápenocementovou strukturální v zrnitosti 2-3mm. 



 7  

Úprava podkladu proběhne dle podmínek dodavatele omítkových směsí. Nezateplený sokl zanechat bez dalších 
úprav, aby umožnil přirozený odvod vlhkosti do ovzduší. Bude provedena prohlídka jeho stavu a stanovena opatření.  
Zateplení soklové části kontaktním systémem pod úroveň terénu z důvodu viz.výše důrazně nedoporučujeme!  

Příprava podkladu pro aplikaci ETICS 
Před zahájením aplikačních prací je nezbytné prozkoumat stav podkladu, který je nedílnou součástí systému ETICS a 
který výrazně ovlivňuje funkčnost a životnost celého systému. Rozsah sanace podkladu by měl být stanoven 
projektovou dokumentací. V případě kdy není, provádíme prohlídku a stanovujeme doporučený návrh řešení přímo na 
místě, za účasti účastníků stavebního řízení. 
Vhodný povrch podkladu pro aplikaci ETICS by měl být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a 
odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů, odlupujících se míst, biologického napadení, aktivních trhlin v ploše, 
zvýšené vlhkosti a neměl by být vystaven trvalému zvlhčení. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před prováděním 
ETICS snížena vhodnými sanačnímí opatřeními, aby se příčina vlhkosti odstranila, nebo dostatečně omezila 
(stanovení vlhkosti podkladu dle ČSN EN ISO 12 570). 
Další důležitá kriteria, které je nezbytné zohlednit jsou rovinatost podkladu a přítomnost dilatačních spár. 
U stávajících objektů doporučujeme podklad vždy prvně umýt tlakovou vodou s možností použití čisticího připravku, 
připadně biologicky kontaminované plochy (plisně, řasy). Po úplném vyschnutí použít hloubkovou penetraci.  
U objektů, kde podkladová konstrukce vykazuje zvýšenou savost podkladu, doporučujeme vždy provedení 
penetračního nátěru ve dvou krocích. V první fázi aplikujeme hloubkový penetrační nátěr naředěný v poměru 1:1 s 
vodou a v druhé fázi po zaschnutí aplikujeme neředěnou hloubkovou penetraci. Tam kde se u staveb nachází 
podkladová konstrukce se sníženou nasákavostí bez separační vrstvy nebo případného zašpinění od odbeňovacího 
prostředku (především u betonových konstrukcí), není potřeba provádět sanaci podkladové konstrukce hloubkovou 
penetrační vrstvou. Případnou přídržnost lepící hmoty k podkladu je nezbytné prověřit zkouškou přídržnosti lepící 
hmoty k podkladu (odtrhovou zkouškou). 
Zhotovitel VKZS musí mít zaveden systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001/2001. 
Všechny deklarované vlastnosti výrobků musí být doloženy. 

Všeobecná stavební připravenost 
Požadavek na rovinnost podkladu je dán v závislosti na způsobu spojení ETICS s podkladem. Systém výlučně lepený 
- max. odchylka 10mm/m. Pří aplikaci výlučně lepeného systému je nezbytné vycházet z národních aplikačních 
požadavků. Systém lepený vč. mechanického kotvení - max. odchylka 20mm/m.  

Na fasádě nové části bude užit vnější zateplovací kontaktní systém.  
Z vnější strany objektu je navržen kontaktní zateplovací systém. Tento bude proveden na zakládací lištu, založit cca 
150mm nad terénem, do úrovně hydroizolace stávající podlahy. Spodní část nechat bez zateplení pro možnost 
odvětrávání suterénního zdiva. Zakládací lišta bude rovněž přirozeně chránit volné zhlaví nopových folií paty stěn. 

Komíny 
Stávající komíny nejsou dle stavebníka využívány. Vesměs jsou umístěny při vnějším líci zdiva, budou zahrnuty do 
zateplení fasády pomocí izolantu z minerální vlny, komíny nebudou zásadně řešeny. V rámci PD je navrženo jejich 
oplechování.  
Případné zaslepení či další úpravy komínů bude provedeno investorem akce ve vlastní režii nad rámec této 
projektové dokumentace. 

Krov a zastřešení 
Krytina střechy je stávající falcovaný plech. Úpravu krytiny bude vyvolána pouze v místě styku s nově zateplenými 
nadstřešními částmi obvodových stěn objektu. V těchto místech dojde k úpravě nezbytné části střešní krytiny + 
oplechování – odstín hnědý dle stávající krytiny. Dále dojde k úpravě střešní konstrukce v úrovni výměny části 
klempířských výrobků, zejména souvisejícího prodloužení přesahu krytiny, zejména u zhlaví atik, před líc zdiva, aby 
bylo k tomuto možné dovésti fasádní zateplovací systém. Všechny rozměry a zásahy do krytiny a ostatních prvků 
střešního pláště nutno upřesnit a zaměřit. Dojde k němu v rámci vlastní stavby z konstrukce lešení.  
Dle skutečného stavu budou upraveny předpokládaná opatření. 
V prostoru dvora nutné vytvoření dostatečného přesahu střechy u malého přístavku a osazení funkčních dešťových 
žlabů. V současné době dochází ke stékání dešťové vody přímo na fasádu objektu. Dle požadavku stavebníka projekt 
zateplení více neřeší, náprava bude zajištěna stavebníkem nezávisle před započetím zateplení objektu. 
V rámci zateplení fasád dojde k demontáži okapního systému objektu. Při zpětné montáži se předpokládá užití 
nového systému z poplastovaného plechu v barevném provedení dle požadavku. Dodávka bude provedena včetně 
kotvícího systému (objímky, háky …) 
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Projekt dále řeší úpravu a opětovnou instalaci systému bleskosvodu. Provedeno bude dle samostatné dokumentace, 
která bude nedílnou součástí projektové dokumentace. 

Sněhové zachytávače 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému záměru více řešeno. 

Tepelné izolace 
K zateplení pláště je navržena minerální vlna tl.160mm, λ=0,036W/K.m. Provést dle požadavku ČSN EN 13163. 
Založit na zakládací liště cca 150mm nad upraveným terénem. 
Ostění, nadpraží i parapety oken a dveří budou dotepleny přířezy z izolantu tl.30mm. 

Výplně otvorů 
Stávající okna jsou již z minulosti vyměněna za plastová izolační s dvojskly. Výjimku tvoří dvě dřevěná okna kotelny a 
dvoje plechová vrata do kotelny, dále plechové dveře výlezu do podstřeší kotelny. Dle zadání stavebníka nebude 
objekt kotelny zateplován, výplně otvorů zůstanou stávající.  
Pozn. Doporučena jejich výměna za plastová izolační U=1,20W/K.m2. u oken a dveří U=1,60W/K.m2. Stávající 
plastová okna objektu jsou provedena v bílé barvě, nově navržené výplně otvorů provést obdobně.  
Při zateplení fasády objektu se předpokládá i se zateplením stávajících špalet i parapetů oken izolantem tl.30mm, 
vlastní otvory se tak mírně zmenší. 
U všech oken objektu dojde po zateplení fasády k výměně parapetních plechů.  

Zámečnické výrobky 
Případné stávající fasádní zámečnické výrobky budou demontovány a jejich opětovná instalace bude provedena dle 
požadavku stavebníka. Případné nové zámečnické prvky v typovém provedení dle požadavku stavebníka.  
Projekt více neřeší. 

Klempířské výrobky 
Upozornění - Před zahájením prací nutná revize stavu systému dešťových žlabů a svodů. Část žlabů je pokroucená a 
tím nefunkční. Část dešťových svodů je svedena přímo na terén při patě objektu a vsakem podmáčí dotčené stavební 
konstrukce. Dle požadavku stavebníka projekt zateplení tento problém více neřeší, opatření bude provedeno v režii 
stavebníka před zahájením vlastního zateplení. 

Úprava po zateplení se týká: 
-  Parapetní plechy oken a otvorů. 
-  Prodloužení lemů a atik střechy 
-  Pás krytiny v místě zateplení nadstřešních omítek, včetně oplechování 
-  Podokapní žlaby 
-  Okapní svody 
Výrobky budou zvoleny systémové plechové poplastované či lakované s povrchovou úpravou 0,6mm. Části krytiny 
dotčené výměnou budou provedeny z pozinkovaného plechu v odstínu stávajícího střešního pláště. Jejich výrobní 
rozměry nutno doměřit a přizpůsobit dle skutečnosti přímo na stavbě. Předpokládaná shodná barva s barvou stávající 
krytiny (tmavohnědá). 
Instalace musí být provedena v souladu s montážními předpisy dodavatele systému! Parapety budou s přesahem 
min. 30 mm přes zateplovací systém. Pod parapety bude proveden kónický přířez z izolantu či EPS 150 S z důvodu 
eliminace svislého promrzání konstrukce.  
Pozn.: Úprava a prodloužení případných výdechových fasádních komínků odvětrání spotřebičů není předmětem 
projektové dokumentace zateplení. Řešeno bude samostatně v režii stavebníka dle normových požadavků a 
montážních předpisů dodavatele daného výrobku. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Viz. bod výše + technická zpráva k jednotlivým objektům. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Posouzení únosnosti a soudržnosti podkladu 
Podmínkou pro kvalitní provedení ETICS je soudržný a únosný podklad. Musí být provedeno orientační posouzení 
vhodnosti podkladu pro provádění ETICS, které je možné provádět nepřímými diagnostickými metodami. Rozsah a 
četnost jednotlivých zjištění dokládající stav podkladu jsou dány zejména druhem a typem podkladu, úrovní 
degradace a četnosti ploch stejného druhu. Orientační posouzení zahrnuje: 
- vizuální průzkum (rovinatosti, nerovnosti, posouzení trhlinek, zjištění druhu podkladu, posouzení vlhkosti, aj. 
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- posouzení soudržnosti poklepem (orientační zkouškou soudržnosti podkladu) 
- posouzení míry degradace podkladu vrypem 
- posouzení přídržnosti povrchových úprav lepící páskou 
- posouzení podkladu otěrem 
- posouzení nasákavosti podkladu pomocí mokrého štětce, případně rozprašovače 
- posouzení vlhkosti podkladu 
- posouzení dilatačních celků a spár 
 
Montážní předpis pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém 
POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS 
- Izolační vrstva z desek z minerální vlny určené na fasády podle EN 13162, v tloušťce 160mm, připevněná k 
podkladu lepící hmotou a stěrkovacím tmelem MW, a dále kotvená talířovými hmoždinkami certifikovanými podle 
ETAG 014, v počtu 4-12ks/m2, podle návrhu dodavatele materiálu. 
- Výztužná vrstva ze stěrkovací hmoty, nanesené na povrch izolační vrstvy v tloušťce 2-3mm, s vloženou výztužnou 
síťovinou ze sklotextilního vlákna. 
- Povrchová úprava je vytvořena z tenkovrstvé disperzní pastovité omítky, silikonové. Pod každou omítku je určena 
speciální silikonová penetrace Všechny omítky jsou vyráběny v zrnitosti (tloušťce) 1,5 – 2,5mm, v hlazené nebo 
rýhované struktuře. 
- Součástí systému je také rozsáhlé příslušenství. (Zakládací lišty a profily, rohové profily, nadokenní a nadprahové 
profily, dilatační profily, připojovací profily, parapetní profily aj., dále doplňkové kotevní prvky, PUR nízkoexpanzní 
pěna pro vyplňování mezer a spár mezi izolačními deskami, mozaiková pastovitá omítka mozaika pro oblast soklů, 
silikonové těsnící a spárovací tmely apod.). 
Použití jiných než výrobcem doporučených doplňků ETICS je nutné předem konzultovat s výrobcem ETICS. 
Certifikovaný systém podléhá stálé výrobní kontrole všech součástí. Proto není možné měnit nebo nahrazovat 
předepsané součásti systému jinými součástmi, nebo částmi jiných ETICS.  
Na systém, který není prokazatelně aplikován v celé předepsané skladbě a podle tohoto montážního předpisu, není 
poskytována záruka trvanlivosti a provozuschopnosti. Výrobce nenese zodpovědnost za součásti systému nakoupené 
jinde než u výrobce samotného, nebo u autorizovaných prodejců. 
 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ETICS 
Teplota vzduchu, podkladu i součástí ETICS musí být při provádění všech operací montáže ETICS vždy v rozmezí od 
+5 do +25°C. 
Teplota vzduchu, podkladu i součástí ETICS v žádném případě nesmí klesnout pod +5°C, a to ani po dobu 
technologických přestávek (tvrdnutí lepidla, tvrdnutí stěrky, zasychání omítky, během dne i v noci). 
Při provádění základních technologických operací (příprava podkladu, lepení izolace, provádění výztužné vrstvy, 
provádění omítky) musí být zajištěna ochrana konstrukce před deštěm a také ochrana před přímým slunečním 
zářením. 
Provádění ETICS při silném větru je nepřípustné, pokud to omezuje podmínky a postupy správné realizace, týká se 
zejména lepení izolačních desek, aplikace výztužné tkaniny do stěrkové vrstvy a nanášení omítky. 
 
PŘÍPRAVA PODKLADU PRO ETICS 
Podklad pro montáž ETICS musí splňovat následující požadavky: 
Objemová hmotnost podkladu musí být větší než 820 kg/m3. Podklad musí být nehořlavý, třída reakce na oheň 
podkladu musí být A1, nebo A2-s2, d0 podle EN 13501-1. 
Podklad pro lepení izolačních desek a lamel z minerální vlny musí být soudržný a celistvý, bez puchýřů, trhlin, 
vrstvených nátěrů a nepevných obkladů. Minimální soudržnost podkladu 80 kPa, doporučená průměrná soudržnost 
podkladu 200 kPa. 
Před zahájením lepení izolačních desek, nebo lamel z minerální vlny je vhodné provést alespoň 
zjednodušenou zkoušku soudržnosti podkladu, založenou na přilepení zkušebních kostek z polystyrenu o velikosti 10 
x 10 cm, tl. 10 cm, na několika různých místech s viditelně nejméně soudržným podkladem (cca 10x). Po třech dnech, 
proveďte ruční odtržení. Nosnost podkladu je dostačující, pokud odtržení vznikne ve hmotě izolantu a přitom 
přilepená část izolantu zůstane na stěně. Pokud dochází k odtržení celé zkušební kostky spolu s lepidlem a 
podkladovou vrstvou, je podklad nevyhovující. 
Podklad musí být suchý, zbavený nadbytečné vlhkosti a chráněný před příčinami vlhkosti (zamezení vzlínání zemní 
vlhkosti, odstranění zatékání do fasády opravou střechy, oplechování, okapů a svodů, odstranění jiných příčin 
vlhkosti). 
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Podklad musí být čistý, odmaštěný, zbavený biologických (zplesnivělých nebo zařasených) a chemických (solných 
nebo korozních) skvrn. 
Podklad musí být rovný, maximální povolená odchylka rovinnosti podkladu je ± 20mm/2m. 
 
Výrobce doporučuje následující postup průzkumu a přípravy podkladu: 
· Odstranění všech nevyhovujících částí podkladu (glazované obklady, emailové laky a podobné hladké nátěry 
podkladu, dřevěné, plastové ev. jiné obklady včetně nosných roštů, atp.). 
· Odstranění všech příčin vlhkosti podkladu a zajištění vysychání podkladu. 
· Oklepání všech nesoudržných částí podkladu v celé ploše. Provádí se obvykle ručně, zednickým kladívkem, 
dostatečně velkou silou, nebo pneumatickým kladivem. 
· Mechanické odstranění ostatních defektů podkladu (výkvěty, skvrny), například ocelovým kartáčem. 
· Otryskání podkladu tlakovou vodou v celé ploše. V případě zjištění mastnoty podkladu očistěte taková místa horkou 
párou, nebo obvyklými chemickými a mýdlovými odmašťovadly, podle okolností. Otryskáním podkladu zajistíte 
odstranění prachu a drolivých částí z podkladu. 
· Po vyschnutí podkladu (1-3 dny) proveďte vyrovnání podkladu renovačními správkovými maltami. 
· Po vyschnutí opravených míst (3-7dnů) opatřete celý podklad penetračním nátěrem - ENVART® hloubková 
penetrace, který zajistí sjednocení povrchu podkladu. 
 
Opatření biologické kontaminace (řasy, plísně, houby) 
Napadený podklad je před jakoukoliv další aplikací ETICS nezbytné mechanicky očistit nasucho kartáčem, jak nejlépe 
je to možné. Následně odstranit možnou příčinu problému a eliminovat další šíření. Vždy před zahájením veškerých 
aplikačních činností sanace nanášíme na takto připravený podklad aplikační přípravek proti biologickému napadení.  
Koncentrát rozředíme vodou v závislosti na míře kontaminace podkladu. Rozředěný roztok aplikujte štětkou nebo 
válečkem. Aplikovaný roztok necháme působit 8 až 10 hodin, poté očistíme fasádu tlakovou vodou a po úplném 
vyschnutí pokračujeme v sanaci povrchu. 
 
LEPENÍ IZOLAČNÍCH DESEK 
Před zahájením lepení izolačních desek nebo lamel nejprve osaďte zakládací lištu. Výrobce doporučuje osazení 
zakládací lišty ve výšce nejméně 150mm nad úrovní terénu. Založení ETICS bez zakládací lišty výrobce 
nedoporučuje. První řada izolačních desek nebo lamel se vkládá do profilu zakládací lišty, v líci s přední hranou 
zakládací lišty. 
Konstrukce a prvky, které vystupují z fasády a nelze je odstranit (konzoly, trámy, nosníky, balkony apod.) musí být 
před lepením izolačních desek nebo lamel opatřeny vhodnými těsnícími páskami nebo profily. Dilatační spáry v 
podkladové konstrukci musí být vytvořeny ve stejném místě také v celé tloušťce ETICS, nejlépe použitím lišty 
dilatačního profilu. 
Pro lepení izolačních desek používejte systémový lepicí a stěrkovací tmel MW. Lepící hmotu připravte podle pokynů 
uvedených na obalu výrobku. Před nanášením lepicí hmoty tence přestěrkujte desky lepicí hmotou v místě jejího 
budoucího nanášení. Lepící hmotu nanášejte na doporučené izolační desky ručně nebo strojně, v pásu širokém 5-10 
cm po celém obvodu desky, a dále ve 3-6 bodech malty o průměru cca 10cm rovnoměrně rozložených v ploše desky. 
Správně rozetřená malta musí pokrýt nejméně 40% povrchu desky. 
Při metodě celoplošného lepení nejprve naneste na celou desku souvislou tenkou vrstvu (do 5mm) hmoty, kterou po 
zavadnutí (5 minut) znovu celoplošně přestěrkujete zubovým hladítkem (min. 10mm) a následně ihned přilepíte k 
podkladu. Pro lamely s kolmou orientací vláken používejte výhradně metodu celoplošného lepení. 
Desky vždy lepte odspodu nahoru, střídavě na vazbu a těsně na sraz vedle sebe, bez mezer. Vazba 
jednotlivých řad izolačních desek nebo lamel musí být dosažena také na nároží. Vazba spár ve všech směrech musí 
být zajištěna minimálním přesahem 150 mm. 
Kolem otvorů ve fasádě (okna, dveře, apod.) lepte izolační desky nebo lamely vždy s přesahem do otvoru, tak aby 
bylo možné mezi rám okna a lícovou izolační desku vložit izolaci ostění. Je důležité, aby tloušťka izolace ostění byla 
co největší a zabraňovala tak promrzání kolem oken.  
Současně je důležité, aby tenčí izolace ostění byla vždy překrytá silnější izolací fasády. V rozích otvorů musí být vždy 
osazena celistvá deska, tak aby k rohu otvoru nedosahovala žádná svislá nebo vodorovná spára. Tím je omezeno 
praskání ETICS v rozích otvorů. 
Přitlačením desky k podkladu může dojít k vytlačení lepidla na okrajích desky, takto vytlačené lepidlo ihned odstraňte. 
V případě, že vzniknou při lepení desek spáry mezi deskami tepelné izolace, musí se tyto spáry v celé hloubce zaplnit 
odřezky izolačního materiálu. Spáry se nikdy nesmí zaplňovat lepící, nebo stěrkovací hmotou. 
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Pokud je to možné, používejte vždy pouze celé desky tepelné izolace. Zbytky je možné použít jednotlivě v ploše 
fasády, pokud je zachována tloušťka a výška zbytku desky, nejmenší přípustná šířka pro použití zbytku je 15cm. 
Takový zbytek nelze použít na nárožích, v koutech, na okrajích ETICS u atiky nebo podhledu, u soklu nebo u ostění 
otvorů. 
 
KOTVENÍ HMOŽDINKAMI 
Druh a typ hmoždinek musí respektovat deklaraci výrobce. 
Počet a rozmístění hmoždinek určuje montážní předpis dodavatele konkrétního izolantu v závislosti na jeho tloušťce. 
Při návrhu se zohledňuje konkrétní navržená skladba ETICS, zejména tloušťka a typ izolantu, technické parametry 
navrženého druhu, typu a délky hmoždinek, dále parametry objektu určeného pro realizaci ETICS (druh a typ 
materiálu podkladu, výška objektu, větrná oblast podle ČSN, atp.), a také umístění ve fasádě (v ploše, v nároží, u 
atiky).  
Obvyklý počet hmoždinek na 1m2 je 4 – 12 ks, podle místa použití. 
Kotvení hmoždinkami provádějte nejdříve 2 dny po nalepení desek izolace, podle povětrnostních podmínek, vždy 
před provedením výztužné vrstvy. 
Vývrt pro hmoždinku musí být proveden vždy pouze kolmo k podkladu. 
Průměr vrtáku musí vždy odpovídat průměru použitých hmoždinek. 
Hloubka vývrtu musí být o 10mm větší, než je délka použitých předepsaných hmoždinek. 
Pórovité a děrované zdivo podkladu musí být vrtáno bez příklepu. 
Každá hmoždinka musí být osazena nejméně 10 cm od okraje konstrukce. 
Po osazení hmoždinky včetně trnu, nebo šroubu musí být ověřena pevnost uchycení hmoždinky v podkladu. 
Talíř hmoždinek musí lícovat s povrchem izolačních desek, nesmí vyčnívat, ani nesmí být zapuštěn více než cca 
2mm, z důvodu vzniku tepelných mostů. 
Špatně osazená hmoždinka není pevně zakotvená v podkladu, má poškozený nebo ulomený talíř, nebo je jinak 
deformovaná. 
Každá špatně osazená hmoždinka musí být odstraněna a nahrazena novou, umístěnou v blízkosti původní. Spára 
vzniklá po vyjmuté špatné hmoždince musí být zaplněna izolačním materiálem. Pokud poškozená hmoždinka nejde 
odstranit, musí být upravena tak, aby nevyčnívala z povrchu a nevytvářela tepelný most. 
 
PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ (VÝZTUŽNÉ) VRSTVY 
K nanášení základní vrstvy můžete přistoupit nejdříve po 3 dnech od nalepení izolačních desek. Povrch izolantu před 
armováním musí být dokonale vyrovnaný, přípustná tolerance rovinnosti je ± 3mm/ 1m. 
Základní vrstva musí být provedena co nejdříve z důvodu narušení povrchu povětrnostními vlivy. 
Před prováděním základní vrstvy zakryjte všechny přilehlé konstrukce (dveře, okna, parapety, stříšky, atp.) před 
znečištěním. 
Pro vytváření základní vrstvy používejte ENVART® lepicí a stěrkovací tmel MW. Přípravu a míchání hmoty provádějte 
podle pokynů uvedených na obalu výrobku. 
Základní vrstva musí obsahovat výztužnou mřížku ze sklovláknité tkaniny, která je předepsaná výrobcem. 
Před prováděním základní vrstvy připevněte nejprve stěrkovací hmotou na desky tepelné izolace všechny navržené 
prvky pro dilataci, ochranu rohů, odkapávání srážek, napojení rámů oken, dveří, parapetů, apod. 
Styková spára dvou různých ETICS musí být řešena dilatačním profilem. 
Před prováděním základní vrstvy je nutné provést zesilující vyztužení v každém rohu otvoru, který je 
vytvořený v ploše ETICS. Zesilující vyztužení je pruh síťoviny o rozměru nejméně 200x300mm, šikmo uložený do 
stěrkovací hmoty na nároží výřezu otvoru. 
U objektů, které jsou vystaveny zvýšenému přímému mechanickému působení okolí na ETICS ( např. průčelí nebo 
nároží domu v těsné blízkosti chodníku s pohybem většího množství lidí) je nutné provést zesilující (dvojité ) 
vyztužení armovací mřížkou v celé ploše takto exponovaného ETICS, do výšky minimálně 2m nad úroveň chodníku. 
V takovém případě se první vyztužení provádí bez přesahů, pouze na sraz, ve vodorovných pásech.  
Následuje přestěrkování a poté vložení druhé vrstvy výztuže obvyklým způsobem (svislé pásy 
s přesahem viz popis níže). 
Základní vrstvu začněte provádět vždy od nároží. Nejprve naneste stěrkovací hmotu na izolační vrstvu 
v souvislém svislém pásu o šířce cca 1m a tloušťce cca 2-3mm. Po nanesení stěrkovací hmoty začněte ihned vkládat 
armovací mřížku. Postupně rolujte textilii shora dolů a lehce ji vtlačujte do stěrkovací hmoty pomocí nerezového 
hladítka. Skelná textilie musí být dobře napnutá a v celé ploše zakrytá stěrkovací hmotou. První svislý pohyb 
hladítkem zajistí stabilní polohu mřížky ve hmotě a následnými vodorovnými pohyby vpravo a vlevo lehce zatíráte 
celou plochu mřížky. Každý další pás tkaniny musí být uložen s přesahem 10cm přes předchozí pás. Na nárožích 
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používejte rohové profily. U nároží neohrožených mechanickým namáháním, přetáhněte pás tkaniny přes nároží, s 
minimálním přesahem 10cm. Mřížka musí být vtlačena do stěrky cca 1mm tak, aby hotový povrch základní vrstvy byl 
hladký a rovný v celé ploše fasády, struktura mřížky nesmí být na povrchu viditelná. 
Tloušťka základní vrstvy musí být minimálně 2 mm a maximálně 3mm. V případě zjištění malé tloušťky výztužné 
vrstvy je možné ihned po vložení výztužné tkaniny přestěrkovat celou plochu a vytvořit tak potřebnou vrstvu lepidla. 
Podmínkou tohoto dodatečného přestěrkování je, aby původně nanesená vrstva byla čerstvá, nezatuhlá a nevyschlá. 
Požadavek rovinnosti hotové základní vrstvy je dán tolerancí ±2mm/m. 
 
PROVÁDĚNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
Po zaschnutí základní vrstvy (cca za 3 dny od jejího nanesení) můžete začít provádět nanášení povrchové úpravy. 
Nanášení penetrace i omítky provádějte ručně. 
Druh, struktura a barva povrchové úpravy se navrhuje podle záměru investora nebo projektanta, v souladu s pokyny 
výrobce ETICS. 
Výrobce doporučuje používat pro povrchovou úpravu ETICS omítky světlejších barevných odstínů, 
s parametrem světelné odrazivosti větším než 30. 
Před prováděním omítky zajistěte zakrytí přilehlých konstrukcí, tak aby nedošlo k jejich znečištění. 
Omítku a penetraci pod omítku používejte výhradně v souladu s pokyny uvedenými na obalu. Použití jiných než 
předepsaných výrobků pro ETICS je nepřípustné. 
Před nanášením všech druhů výrobcem ETICS předepsaných omítek je nejprve nutné provést penetrační nátěr pod 
omítku. Penetraci je vhodné probarvit v odstínu vybrané omítky. Tato operace zlepšuje přilnavost omítky k podkladu a 
zajišťuje barevnou jednotnost podkladu s omítkou, což je nutná podmínka pro použití drásané (rýhované) omítky. 
Spotřeba penetrace je přibližně 0,2 – 0,3 kg/m2, doba schnutí základního nátěru před nanášením omítky je 6 - 12 
hodin. 
Po zaschnutí penetrace můžete začít nanášet rozmíchanou omítkovou hmotu na připravený čistý podklad. 
Na hladítko naberte přiměřené množství hmoty, hladítko přiložte zlehka ke stěně a pohybem zdola nahoru s mírným 
přítlakem, jedním dlouhým přímým tahem rozetřete hmotu po podkladu. Postup opakujte k vytvoření souvislé 
omítnuté plochy. 
Tloušťku vrstvy omítky určuje velikost zrn kameniva v omítce. Při nanášení a roztírání hmoty se snažte zabránit 
přesouvání kameniva velkým tlakem na hladítko. Zamezíte tak vzniku míst, ve kterých pak bude kamenivo chybět, 
čímž vzniká pocit nejednotné barevnosti omítky. 
Nanášení provádějte ve vodorovných pásech shora dolů. Celou souvislou plochu jedné stěny (od hrany ke hraně) je 
nutné nanést v jednom pracovním cyklu bez přestávky. 
Pokud je zvolena rýhovaná varianta struktury omítky, vyčkejte chvíli po nanesení vrstvy omítky (záleží na teplotě a 
vlhkosti vzduchu) a po mírném zavadnutí povrchu vytvořte specifickou strukturu omítky, kterou získáte po přetažení 
nanesené plochy hladítkem z umělé hmoty v požadovaném směru (vodorovně, svisle, šikmo, kruhovitě). 
Každý pracovník při nanášení omítky musí provádět v celé ploše fasády stejné pohyby hladítkem ve stejném směru a 
stejnou silou jako ostatní a všichni dohromady musejí používat stejné nářadí. To zaručí jednotný vzhled celé omítnuté 
plochy. Nejrizikovější místa pro viditelné vady struktury jsou při nanášení na nárožích a dále na rozhraní jednotlivých 
pater lešení. Povrch musí být rovný, hladký, vzhled i barva jednotná. Přípustné jsou minimální rozdíly v rozložení 
kameniva. 
Pro dosažení stejného barevného odstínu v celistvých plochách výrobce doporučuje promíchat omítku ve větší 
nádobě (cca 100 l) 
Průměrná spotřeba omítky je závislá na druhu omítky a velikosti zrna. 
Nově nanesenou omítku chraňte před nepříznivými povětrnostními podmínkami nejméně do doby úplného zaschnutí. 
Doba schnutí nanesené omítky (při teplotě 25°C a vlhkosti vzduchu 55%) je přibližně 6 hodin. Úplné 
zaschnutí omítky přichází po 48 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí omítky, 
dokonce i na několik dní. 
 
UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ETICS 
Předpoklad životnosti ETICS je 25 let, pokud jsou dodrženy všechny předpisy pro správnou skladbu, montáž a 
údržbu. 
Nutnými předpoklady pro správnou údržbu systému jsou: 
· pravidelná kontrola celistvosti povrchové úpravy systému 
· pravidelná kontrola kritických detailů systému (napojení atiky, parapetů, okenních a dveřních rámů, 
napojení prostupujících konstrukcí atd.) 
· pravidelná kontrola soklové části systému, zejména navlhání systému a soudržnost všech vrstev 



 13  

systému 
· průběžná kontrola vzniku jakýchkoli defektů ETICS 
Výrobce dále doporučuje provádět ochranný nátěr ETICS pravidelně každých 5- 10 let, podle stavu systému. 

 
Klimatické podmínky 
Teplota podkladu a ovzduší je po dobu všech technologických procesů aplikace ETICS minimálně +5°C a maximálně 
+25°C, vyjímku tvoří aplikace silikátových omítek, kdy je minimální teplota pro aplikaci +8°C a u mozaikových omítek, 
kdy je minimální teplota pro aplikaci +10°C. 
Relativní vlhkost musí být maximálně 85%, pokud není dokumentací ETICS stanoveno jinak. V případě potřeby 
aplikace při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu je pro aplikace cementových lepících a stěrkových hmot 
možno použít přísadu. Pro aplikace omítkových, základních a fasádních nátěrových hmot se používá přísada. 
Podmínky použití a dávkování jsou blíže popsány v technických listech výrobku. 
Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty okolního prostředí (například brzké jarní, pozdní podzimní) mohou podstatně 
ovlivňovat dobu zrání výztužné vrstvy a omítky. Proto je nezbytné počítat s delší dobou zrání, než je prezentováno v 
technických listech jednotlivých výrobků. Po dobu všech technologických procesů aplikací ETICS a zrání jednotlivých 
hmot, musí být dále zajištěna ochrana před deštěm a přímým slunečním zářením. Při silném větru narušujícím řádné 
a kvalitní provádění ETICS jsou jednotlivé procesy aplikace nepřípustné. Z důvodu eliminace vlivu klimatických 
podmínek doporučujeme opatřit stavební lešení ochrannými sítěmi, které eliminují veškeré případné neshody. 
Zvýšenou pozornost z hlediska ochrany před negativními vlivy přímého slunečního záření vyžadují některé výrobky - 
EPS s přídavkem grafitu (šedý EPS), plastové mechanické kotvy, aj. 

Doprava a skladování 
Veškeré výrobky určené pro aplikaci ETICS se přepravují a skladují v původních a nepoškozených obalech. Při 
skladování je nezbytné hlídat a dodržovat lhůtu skladovatelnosti, která je vždy uvedena na obalu. 
Hmoty dodávané v suchém, sypkém a pytlovaném stavu, ale i v pastovité formě (omítky a nátěrové hmoty) 
skladujeme v suchém prostředí, chráníme před mrazem a přímému slunečnému záření. 
Desky tepelné izolace skladujeme na plocho v suchém prostředí a chráníme před mechanickým poškozením. Desky 
EPS, XPS chráníme navíc před organickými rozpouštědly a UV zářením (obzvláště desky EPS s příměsi grafitu nebo 
sazí). Desky PF je nezbytné dokonale chránit před všem formám vlhkosti a bodové zátěži (např.přitížení cihlou). 
Síťovinu se skelným vláknem (perlinku) přepravujeme a skladujeme v rolích na stojato v suchém prostředí, chráníme 
před UV zářením a tlakovému namáhání, vyvolávající trvalou deformaci. Hmoždinky chráníme před mrazem a UV 
zářením Příslušenství ETICS (lišty) skladujeme na rovné podložce, chráníme před mechanickým poškozením a v 
případě potřeby před UV zářením. 

Údržba - Čištění tlakovou vodou 
Zašpiněná konečná povrchová úprava (ať již se jedná o omítky, nebo o omítky s nátěrem) má především negativní 
vizuální dopad. Lokální zašpinění hrubými nečistotami, očistíme mechanicky ometením s vhodnou volbou tvrdosti 
chlupu. Dlouhodobé vystavení fasády prostředí se zvýšenou prašností, vede k ulpívání jemnějších prachových 
nečistot, které se již mechanicky čistí obtížně. Takto zašpiněné fasády čistíme tlakovou vodou (max. teplota 50°C).   
Z důvodu zvýšení účinnosti můžeme obohatit vodu o saponáty, které ovšem svým chemickým složením nenaruší 
čištěný povrch (např. Ceresit CT98). Je zakázáno používat pro čištění látky s podílem organických rozpouštědel, 
kyselin, louhů a obdobných chemických látek. Nastavení tlaku čištění je takové, aby nevyvolalo mechanické 
poškození fasády. Interval čištění doporučujeme opakovat vždy po 5-ti letech, není-li situací v návaznosti na druhu 
omítky a míře zašpinění vyžadováno jinak, protože pravidelné čištění povrchu ETICS je vhodná prevence snižující 
riziko napadení mikroorganismy. 
Čištění fasády provádíme při vhodných klimatických podmínkách, kdy venkovní teplota dlouhodobě neklesá pod+5°C. 

Údržba - Čištění biologického napadení – řasy, plísně, lišejníky 
Většina výrobků (omítky a nátěry Ceresit) s označeným logem „Formule BioProtect“ obsahují již v základní receptuře 
aditiva, která jsou speciálně vyvinuta ke zvýšené ochraně fasád proti biologické kontaminaci, proti růstu řas a plísní. 
Aktivní složku tvoří zapouzdřené kapsle, díky jejíž struktuře dochází k pozvolnému uvolňování aktívních látek, což má 
za důsledek dlouhotrvající ochranu, která však nemá neomezené účinky. V případě umístění objektu do oblasti se 
zvýšenou pravděpodobností vzniku biologického napadení (dlouhodobě znečištěné lokality, prašná místa, lokality se 
zvýšenou vlhkostí, lokality se zvýšeným výskytem srážek, blízkost vodních zdrojů, blízkost vegetace, tvarový návrh 
objektu) se doporučuje obnovovat funkční schopnost ochrany fasády. Tuto obnovu Vám 
zajistí výrobek určený k odstraňování plísní, hub, lišejníků, mechů, ničení mikroorganismu, bakterií apod. Lze použít 
na všechny suché, dobře očištěné podklady, jako jsou nátěry, omítky, beton apod. 
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Povrchový porost a silné znečištění mechanicky odstraňte nasucho drátěným kartáčem jak nejlépe je to možné. 
Odstraňte příčinu vznikajících problémů a zamezte dalšímu šíření! Poté nanášíme vždy před aplikací prvního 
základního nátěru, barvy nebo omítky. Aplikovaný roztok necháme působit 8 až 10 hodin, poté očistíme fasádu 
tlakovou vodou a pokračujeme v sanaci povrchu. 
Kontrolní operace 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Netýká se. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
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Netýká se. V rámci zateplení stávajícího objektu a předpokládaným tepelným úsporám bude provedeno vyregulování 
stávajícího otopného systému! Provedeno bude jako samostatná dodávka stavby, projekt více neřeší. 
Termo-hydraulické vyregulování stávající otopné soustavy odborným pracovníkem po provedení zateplení objektu  -  
předpoklad cca 16 hod. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Je nezbytné dodržení požadavku aktuálních protipožárních norem, kterými jsou především ČSN 73 0810 – Požární 
bezpečnost staveb - společná ustanovení (s účinností od 1.8.2016) a ČSN 73 0834-Z2 – Požární bezpečnost staveb 
– změny staveb (s účinností od 1.3.2013). Požárně bezpečnostní řešení navrhovaných stavebních úprav bude 
uvedeno v samostatné části PD. 
 
Výška objektu dle ČSN 73 0802 (5.2.3) – h = hp = +0,00m 
Konstrukční systém objektu dle ČSN 73 0802 (7.2.8.) - smíšený 
 
Založení zateplovacího systému 
Založení zateplovacího systému je navrženo nad úroveň terénu avšeak je navrženo s izolantem třídy reakce na oheň 
A1 či A2, není tedy nutno budovat požární pruh nad místem založení – ČSN 73 0810 čl. 3.1.3.3. a) 1). 
 
Požadavky ČSN 73 0834 čl.4 
Bod a) Při stavebních úpravách není snížen původní požární odolnost obvodového pláště. Případné dozdívky stěn 
jsou navrženy z keramických tvárnic s požární odolností vyhovující požadavku 45min. (navrženy jsou konstrukce s 
odolností minimálně EI120DP1.. 
 
Bod b) Materiály navržené pro stavební úpravy jsou voleny výhradně nehořlavé s třídou reakce na oheň A1 či A2 
(zdivo, omítky, minerální desky, klempířské prvky apod.). 
 
Bod c) Při stavebních úpravách nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch. Stávající okna byla v minulosti 
vyměněna za nová z plastových profilů do stávající otvorů. 
 
Bod d) Všechny otvory po demontovaných rozvodech procházejících obvodovými stěnami budou zazděny. Při 
stavebních pracích se nepředpokládá budování nových rozvodů vně objektu (kromě uzemění vedeno vně objektu). 
 
Bod e) V rámci stavebních úprav bude zateplen obvodový plášť budovy. Stávající vyustění VZT přes fasádu bude 
prodlouženo a osazeny nové vyústění (samotížné žaluzie. odvětrávací mřížky). Nově budovaný rozvod VZT 
(prodloužení) bude proveden z pozinkovných SPIRO trub. Vzhledem k rozměrům větraných místností je uvažováno s 
budováním rozvodu v průměrech 100-200mm. Provedení musí odpovídat požadavkům ČSN 73 0872. 
 
Bod f) Při stavebních úpravách není zasahováno do konstrukcí požárních stropů. Utěsnění prostupů stropem bude 
provedeno dle kapitoly 6.1 a 6.2 tohoto PBŘ. Všechny otvory po demontovaných rozvodech budou zapraveny 
(zazděny, zaomítány). 
 
Bod g) Při stavebních úpravách nedochází k prodloužení ÚC ani zhoršení parametrů evakuace – nedochází ke 
změně užívání prostor ani změně vnitřní dispozice v 1.NP stavby 
 
Bod h) Členění objektu na požární úseky není projektem měněno. Objekt není při stavebních úpravách přistavován, 
nastavován ani prováděna vestavba. Zastavěná plocha (objem budovy) se nemění, přistavovaná rampa nemá 
charakter místnosti. 
 
Bod i) Rozsah vybavení objektu PHP, vnitřními a vnějšími odběrními místy, ploch pro přístup jednotek PO není při 
realizaci projektu měněn – stanovení počtu PHP či vybavení objektu vnitřními odběrními místy není předmětem 
dokumentace. 
 
Výstražné a bezpečnostní značení 
Výstražné a bezpečnostní značení bude provedeno dle vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb. s odkazem na 
ČSN 01 8013. Stavba bude vybavena bezp. značením dle ČSN EN ISO 3864 Stavba bude po provedení stavebních 
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prací zrevidována z hlediska umístěn bezpečnostního značení, zejména v souvislosti s umístěním uzávěrů na fasádě 
(např. nožové pojistky přívodu NN do objektu, případně HUP na fasádě, HUV apod.). 
 
 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Tepelně technické parametry objektu splňují doporučené hodnoty pro součinitele prostupu tepla konstrukcemi, vše v 
návaznosti na tepelně technický audit, který je součástí tohoto projektu. 

b) energetická náročnost stavby 
Energetická náročnost stavby je zpracována v auditu/průkazu energetické náročnosti stavby. 

c) posouzení využití vlivu alternativních zdrojů energií 
S alternativními zdroji energie se v tomto projektu nepočítá. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou pro dané účely - prostorové požadavky apod. Stavební úprava 
zateplení fasád stávajícího objektu není zdrojem hluku, vibrací či prachů šířícího se do okolí stavby. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

d) ochrana před hlukem 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

e) protipovodňová opatření 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 
 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vnější rozvody inženýrských sítí objektu nebudou, s výjimkou soustavy bleskosvodu, dotčeny. Napojovací místa 
technické infrastruktury pro potřeby stavby budou ze stávajících rozvodů objektu, co se týká elektroinstalace a 
studené vody. Upřesněno bude při provádění přímo na stavbě. Při vlastní realizaci bude demontován okapní systém 
dešťových vod. Zpětně instalován bude do původní polohy bez vlivu na úpravu podzemní části kanalizace. 
Pozn. Projektant důrazně doporučuje průzkum stavu dešťové kanalizace z důvodu eliminace zavlhání zemní soklové 
části zdiva! 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Návrh elektrického zařízení: 
Řešeno v rámci samostatné přílohy prováděcí projektové dokumentace. Návrh elektrického zařízení je proveden 
v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5 : Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Kapitola 51 : Všeobecné předpisy. 
Popis zařízení a montáže: 

Návrh LPS: 
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Vnější ochrana před bleskem je navržena jako elektricky izolovaná od vodivých předmětů uvnitř stavby. Jímací 
vedení je na objektu provedeno ve třídě LPS III dle ČSN EN 62305 ed.2. (poloměr valící se koule R=45m, vzdálenost 
svodů mezi sebou do 15m (přesnost +/- 20%), oka mřížové soustavy 15x15 m). K návrhu je zpracováno řízení rizik 
dle ČSN 62305-2 ed.2. 

 

 

Uzemnění: 
Obvodové uzemnění objektu je provedeno páskem FeZn 30/4 uloženým ve výkopu kolem objektu cca 50mm nad 
dnem výkopu tak, aby byl obklopen betonovou směsí (ochrana proti korozi). Hloubka výkopu bude cca 70 cm. 
Obvodové uzemnění je společné pro jímací vedení i pro uzemnění elektroinstalace. Uzemňovaná zařízení se připojí 
na společné uzemnění v zemi. Všechny zemní spoje budou chráněny gumoasfaltovou směsí popřípadě petrolátovou 
páskou 30x10mm (ANTICOR Plast 701-40). 
Všechny vývody země-vzduch budou chráněny PVC izolací. Svody budou chráněny před mechanickým poškozením 
ochrannými úhelníky. 
Nelze-li je spojit v zemi, spojí se nejkratší vhodnou cestou nad zemí. 
Na patky ocelových nosníků budou přivařeny pásky FeZn 30/4 napojené na obvodové uzemnění. 
Požadovaná hodnota uzemnění je pro společnou uzemňovací soustavu 5 ohmů (ČSN 33 2000-5-54 ed.3).  
Pasivní ochranou se musí chránit: 
- přívody při přechodu do půdy (min. 30 cm pod zem a 20 cm nad povrch) 
- přívody od základových zemničů: 
a) při přechodu z betonu do země (min. 30 cm v betonu a 100 cm v zemi) 
b) při přechodu z betonu na povrch (min. 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem) 
- všechny spoje zemničů 
- podzemní spoje uzemňovacích přívodů 
- při přemosťování dilatačních spár (ve spáře a min. 20 cm v betonu po stranách) 

Jímací soustava: 
Jímací vedení je provedeno hřebenovou soustavou vodičem AlMgSi 8 T/4 na podpěrách pro falcovanou plechovou 
krytinu doplněnou jímacími tyčemi JT 3,0 (metoda valivé koule a ochranného úhlu). Svody jsou provedeny vodičem 
AlMgSi 8 T/4 po okapu nebo izolovaným vodičem HVI Light. 
Všechny případné kovové předměty na střeše, které nejsou kryty ochranným prostorem jímací soustavy před přímým 
zásahem, nebo jsou v ochranném prostoru, ale nejsou od vodičů jímací soustavy dostatečně vzdáleny tak, aby byl 
vyloučen přeskok sváděného bleskového proudu, budou k jímací soustavě připojeny. Okapové roury budou dole 
připojeny ke svodu bleskosvodu. 
Svody budou opatřeny výstražnými tabulkami - ,, ZA BOUŘKY NEPŘISTUPUJ! NEDOTÝKEJ SE! ,, 
Před zahájením výkopových prací je nutné zaměřit a označit veškeré inženýrské sítě nacházející se v trase výkopu 
pro kabely. 

Elektroinstalace na fasádě: 
Kabeláže – budou zachovány stávající 
Hlavní rozvaděč – zůstane zachován stávající 
MIS – bude předsazena na úroveň tloušťky zateplení 
HOP - bude vyměněna za novou plastovou skříň KT250 
RIS - bude vyměněna za novou plastovou skříň pod omítku 
Svítidla – budou zachována stávající, posun na úroveň tloušťky zateplení 
Rozvaděč na garáži – bude vyměněn za nový v provedení pod omítku s krytím IP65 
Vypínače a zásuvky 230V na garáži – budou vyměněny za nové, pod omítku s krytím IP44 
Nepoužívané konzoly a rozvody – budou demontovány 
Ostatní nespecifikované prvky, které budou dotčeny zateplováním, budou řešeny individuálně na místě s realizátorem 
akce a provozovatelem. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Dopravní řešení zůstává beze změny. Přístupové asfaltové komunikace do areálu zůstávají stávající.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní připojení zůstává beze změny.  

c) doprava v klidu 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

b) použité vegetační prvky 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

c) biotechnická opatření 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
V průběhu stavby bude veškerý stavební odpad dodavatelskou firmou tříděn a odvážen na řízenou skládku. Likvidace 
odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavby a oprávněnou organizací, která 
provozuje skládku odpadů.  
Zatřídění odpadu je provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů je v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 
zdravotnictví č.376/2001 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady řeší Vyhláška Ministerstva životního prostředí 
č.383/2001 Sb. Zatřídění jednotlivých odpadů viz.tabulka výše – bod j) průvodní zprávy. Výstavbou a provozem 
nedojde ke škodlivým ekologickým vlivům na okolí. Realizace stavby rovněž neovlivní vodní hospodářství.  
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 
Na pozemku se nenachází žádné dřeviny ani stromy určené ke kácení. Rovněž není znám výskyt jakéhokoli druhu 
chráněných rostlin či živočichů na stavebním pozemku. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
Stavbou nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Navrhovaná stavba splňuje všechny požadavky na stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro realizaci stavby budou na základě domluvy s majitelem objektu (investorem akce) využity stávající přípojky vody 
a elektřiny. Způsob a místo napojení bude předmětem smlouvy mezi investorem a dodavatelem stavby.  
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b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je řešeno vsakem do okolních terénů kolem stavby, odtok vody ze stavby je řešen stávajícím 
vyspádováním dotčené parcely v místě stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je napojena na stávající komunikace - tyto budou pro stavbu využívány. V celém průběhu výstavby je 
stavebník povinen zajistit čistění a úklid komunikaci v okolí staveniště, dojde-li k jejich znečištění. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nemá zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Před zahájením zemních prací požádá stavebník 
správce sítí o vytýčení vedení v místě navrhované stavby. Práce v blízkosti vedení inženýrských sítí (zejména 
nadzemní NN) budou probíhat v souladu s požadavky bezpečnosti práce. Zařízení staveniště bude umístěno na 
pozemku investora, materiál bude dovážen průběžně bez zbytečných skládek. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Plocha staveniště  - vyčleněná plocha pro potřeby zařízení staveniště bude řádně ohrazena a zajištěna proti vniknutí 
třetí osoby. Plocha staveniště před objektem i v rámci soukromého dvora souseda bude ohrazena výstražnou 
červenobílou páskou a umístěním výstražných a informačních cedulek.  
S demolicemi dalších objektů nebo kácením dřevin na pozemku stavby se nepředpokládá.  
Na případný výjezd dopravní stavební mechanizace bude upozorňovat dočasné dopravní značení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Plocha zázemí staveniště bude řešena v části parcely č.335/10 a st.105/3, k.ú. Palonín.  
Plochy budou po ukončení stavby vyčištěny a uvedeny do původního stavu.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  
V průběhu stavby bude veškerý stavební odpad dodavatelskou firmou tříděn a odvážen na řízenou skládku. Likvidace 
odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavby a oprávněnou organizací, která 
provozuje skládku odpadů. Se vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Zatřídění 
odpadu dle jednotlivých druhů a kategorií bude v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 
Sb. (Katalog odpadů) a způsob likvidace odpadu bude určen dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí o 
podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. 
Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. 
 
Z hlediska nakládání s odpady budou splněny následující podmínky: 
Odpady, které není možno využít na stavbě, budou odevzdány oprávněné osobě ke zneškodnění (příslušná skládka). 
Stavebník bude dodržovat i další povinnosti původce odpadů vyjmenované v § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, včetně vedení evidence odpadů předkládané při kontrolách a při kolaudaci 
stavby. 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo jiných odpadů obsahujících nebezpečné látky je nutný souhlas 
k likvidaci NO, použít k jeho likvidaci firmu, která tento souhlas vlastní nebo tyto odpady musí být odevzdány 
oprávněné osobě ke zneškodnění (skládka S-NO). 
Zatřídění odpadu je provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.: Tabulka 
třídění odpadů viz. výše. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Celá stavba je navržena v tradiční stavební technologii, při použití běžných mechanizačních prostředků. Práce na 
stavbě v nočních hodinách se nepředpokládají. V průběhu výstavby budou učiněna opatření k zamezení prašnosti, 
okolí stavby nebude zatíženo nadměrným prášením. Při stavebních pracích nedojde k poškození stávajících vodních 
děl ani ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při realizaci stavby je nutno ze strany dodavatele dodržovat veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a 
nařízení k zajištění bezpečnosti práce. Zejména je třeba se řídit nařízením vlády 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, uvedených v § 1 až 9 
shora uvedeného nařízení. Dále je třeba v plném rozsahu respektovat a dodržovat další požadavky na staveniště 
uvedené v přílohách č.1,2,3 a 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Netýká se, není vzhledem k uvažovanému projektu dále řešeno. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou požadovány žádné speciální požadavky. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude prováděna v jedné pracovní etapě, dle časových možností stavebníka. 
 
Postup výstavby:   - příprava staveniště 

- provedení zateplovacích prací, 
- dokončovací práce, provedení povrchových úprav, úklid staveniště 

o) plán kontrolních prohlídek stavby 
Kontrola provedení bezpečnostních opatření na staveništi, kontrola oplocení staveniště 
Kontrola podkladních vrstev fasád 
Kontrola provedení ETICS. 
Kontrola stavby před dokončením, uvedení do původního stavu okolí stavby   
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V Šumperku, 01/2021       Vypracoval:  Ing. Marek Rýznar 


