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Příloha č. 3   
 
VŘ M/005/2015  „Bakov nad Jizerou, bytové domy č. p. 4, 5 a 6 – zateplení jihozápadní části 
fasády“  

Popis díla: 
 
1) Předmětem výběrového řízení je provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS (včetně finální omítky v barvě totožné s barvou již provedené části fasády) 
jihozápadní (to znamená směřující do zahrady /k mateřské škole/) části fasády bytových 
domů č. p. 4, 5 a 6 v Bakově nad Jizerou. Zateplení části fasády nad úrovní soklu bude 
provedeno izolantem z fasádního polystyrenu tloušťky 140 mm, součinitel tepelné vodivosti 
lambda 0,038 (a menší) W/(mK), finální tenkovrstvá omítkovina, zrnitost 2 mm.  
 

Zateplení soklu bude provedeno vyrovnáním povrchu zdi vápenocementovou maltou po 
otlučení omítky, natavením dvojnásobné hydroizolace, montáží izolantu z fasádního 
polystyrenu pro sokly - perimetrický polystyren lambdamax 0,034 W/(mK) tloušťky 140 mm do 
hloubky 400 mm pod úroveň terénu, včetně aplikace mozaikové omítky (marmolit).   
Podél objektu č. p. 4 a 5 je chodník z betonových dlaždic 50 x 50 cm, celkově dlouhý 32 m. 
Na dlaždice zboku navazuje trávník. Podél navazujícího objektu č. p. 6 je část povrchu 8 m 
z dlažby z kamenných kostek, část 3 m z dlaždic 50 x 50 cm (6,3 m je dlouhý podchod).  
Okapový chodníček z betonových dlaždic 500 x 500 mm bude přechodně demontován na 
šířku 600 mm do hloubky 400 mm. V případě potřeby objednatel bezúplatně poskytne 
vyhovující dlaždice v areálu Sběrného dvora, vzdáleném 1,5 km.  
Před instalací zateplovacího systému ETICS na soklové části musí dojít k vyspravení 
hydroizolace celé výšky stěny spodní stavby. Zdivo soklové části bude srovnáno do jedné 
plochy s podpovrchovou a nadpovrchovou částí vyrovnávací cementovou omítkou, která se 
napenetruje asfaltem a následně se na ni nataví dva asfaltové SBS hydroizolační pásy. Nová 
asfaltová hydroizolace musí být propojena se stávající vodorovnou hydroizolací tak, aby byla 
zajištěna vodotěsnost v navazujících spojích. Svislá nová hydroizolace bude ukončena cca 
400 mm pod terénem. Mezi tepelnou izolaci (perimetrický polystyren lambdamax 0,034 
W/(mK) tloušťky 140 mm) a zásyp pod dlažbu okapového chodníku bude svisle 
nainstalována nopová fólie, ukončená v horní části pod úrovní terénu nerezovou přítlačnou 
lištou nopové folie.   
 

Bude proveden podrobný stavebně technický průzkum zdi dle ČSN 73 2901. Nesoudržné a 
degradované plochy budou opraveny, před aplikaci zateplovacího systému se předpokládá 
odstranění a následná úprava cca 5-ti % celkové plochy zateplované fasády. Plastická 
výzdoba na fasádě a okolo oken bude odstraněna. Pouze šambrána vstupu do objektu č. p. 
6 bude ponechána a tepelně izolována tak, aby bylo zachováno její prostorové uspořádání. 
Odstranění nesoudržných vrstev a vrstev určených k odstranění bude provedeno 
mechanicky – odsekáním, respektive ocelovým kartáčem. Zbylé plochy budou ponechány v 
původním stavu (pouze očištěny tlakovou vodou) pod podmínkou, že zhotovitel stavby ověří 
soudržnost a míru případné degradace povrchu po zpřístupnění plochy fasády (tzn. po 
instalaci lešení), a to podle ČSN 73 2901. Ostatní prvky, zařízení a kabelová vedení 
vyskytující se na fasádě budou skryty pod zateplovací vrstvu ve chráničce z ohebné trubky 
pro kabely (v krkavici) nebo budou překotveny o tloušťku zateplovacího systému. Před 
odstraněním vedení či jakýchkoli jiných prvků, musí být překontrolováno, zda jsou již 
nevyužívané.  
 

Detail zateplení ostění a nadpraží oken a balkonů:  „Viditelná šířka“ rámů je 60 – 70 mm. 
Systém ETICS bude přetažen přes rámy oken a balkonů dle ČSN 73 0540-2. U oken a u 
balkonů bude ostění a nadpraží zatepleno pásky z fenolické pěny tloušťky minimálně 25 mm. 
Zateplení ostění a nadpraží bude předcházet osekání omítky po celém obvodu vnější části 
ostění a nadpraží oken a balkónů (nesmí dojít k zásahu do překladů a nosných částí zdí) tak, 
aby mohlo být zateplení přetaženo o tloušťku minimálně 25 mm přes rám okna či 
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balkonových dveří. Finální hrana ostění a nadpraží musí být provedena ve stejné pozici jako 
hrana stávající.  
 

Odstraněny budou veškeré stávající venkovní parapety, přičemž do doby osazení nového 
vnějšího parapetu bude nutné chránit vrchní líc parapetního zdiva proti dešťovým srážkám. 
 
Zateplení balkonů včetně úpravy zábradlí:  
Zateplení vodorovné konstrukce čtyř balkonů se nebude provádět. Úprava zábradlí u čtyř 
balkonů: svislé výplňové prvky zábradlí (u obou částí zábradlí v č. p. 5 i na ně navazující 
šikmý prvek), které by zasahovaly do navrženého zateplení, budou opatrně odříznuty bez 
snížení únosnosti ponechávané části zábradlí! Řezy budou přebroušeny do tvaru 
ponechaného prvku a natřeny syntetickou barvou (2 x základovou a 2 x vrchní barvou).  
 
Dvířka skříní je navrženo zachovat. Po provedení ETICS budou na vnějším líci zateplení 
osazena nová plastová dvířka v barvě stávající nové fasády (z roku 2014). Vnitřní ostění 
skříňového otvoru budou opatřena omítkovým souvrstvím, a to tak, aby bylo možné stávající 
dvířka i nadále plně otevírat. Jedná se o dva kusy. 
 

Tři dešťové svody budou demontovány před aplikaci ETICS. Předpokládá se jejich 
znovupoužití. Podokapní žlaby a svody budou očištěny od rzi a budou natřeny dvěma 
základními barvami a dvěma finálními syntetickými „barvami na pozinkovaný plech“ v odstínu 
dle barevného řešení. Bude provedena demontáž a zpětná montáž všech čtyř okapových 
svodů (každý délky cca 8 m) včetně úpravy lapačů střešních splavenin (jeden gajgr bude 
dodán nový). Dva gajgry jsou situovány v dlažbě z kostek, dva v okapovém chodníčku. 
 

Fasádní části všech tří hromosvodů (každý délky cca 8 m) budou použity a „překotveny“ o 
tloušťku izolantu na líc nové fasády a opětovně propojeny se zemnící a střešní částí. 
Následně bude provedena revize všech tří hromosvodů. Protokoly o kladných výsledcích 
revizí budou předány objednateli.  
 

Detail prostupu potrubí novou fasádou: Stávající potrubí bude prodlouženo silnostěnnou odpadovou 

trubkou stejného rozměru a ze stejného materiálu. Potrubí bude nepatrně skloněno ven 
z objektu a bude zakončené mřížkou proti hmyzu. Prostor mezi polystyrenovou deskou a 
venkovní stěnou potrubí bude zapěněn PUR-pěnou. Jedná se o cca jedno potrubí přívodu 
vzduchu k plynovému kotli a cca o pět prostupů potrubí pro plynová topidla.  
 

Bude provedena oprava celé podokapní římsy v šířce 0,35 m v celkové délce 48,2 m. Bude 
použita okapnicová lišta pod omítku s tkaninou, stěrka, armovací tkanina, probarvená 
penetrace a omítkovina v barvě bílé. Součástí bude demontáž a zpětná montáž okapových 
žlabů.  
 

Lešení u upravované fasády bude opatřeno ochrannou a protiprašnou plachtou z textilie z 
umělých vláken, zabraňující úniku nečistot a izolačního materiálu do životního prostředí. 
Před odstraněním ochranné plachty bude provedeno vysátí všech materiálů z lešení i 
z terénu tak, aby nedošlo k jejich úniku do životního prostředí.  
 

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musejí byt tříděny a likvidovány v 
souladu s příslušnými předpisy. Krátkodobé skládkování odpadů na staveništi musí být 
zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a aby bylo zabráněno 
jejich roznášení větrem či splavení deštěm. 
 
Provádění spodní části stavby: 
V obvodu stavby (vyjma části podél podchodu v části objektu č. p. 6) bude proveden výkop 
do úrovně cca mínus 400 mm pod povrch terénu. Vykopaná zemina bude uložena na 
pozemku stavebníka, vedle rýhy a část bude znovu použita pro zasypání rýhy. Jednotlivé 
druhy zeminy je potřeba uložit odděleně, aby kvalita ornice nebyla snížena a mohla byt 
znovu využita k upravení povrchu terénu. 
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Odkryté zdivo bude očištěno od degradovaných materiálů (stará omítka, přizdívka nebo 
hydroizolace atp.), proškrábáno, prohlédnuto, okartáčováno drátěným kartáčem a stavebně 
připraveno k natažení nové podkladní vyrovnávací vápenocementové omítky.  
Zemní práce budou provedeny s opatrností, aby nedošlo k poškození případných přípojek 
jednotlivých sítí vedených k zateplovanému objektu (kanalizační přípojky).  Zemní práce v 
okolí těchto vedení budou prováděny ručně a budou před započetím prací zaměřeny za 
účasti správců sítí. Výkop podél obvodové stěny bude proveden maximálně do hloubky 400 
mm pod povrch terénu. S ohledem na skutečnost, že celá stěna je podsklepena (zřejmě s 
výjimkou podél pochodu pod objektem č. p. 6), nedojde k narušení základových konstrukcí. 
Veškeré výkopové práce budou prováděny dle platných norem a předpisů. Polohu 
jednotlivých přípojek objektu je nutné před započetím výkopových prací nechat vytyčit jejich 
vlastníky a vytyčená zařízení viditelně označit, dbát zvýšené opatrnosti v jejich okolí a 
dodržet podmínky jednotlivých vlastníků dotčených sítí. 
Odtěžená zemina bude ukládána na stavebníkem určeném místě v blízkosti stavby, přičemž 
převážná část bude po dokončení zateplení opět použita k zásypu rýhy. 
Zbylá (nepoužitá) zemina bude odvezena k vhodnému využití podle pokynů zadavatele.  
Po provedení všech prací souvisejících se zateplením podzemní části soklu (hydroizolace, 
zatepleni perimetrickým polystyrenem a XPS, pověšení nopové folie, atp….), bude výkop 
zasypán. Následně bude obnoven okapový chodník ze stávajících betonových dlaždic 500 x 
500 mm kladených do kameniva frakce 4 - 8 mm, tloušťky 50 mm. Pod touto vrstvou bude 
zhutněný zásyp výkopkem (bez velkých částic). Chodník bude vyspádován směrem od 
objektu ve sklonu minimálně 2%. Výškově bude povrch chodníku lícovat s přilehlým 
původním terénem. 
 
Výměry jednotlivých položek jsou uvedeny na straně 1 a 2 Zadání VŘ. 


