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1. Všeobecný úvod
Tato metodika určuje postupy a hodnotící kritéria pro technické posouzení existujících
obvodových plášťů budov s ETICS (vnější tepelně izolační kompozitní systém – viz dále)
pro účely navrhování a posuzování možností údržby, opravy nebo zdvojení stávajícího
systému ETICS při splnění základních požadavků na stavby podle zákona č. 268/2009 Sb. a
dále při splnění požadavků technických norem (zde především ČSN 73 2091:2017, ČSN 73
2902:2011, ČSN 73 0810:2016 a norem řady ČSN 73 0540 ) s cílem vytvořit předpoklady
pro obvyklý způsob užívání díla po dobu jeho plánované životnosti, to vše při únosné míře
rizik. Metodika je určena odborné veřejnosti, především projektantům, odborným stavebním
firmám a vlastníkům a správcům budov Obecně platí, že ponechání původního ETICS
s aktuálně nevyhovující tloušťkou tepelně izolační vrstvy na nosném podkladu a jeho
zdvojení je přínosné nejenom z hlediska ekonomického, ale též z hlediska ekologického.

Klíčová slova: ETICS, Zdvojení ETIC, Zdvojující vrstva ETICS, Nosný podklad,
Povrchové souvrství ETICS, rizikový faktor

This methodology is determining procedures and evaluation criteria for technical assessment
of existing building envelopes with contact-mounted system ETICS for purposes of design of
reconstruction or doubling of the existing ETICS, with simultaneous fulfilment of essential
requirements of the Building law (at the time of methodology preparation, the Act No.
183/2006 Coll. and related implementing regulations, for example Decree No. 268/2009
Coll.) and czech standards (herein mainly the ČSN 73 2091:2017, ČSN 73 2902:2011, current
standards of the series ČSN 73 0540 and also ČSN 73 0810:2016) and preparation of
conditions for common use of the building during its planned lifetime, all with an acceptable
exposure. Methodology is intended for designers, expert building companies and owners and
administrators of buildings. There is a general rule that keeping the original insulation layers
on the load-bearing foundation and their doubling is not only beneficial from the economical
but also the environmental view.
Key words: ETICS-thermal insulation system ETICS, Doubling layer ETICS, Loadbearing foundation, risk factor
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2. Cíl metodiky
Tato metodika stanoví postupy prohlídky, hodnocení a posouzení stávajících obvodových
plášťů, u kterých tepelnou ochranu tvoří vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS)
pro účely jejich údržby nebo stavební úpravy spočívající v přidaném zateplení „Zdvojení
ETICS“. Navržené postupy vedou též ke získání základních technických informací o
stávajícím stavu ETICS a jeho podkladu na předmětném objektu. Metodika též navrhuje
základní hodnotící kritéria pro posouzení existujících obvodových plášťů budov s ETICS pro
účely navrhování a posuzování údržby, opravy nebo zdvojení stávajícího ETICS.

3. Základní pojmy
3.1. ETICS (External Thermal Insulation Composite System) – vnější tepelně izolační
kompozitní systém je stanovený výrobek (zákon č. 22/1997 Sb. ve znění prováděcích
předpisů), který je dodáván na trh jako sestava výrobků – komponentů ETICS a vzniká
na stavbě montáží podle montážních pokynů výrobce ETICS.
3.2. Výrobce ETICS je subjekt, který provede předepsané posouzení shody podle
národních předpisů (zákon č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcí předpisy) nebo podle
evropských předpisů (nařízení EU č. 305/2011 – CPR) a uvede výrobek na trh a vydá
dokumentaci ETICS, jejíž povinnou součástí jsou pokyny k montáži ETICS
(montážní návod).
3.3. Projektant ETICS ( dále jen „projektant“) provádí vlastní návrh a posouzení
vhodnosti konkrétní skladby ETICS pro podmínky konkrétní stavby ( zákon č.
360/1992 Sb. v platném znění).
3.4. Zhotovitel ETICS - obvykle odborná stavební firma, která provádí zabudování
ETICS do stavby předepsaným způsobem, prokazatelně poučená o správném
postupu při zabudování ETICS do stavby výrobcem ETICS.
3.5. Nosný podklad (pro ETICS) – nosné nebo výplňové zdivo z betonu, cihel a tvárnic,
blíže definované v technické dokumentaci výrobce ETICS.
3.6. Stávající ETICS – kontaktně namontované vnější zateplovací souvrství, kompletní,
včetně povrchových vrstev, které je současně s nosným podkladem předmětem
posuzování podle této metodiky.
3.7. Zdvojující vrstva ETICS – nově provedená vrstva charakteru kompletní sestavy
ETICS, montovaná předepsaným způsobem na povrch stávajícího ETICS. Zdvojující
vrstva musí být vždy navržena a posouzena jako mechanicky upevněná. Mechanické
upevnění zdvojující vrstvy musí být vždy provedeno až do nosného podkladu, tedy do
původního zateplovaného obvodového zdiva.
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3.8. Zdvojení ETICS – stavební úprava, při které stávající
zdvojují vrstva vrchní plášť zateplovacího souvrství.

ETICS tvoří podklad a

3.9. Tepelně izolační výrobek ( dále jen „tepelný izolant“ s uvedením materiálové
skladby) – pro účely této metodiky výrobek s tepelně-technickými a dalšími
fyzikálními vlastnostmi, používaný jako ETICS, obvykle ve formě desek,
upevňovaných k nosnému podkladu.
3.10. Povrchové souvrství ETICS – základní vrstva ETICS s výztuží a její povrchová
úprava, obvykle strukturovaná omítka s nátěrem nebo bez nátěru (ČSN 73 2901:
2017). Povrchové souvrství ETICS plní funkci ochrannou (proti mechanickému
poškození a průniku srážkové vody do tepelného izolantu) a funkci estetickou.
3.11. Rizikový faktor – skutečnost, zjištěná při stavebním průzkumu nosného podkladu
nebo stávajícího ETICS, která podle úrovně technického poznání metodiky má nebo
může mít nepříznivý vliv na ETICS v době jeho plánované životnosti.
3.12. Doba plánované životnosti ETICS – pro účely této metodiky se uvažuje s dobou
25 let.

4. Současný stav poznání
Technická specifikace ETICS a způsob ověřování a uvedení ETICS jako výrobku na trh
vychází především ze směrnic ETAG 004: 2013 (poprvé vydaná EOTA v roce 2000) a
ETAG 014: 2011 (poprvé vydaná EOTA v roce 2002). Směrnice ETAG aktuálně probíhají
procesem konverze do směrnic EAD (směrnice ETAG 014 již konverzí prošla v roce 2016
(EAD 330196-00-0604), konverze směrnice ETAG 004 se očekává na konci roku 2018).
Ve smyslu výše uvedených předpisů lze konstatovat existenci dvou základních skupin
ETICS, definovaných podle způsobu jejich upevnění k nosnému podkladu. Jedná se o
systémy lepené a systémy mechanicky upevněné. Oba typy upevnění lze kombinovat. V
praxi se obvykle vyskytují systémy primárně lepené s doplňkovým mechanickým upevněním
nebo systémy primárně mechanicky upevněné s doplňkovým lepením.
Z procesu posuzování shody před uvedením ETICS na trh odkazem na znění článku
6.1.4.1.3 směrnice ETAG 004: 2013 lze odvodit, že pokud je v systému ETICS soudržnost
lepicí hmoty a izolantu nižší než 0,03 MPa, je nutno systém ověřovat jako systém primárně
mechanicky upevněný. Do kategorie mechanicky upevněných ETICS s doplňkovým lepením
proto spadají všechny ETICS s tepelným izolantem s pevností v tahu (TR) < 30 kPa, tedy
především velmi často užívané desky z minerální vlny s převážně podélnou orientací vlákna
(dále jen „MW podélné“), které se na trhu v ČR aktuálně vyskytují s TR 15 až TR 7,5 (ČSN
EN 13162).
S ohledem na fakt, že podklad pro zdvojující vrstvu tvoří stávající ETICS, tedy podklad,
který nesplňuje požadavky na podklad podle ČSN 73 2901: 2017, ani předpoklady směrnice
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ETAG 004: 2013 je nutno do kategorie mechanicky upevněný ETICS s doplňkovým
lepením zařadit i všechny zdvojené sestavy ETICS .
Při posuzování shody ETICS podle článků 5.1, 4, 1.2 a 5.1.4.1.3 směrnice ETAG 004 se
únosnost lepeného spoje ( tedy soudržnost lepicí hmoty a podkladu a soudržnost lepicí hmoty
a izolantu) při počátečních zkouškách typu pro ETICS zjišťuje pouze u systémů primárně
lepených. Ze statického posuzování lepených systémů vyplývá, že lepené spoje v případě
izolantu z expandovaného polystyrenu (dále jen „EPS“) nebo u izolantu z minerální vlny
s příčnou orientací vlákna (dále „lamely“) s rezervou vlastní tíhu celého ETICS vynesou, a to
i s přijatelnou deformací na vnějším lící ETICS. Pro posouzení mechanické odolnosti a
stability podle požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (č. 268/2009 Sb. )
má projektant ze zprávy o výsledku počáteční zkoušky typu lepeného systému ETICS
k dispozici potřebné údaje – smykovou pevnost tepelného izolantu (τ) a modul pružnosti
tepelného izolantu ve smyku (G). Mimo to jsou v ETAG 004: 2013 uvedeny i referenční
meze kvality, kterých by měl izolant, použitý v lepeném systému ETICS, dosáhnout : τ ≥ 20
kPa, G ≥ 1 MPa.
Jiná je situace při posuzování shody mechanicky upevněného ETICS s doplňkovým
lepením, kdy jediným ověřovaným a systémově dimenzovaným nosným prvkem je
mechanická kotva, v praxi obvykle plastová talířová kotva pro ETICS. V tomto případě však
narážíme při posouzení systému ETICS z hlediska jeho odolnosti proti působení vlastní tíhy
na legislativní bariéru, když aktuálně EAD 330196-00-0604:2016 předpokládá, že zatížení,
přenášené mechanickou plastovou kotvou, se omezí výhradně na zatížení od sání větru s tím,
že vlastní tíha systému ETICS bude vynášena lepením (adhezí) ETICS k nosnému podkladu.
Při posuzování shody a provádění počátečních zkoušek typu mechanicky upevněných ETICS
podle směrnice ETAG 004:2013 se zkoušení únosnosti lepeného spoje mezi izolantem a
nosným podkladem standardně neprovádí a hodnoty smykové pevnosti izolantu (τ) a modulu
pružnosti izolantu ve smyku (G) se nezjišťují. S ohledem na tento fakt , nemá projektant ze
zprávy o výsledku počáteční zkoušky typu k dispozici pro návrh a posouzení mechanické
odolnosti a stability mechanicky upevněného ETICS s doplňkovým lepením k dispozici
potřebné technické údaje, především údaje o hodnotách smykové pevnosti „τ“ a modulu
pružnosti ve smyku „G“ izolantu s TR ≤ 30 kPa.
Stavební praxe a technický rozbor příčin opakovaných defektů ETICS prokázaly, že
standardně užívané plastové talířové kotvy pro ETICS (ETAG 014) skutečně nejsou v případě
ztráty nosné funkce lepeného spoje mezi relativně těžkou a měkkou deskou tepleného izolantu
z MW podélné vlákno a nosným podkladem schopné dlouhodobě bránit tvarové změně
ETICS, která se projevuje postupným svislým posunem celého souvrství ETICS směrem dolů
při současném vzniku charakteristických trhlin v povrchových vrstvách.

Predispozici ke vzniku a rozvoji tohoto defektu ovlivňuje několik faktorů. Mezi hlavními
lze uvést tloušťku a tepleného izolantu, dále nevhodnou vzájemnou polohu mechanických
kotev v desce a lepicích bodů pod deskou, zatékání srážkové vody do souvrství ETICS
s izolantem z MW shora a zvýšené hydrotermální namáhání souvrství ETICS v důsledku
tmavého odstínu povrchové úpravy ETICS.
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Na základě zjištění, že mechanicky připevněné systémy ETICS s doplňkovým lepením
aktuálně nemají systémově ověřený konstrukční prvek pro záchyt vlastní tíhy vzniká potřeba
doplnit v rámci posouzení shody technické údaje pro návrh a posouzení staticky
dimenzovaného lepeného spoje i pro oblast mechanicky upevněných systémy ETICS
s izolantem TR ≤ 30 kPa.
V souvislosti s tím byly souběžně se vznikem této metodiky zpracovateli prověřovány
možnosti doplnění relevantních hodnot pevností ve smyku a modulu pružnosti ve smyku i pro
desky z izolantu s TR ≤ 30 kPa, především pro nejčastěji užívané desky MW podélné. Podle
normy EN 12 090: 2013 lze vzhledem k rozměru zkoušených vzorků získat relevantní
hodnoty smykové pevnosti pouze pro desky MW podélné do tloušťky cca 100 mm.
Tloušťka izolantu 100 mm však dnes při standardní kvalitě izolantu z MW (součinitel
tepelné vodivosti ʎ = 0,35 – 0,40 m2.K/W) nesplní požadavky ČSN 73 0540-2:2012 a
návrhová tloušťka tepelně izolační vrstvy ETICS z MW se dnes pohybuje mezi 150 až 250
mm.
Pro snížení rizika vzniku zbytečných škod je tedy nutno hledat relevantní způsob
zkoušení smykových parametrů izolantu s TR ≤ 30 kPa v aktuálně navrhovaných tloušťkách
a současně pokud možno i stanovit i referenční meze izolantu pro možnost jejich použití
v ETICS.
Vedle splnění požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu je nutno při návrhu sanace
nebo zdvojení ETICS dbát i na splnění aktuálních požadavků norem na požární bezpečnost
ČSN 73 0810: 2016 a též splnění požadavků tepelně-technických normy ČSN 73 0540-2
předpokládají ztrátu tepla vedením, nikoli ztráty tepla prouděním vzduchu mezi zateplovanou
obvodovou stěnou a tepelně-izolačním souvrstvím v případě existence souvislé dutiny mezi
zateplovanou stěnou a vrstvou izolantu vzniklou v důsledku bodového lepení bez souvislého
obvodového rámečku lepidla na rubu desky izolantu).

Poznámka: Povinnost lepit desky izolantu k podkladu formou lepicích bodů a souvislého
obvodového rámečku lepidla, který by vznik souvislé vzduchové mezery mezi izolantem a
nosným podkladem měl vyloučit, byla obecně zavedena až prvním vydáním ČSN 73 2901
v roce 2005. Značná část výrobců ETICS, jejichž výrobky byly montovány do staveb před
tímto datem, lepení desek izolantu na obvodový rámeček nepředepisovala.

7

5. Vlastní popis metodiky
5.1. Vstupní předpoklady diagnostiky
Podklady pro posouzení předpokladů diagnostikovaných konstrukcí splnit požadavky
§8 vyhlášky č. 268/2009 Sb. je možno získat stavebně-technickým průzkumem, a sice:
1) stavebně-technickým průzkumem stávajícího ETICS,
2) stavebně-technickým průzkumem nosného podkladu.

5.2. Stavebně-technický průzkum stávajícího ETICS
Stavebně-technický průzkum stávajícího systému ETICS by měl shromáždit následující:
1) dostupné technické informace o diagnostikované konstrukci, tj. dokumentaci
stávajícího ETICS, projekt namontované sestavy (dokumentaci k provedení ETICS) a
záznamy o provedené údržbě nebo případných úpravách a opravách v době užívání,
2) informace o výsledcích vizuálního posouzení povrchových vrstev ETICS,
3) základní informace o materiálové skladbě souvrství stávajícího realizovaného ETICS,
4) závěry stavebně-technického průzkumu stávajícího ETICS v případě, kdy tento
nevykazuje zjevné poruchy,
5) závěry stavebně-technického průzkumu stávajícího systému ETICS v případě, kdy
tento vykazuje zjevné poruchy.
5.2.1. Dostupné technické informace o diagnostikované konstrukci
V rámci přípravy na stavebně-technický průzkum systému ETICS je vhodné vždy předem
shromáždit dostupné materiály a informace o diagnostikované konstrukci, tj. identifikovat
diagnostikovaný m ETICS podle typu (obchodní název) a výrobce, zjistit konkrétní
materiálovou skladbu ETICS (projekt k provedení ETICS, smlouva o dílo, předávací
protokol), datum montáže ETICS na objekt, údaje o podmínkách realizace (stavební deník,
výslech pracovníků montážní firmy, TDI nebo pověřených zástupců investora) a údaje o
způsobu a rozsahu dosavadní údržby ETICS. Pro hodnocení spolehlivosti existujících
konstrukcí se používá ČSN ISO 13822:2014 (ČSN 73 0038:2014).

5.2.2. Posouzení povrchových vrstev ETICS zvenku
V písemné zprávě se shrnou informace, zjištěné při orientačním vizuálním posouzení stavby
zvenku – z přilehlého terénu, z fasádní lávky, z lešení. Při vizuálním posuzování vyšších
partií fasádních ploch z přilehlého terénu se obvykle používá dalekohled nebo nově
videozáznam, získaný pomocí dronu s kamerou. V této fázi průzkumu je nutno se zaměřit na
existenci následujících rizikových faktorů:
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a) viditelných trhlin (trhlina šířky nad 0,2 mm, zjistitelná při vizuálním posuzování
povrchu ETICS ze vzdálenosti 2 m a větší) - obr. 1,
b) viditelných nerovností a boulí - obr. 2,
c) míst s poruchou celistvosti vrchních vrstev ETICS - obr. 3,
d) barevných skvrn indikujících možnou vlhkost v ETICS - obr. 4,
e) barevných skvrn, které mohly vzniknout v souvislosti s biotickým napadením
povrchu ETICS - obr. 5.
Zjištěné skutečnosti se dokumentují fotograficky, poloha a průběh jednotlivých defektů se
obvykle zakresluje do pohledů, případně do fotografií jednotlivých fasádních ploch. K tomu
se vypracuje písemný komentář s doplňujícími údaji, nejlépe s odkazem na jednotlivé
fotografie. Dále se ve zprávě uvede datum provedení vizuálního posouzení a jméno osoby,
která posouzení provedla.
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Obr. 1: Viditelné trhliny ve fasádním líci
Obr. 2: Viditelná boule ve fasádním líci, pravděpodobně v místě plastové kotvy
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Obr. 3: Rozpad vrstvy omítky na povrchu ETICS (vápenný štuk s nátěrem)
Obr. 4: Barevné skvrny, vzniklé s vysokou pravděpodobností výluhy na vrchní omítce
Obr. 5: Barevné skvrny signalizující napadení vrchní omítky řasou a plísní
11

5.2.3. Základní informace o materiálové skladbě a technickém stavu ETICS
Jedná se o informace zjištěné z původního projektu a ověřené stavebně-technickým
průzkumem, nejlépe provedením a vyhodnocením potřebného množství sond. Tyto údaje lze
v případě potřeby doplnit výsledky laboratorních zkoušek.
5.2.3.1 Základní informace o materiálové skladbě a technickém stavu souvrství systému
ETICS bez zjevných projevů rizikových faktorů nebo zanedbané údržby
Pro ověření materiálové skladby ETICS, způsobu montáže a aktuálního technického stavu
celého souvrství i jeho jednotlivých vrstev se provádějí sondy obvykle v počtu 2 ks na jednu
fasádní plochu (obr. 6 až 18). Umisťují se obvykle ve výšce 1,0 m nad spodní soklovou
hranou fasádní plochy (spodní okraj sondy), a to první cca 1,0 m bočně od nároží a druhá
zhruba v polovině šířky zateplené fasádní plochy. Doporučený rozměr sondy je 1,0 x 1,0 m,
sonda se rozkrývá postupně od povrchu ETICS a musí vždy dosáhnout až k nosnému
podkladu. Výstupem je písemná zpráva, doplněná fotodokumentací a souhrnným hodnocením
zjištěného stavu jednotlivých vrstev sestavy ETICS. Výstupem z provedené sondy jsou
následující informace a údaje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tloušťka vrchního souvrství ETICS, tj. vrchní omítky a základní vrstvy (obr. 8),
orientačně zjištěná přídržnost vrchní omítky k základní vrstvě,
orientačně zjištěná přídržnost základní vrstvy k izolantu (obr. 9, 11),
přítomnost, kvalita, umístění a stykování výztužné tkaniny v základní vrstvě ETICS
(obr. 11),
počet, typ, délka a rozmístění mechanických kotev v ploše ETICS (obr. 13),
typ a tloušťka tepelného izolantu (obr. 7, 11, 16),
orientačně zjištěná vlhkost tepelného izolantu (hrotovým vlhkoměrem),
vlhkost tepelného izolantu, určená dodatečně v laboratoři z odebraného vzorku
výrobku gravimetrickou metodou dle ČSN EN ISO 12570:2001 + A1:2014,
způsob lepení tepelného izolantu k podkladu, tj. určení, zda se jedná o lepení
celoplošné, bodové, bodové s rámečkem (obr. 18),
rozmístění mechanických kotev vzhledem k poloze lepicích bodů a rámečků pod
deskou izolantu (obr. 19),
šířka a charakter dutiny mezi tepelným izolantem a podkladem (obr. 17),
orientačně zjištěná přídržnost lepicí hmoty k podkladu (obr. 21),
DTTO vnějšího souvrství
zjištění stavu původního podkladu z hlediska soudržnosti jeho povrchových úprav,
z hlediska přítomnosti mikroorganismů a výskytu korozních projevů výztuže (obr. 22).
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Obr. 6 Proříznutí vrchní vrstvy ETICS po vymezení obvodu sondy
Obr. 7 Sejmutí vrchního souvrství ETICS (základní vrstvy s omítkou)
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Obr. 8: Zjištění celkové tloušťky vrchního souvrství ETICS a tloušťky
vyztužené základní vrstvy ETICS (po oškrábání vrchní omítky)
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Obr. 9: Orientační posouzení soudržnosti mezi základní vrstvou a
izolantem (na obrázku je příklad standardního nálezu a obvyklé
soudržnosti s izolantem MW – k separaci dochází v izolantu)

Obr. 10: Orientační posouzení soudržnosti mezi základní vrstvou a
izolantem (příklad standardního nálezu a obvyklé soudržnosti základní
vrstvy s izolantem EPS – více než 50 % plochy separuje v izolantu)
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Obr. 11: Orientační posouzení soudržnosti mezi základní vrstvou a
izolantem - snadné stržení souvrství a „hladká separace“ je signál nízké,
nevyhovující soudržnosti základní vrstvy s izolantem EPS.

Obr. 12: Orientační posouzení soudržnosti mezi základní vrstvou a
izolantem - nahoře, „hladká separace“ pod 50 % plochy v izolantu je
signál nevyhovující soudržnosti základní vrstvy s izolantem EPS.
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Obr. 13: Po odkrytí vrchních vrstev ETICS se zjistí počet, typ a rozmístění
mechanických kotev, obvykle plastových talířových hmoždinek. Stav se
dokumentuje obvykle fotograficky nebo nákresem v rozsahu sondy. Při
nepravidelnosti nebo jiných pochybnostech je třeba rozšířit počet sond.
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Obr. 14: Postupné opatrné odstranění vrstvy izolantu v ploše sondy.
Obr. 15: Uložení veškerého materiálu odebraného ze sondy do igelitového pytle
s označením sondy a data odběru pro další zkoumání. Pytel je nutno průběžně
uzavírat (snaha o zachování vlhkosti odebraných materiálů).
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Obr. 16: Zjištění typu a tloušťky tepelného izolantu po odstranění izolantu
(zde sonda na rozhraní izolantů MW a EPS)
Obr. 17: Změření šířky odkryté mezery mezi izolantem a nosným podkladem
a ověření charakteru této mezery (vyloučení souvislé dutiny) umožňuje
usuzovat o způsobu nanášení lepicí hmoty s obvodovým rámečkem.

Obr. 18: Zjištění způsobu lepení tepelného izolantu a vzájemné polohy
plastových kotev a terčů, příp. obvodových rámečků lepicí hmoty pod
19

izolantem po odkrytí izolantu; ověření umístění plastových kotev do terčů
lepicí hmoty - příklad vyhovujícího nálezu na snímku nahoře
Obr. 19: Zjištění způsobu lepení tepelného izolantu, vzájemné polohy
plastových kotev a terčů, příp. obvodových rámečků lepicí hmoty pod
izolantem po odkrytí izolantu; ověření umístění plastových kotev do terčů
lepicí hmoty - příklad nevyhovujícího nálezu plastových kotev, situovaných
mimo lepicí body – rizikový faktor – indikace možného statického rizika
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Obr. 20: Plastové kotvy, situované mimo lepicí body, indikují možné statické
riziko, jejich fixační funkce může být postupně narušována náporovým větrem
až do stavu, kdy se kotvy uvolní, mimo to takto osazená kotva od počátku
neplní ani částečně funkci přenosu zatížení od vlastní tíhy ETICS do podkladu
Obr. 21: Orientační zjištění přídržnosti lepicí hmoty k podkladu po odkrytí
izolantu; zjištění skladby a tloušťky podkladu lepidla s omítkou nebo jinou
povrchovou úpravou.
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Obr. 22: Provedení orientační zkoušky soudržnosti a přídržnosti povrchové
úpravy podkladu. Pro přesné určení přídržnosti je možno použít odtrhovou
zkouškou provedenou „in situ“, např. podle normy ČSN 73 2577: 1981
Obr. 23: Příklad separace lepicí hmoty od podkladu. K separaci došlo při
odstraňování vrstvy izolantu v sondě, a to v nesoudržném fasádním nátěru.
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Obr. 24: Příčina separace lepidla od podkladu bývá obvykle ve sprašujícím
povrchu původně zatepleného zdiva, nezpevněném penetrací; jde o stav, při
němž lze vyloučit jakoukoli únosnost stávajícího lepeného spoje.
Obr. 25: Projevy koroze výztuže nebo jiné změny původní kvality nosného
podkladu s možným vlivem na životnost a bezpečnost stavby po úplném
odkrytí nosného podkladu ETICS – rizikový faktor

Obr. 26: Zjištěné projevy ztráty ochranné funkce krycí vrstvy nosné výztuže u
železobetonových staveb po odkrytí ETICS je nutno zdokumentovat. Sanace
tohoto stavu před montáží nového ETICS by měla být vždy provedena
specializovanou firmou. Podrobnější informace k průzkumům nosného
podkladu jsou uvedeny v kapitolách 5. 3 a 6.
5.2.3.2 Základní informace o materiálové skladbě souvrství stávajícího u ETICS, se
zjevnými projevy rizikových faktorů nebo zanedbané údržby

V tomto případě se vychází ze základních informací o materiálové skladbě souvrství
stávajícího systému ETICS, získaných z projektové dokumentace a ověřených stavebnětechnickým průzkumem, případně sondami, a to v případech, kdy systém ETICS
vykazuje zjevné projevy rizikových faktorů nebo zanedbané údržby. Prvním krokem
průzkumu je opět podrobná vizuální prohlídka fasádních ploch s upřesněním polohy a
rozsahu zjištěných projevů rizikových faktorů . Sondy se následně provedou přednostně
v místech těchto projevů, a to ve velikosti a rozsahu potřebném ke zjištění příčin vzniku
jednotlivých rizikových faktorů. Výstupem je dílčí zpráva o charakteru a rozsahu
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zjištěných rizikových faktorů ve zkoumaném systému ETICS. Cílem provedení sond
v místě zjištěných projevů rizikových faktorů je získání následujících informací a údajů:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

záznamu o existenci a šířce a charakteru trhlin v ploše fasády a dokumentace jejich
průběhu (obr. 28 až 30, 35, 36),
prověření možné souvislosti mezi vznikem trhlin a způsobem montáže systému (obr.
31, 37),
záznamu o zjištěném narušení celistvosti povrchových úprav ETICS a popis jejich
charakteru a rozsahu (obr. 28 až 30, 34, 35, 36),
prověření možné souvislosti mezi narušením celistvosti povrchových vrstev a jejich
materiálovou skladbou nebo způsobem jejich provedení (obr. 37),
záznamu o existenci netěsností nebo jiných rizikových faktoru klempířských
konstrukcí,
záznamu o existenci netěsností nebo projevů zatékání ze střechy navazující na ETICS,
záznamu o existenci rizikových faktorů v založení ETICS,
záznamu o existenci rizikových faktorů v místech systémových doplňků (okapnice,
rohové profily, APU lišty) a v místech napojení ETICS na navazující stavební
konstrukce (obr. 31),
záznamu o zjištěném vlhkostním stavu jednotlivých vrstev ETICS a o vlhkosti
podkladu,
záznamu o rozsahu zasažených ploch a popisu barevnosti a vzhledu míst napadení
(obr. 38).

Po ukončení této fáze stavebně-technického průzkumu stávajícího systému ETICS se
provede standardní stavebně-technický průzkum ETICS podle kap. 5.2.3.1.
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Obr. 27: Při stavebně-technickém průzkumu je třeba vždy používat předepsané
osobní ochranné prostředky a dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Zjištěné
skutečnosti je třeba v potřebném rozsahu dokumentovat fotograficky nebo pomocí
videa.
Obr. 28: Pro provedení sond ve vyšších partiích fasády se obvykle použije zvedací
plošina.
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Obr. 29: Trhliny ve fasádním líci, zjištěné při vizuálním posuzování fasádní plochy
z přilehlého terénu
Obr. 30: Trhliny ve fasádním líci se znaky komprese (boulení) obvykle signalizují
svislý posun – rizikový faktor a obvykle i vážný statický problém stávajícího
systému ETICS (detail k obrázku 28).
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Obr. 31: Typický průběh a poloha trhlin v zateplené fasádní ploše ve vyšších partiích
fasády při svislém posunu ETICS
Obr. 32: Průvodním znakem svislého posunu ETICS v pokročilé fázi je destrukce
samolepicí pásky napojovací lišty v místě napojení ETICS na rám výplně otvorů
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Obr. 33: Mezi časté příčiny svislého posunu ETICS patří zatékání srážkové
vody (shora) do tepelně-izolačního souvrství s izolantem z minerální vlny.
Typické projevy výronu gravitující vlhkosti, sycené výluhem z cementové
lepicí hmoty, na spodní straně ETICS.
Obr. 34: Zatékání srážkové vody shora do tepelně-izolačního souvrství
s izolantem z minerální vlny a výron gravitující vlhkosti na styku dvou
zakládacích hliníkových lišt - detail k obrázku 33.
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Obr. 35: Přímé liniové trhliny (svislé nebo vodorovné) ve fasádním líci obvykle
signalizují technologickou chybu při montáži – nedostatečný přesah výztužné
tkaniny v základní vrstvě.
Obr. 36: Hypotézu o souvislosti vzniku přímé liniové trhliny (svislé nebo
vodorovné) s nedostatečným přesahem výztužné tkaniny v základní vrstvě lze
snadno ověřit nenáročnou sondou malého rozsahu - detail k obrázku 3.
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Obr. 37: Šikmá trhlina vybíhající z rohu fasádního otvoru, signalizuje
obvykle absenci nebo omezenou funkci přídavné diagonální výztuže.
Obr. 38: Hypotézu o souvislosti vzniku šikmé trhliny s absencí přídavné
diagonální výztuže je možno ověřit sondou. Tento stav může být rizikovým
faktorem především na izolantu z minerální vlny v souvislosti s možným
nežádoucím lokálním provlhčením izolantu.
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Obr. 39: Tmavé nebo zelené skvrny na fasádním líci signalizují biotické
napadení povrchu ETICS. V rámci sanačního zásahu je před zdvojením nebo
jinou sanací vždy vhodné provést dezinfekci povrchu fasády a následnou
konzervaci vhodnými přípravky podle dokumentace ETICS nebo výsledků
mykologického rozboru v případě původních neidentifikovaných ETICS .
Obr. 40: Pravidelně rozmístěné světlé skvrny na fasádním líci signalizují
existenci bodových tepelných mostů, obvykle v místech osazených kotev
(povrchová montáž plastových kotev s kovovým aktivačním trnem).
5.3. Stavebně-technický průzkum nosného podkladu
Stavebně-technickým průzkumem nosného podkladu ETICS je diagnostika a posouzení stavu
obvodového pláště, který tvoří podklad stávajícího systému ETICS, z hlediska jeho únosnosti,
soudržnosti a vhodnosti pro montáž mechanických kotev. Průzkum, vzhledem k omezeným
možnostem intervence, nemůže objektivně zmapovat technický stav celé původní fasády,
zakryté stávajícím systémem ETICS. Jeho účelem je zachytit signály existence rizikových
faktorů nebo jiných problémových vlastností podkladu v místech, která lze na základě
praktických zkušeností označit jako místa se zvýšenou expoziční zátěží. Cílem tohoto
průzkumu je zjištění stavu nosného zdiva a jeho povrchové úpravy, v případě panelových
domů především stavu vnější betonové moniérky štítových panelů u příčně nosných
konstrukčních systémů a jejich spřahujících kovových kotev. Výstupem průzkumu nosného
podkladu je písemná zpráva, doplněná fotodokumentací a souhrnným hodnocením
technického stavu jednotlivých segmentů odkrytého povrchu obvodového pláště budovy.
Cílem stavebně-technického průzkumu nosného podkladu je:
posouzení shody – neshody technického stavu podkladu s popisem v projektové
dokumentaci,
popis stávajícího technického stavu nosného podkladu diagnostikovaného ETICS,
zajištění podkladů pro statický výpočet únosnosti obvodového pláště s ohledem na
předpokládané přitížení od sanace nebo zdvojení ETICS, a to ve fázi provádění i ve
fázi užívání v době plánované životnosti.

5.3.1. Dostupné technické doklady o diagnostikované konstrukci
Posouzení shody – neshody technického stavu je dáno porovnáním popisu konstrukční
skladby v původní projektové dokumentaci konstrukčního systému obvodového pláště se
zjištěnou skutečností předmětného objektu in situ (materiálová skladba a tloušťka
obvodového zdiva, materiálová skladba a tloušťka povrchových úprav zdiva, přítomnost
pomocných nosných prvků).

5.3.2. Popis stávajícího technického stavu nosného podkladu diagnostikovaného
systému ETICS
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Popis stávajícího technického stavu nosného podkladu diagnostikovaného systému ETICS by
mělo zahrnout též hodnocení vlivu stáří konstrukce a jejích jednotlivých částí.
5.3.2.1 Odkrytí vhodného segmentu fasády
Odkrytím vhodného segmentu fasády zajistíme přístup k podkladu diagnostikovaného
systému ETICS. Pro ověření materiálové skladby a technického stavu podkladu pod ETICS se
provádějí sondy. Jejich umístění je stanoveno na základě vizuálního posouzení celého
zatepleného objektu. Je-li možno vizuálně zjistit ve fasádním líci narušení celistvosti vrchních
vrstev zateplovacího souvrství nebo trhliny šířky nad 1 mm, situujeme sondy přednostně vždy
do těchto míst. Pokud zateplený fasádní líc zjevné narušení celistvosti vrchních vrstev
nevykazuje, umístíme sondy (obvykle v počtu 2 ks) na klimaticky nejvíce zatížených
plochách, tj. štítech a fasádách, orientovaných směrem severozápadním až jihozápadním.
Sonda 1 by měla být situována v horních partiích objektu nejvíce namáhaných klimatickými
vlivy v úrovni posledního podlaží. Sonda 2 by měla být situována v dolních partiích objektu
nejvíce namáhaných vlhkostí a odstřikem v úrovni soklu nebo 1. NP. V obou případech je
žádoucí sondy umístit ve vzdálenosti do 2 m od nároží budovy. Doporučený rozměr jedné
sondy je 1,0 x 2,0 m. Sonda musí vždy zastihnout nosný podklad a umožnit posouzení stavu
případných konstrukčních spár v podkladu (např. mezi panely).

5.3.2.2 Základní informace o materiálové skladbě a technickém stavu podkladu ETICS

Výstupem z provedené sondy popsané výše jsou:
•

•
•

•

výstupy z vizuální kontroly
- stav těsnícího tmelu a výplně konstrukční spáry u panelových budov
(možnost zatékání a následné koroze),
- existence znaků zvýšené vlhkosti podkladu (vlhkostní mapy, solné výkvěty),
- existence napadení podkladu mikroorganismy (plísně, houby),
- orientační stanovení přídržnosti a soudržnosti povrchových úprav podkladu pod
lepidlem diagnostikovaného systému ETICS,
závěry z akustického trasování odkrytého povrchu (dutý ozvuk – rizikový faktor
separace vrchních vrstev podkladu),
hodnoty povrchové vlhkosti konstrukce stanovené informativně příložným kapacitním
vlhkoměrem, případně upřesněné gravimetricky z odebraných vzorků povrchové
úpravy (omítky, betonu přední moniérky, štuku),
výsledky stanovení přídržnosti povrchové úpravy nosného podkladu (štuku, omítky,
nátěru, betonu přední moniérky) formou měřeného odtrhu terče dle ČSN 73 2577:
1981,
• výsledky stanovení přídržnosti ponechaného lepidla diagnostikovaného
systému ETICS formou měřeného odtrhu terče (např. dle ČSN 73 2577: 1981),
• výsledky stanovení výtažné síly ponechaných hmoždinek diagnostikovaného
systému ETICS (např. podle ČSN 73 2902: 2011),
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• výsledky nedestruktivní kontroly počtu a rozmístění spřahujících ocelových
trnů na štítových panelech mezi spodní nosnou částí panelu a vrchní moniérkou,
provedené profometricky, případně georadarem, a porovnání s původní projektovou
dokumentací panelů, případně s dokumentací dílenskou,
• výsledky kontroly korozního stavu spřahujících trnů mezi spodním panelem a
přední moniérkou formou jejich odkrytí,
• výsledky destruktivní kontroly stavu a hloubky zapuštění (efektivní hloubky
kotvení) hmoždinek systému ETICS.
Tab. 1: Matice diagnostických opatření vyplývajících z typu konstrukčního systému
vizuální
přídržnost výtažná síla existence, rozmístění
přídržnost
Konstrukční systém prohlídka akustické vlhkost
lepidla
stávajících a počet zpřahujících
povrchové
obvodového pláště obnaženého trasování povrchu
ETICS k
hmoždinek prvků mezi přední
úpravy
povrchu
původnímu
ETICS
moniérky
Zděný systém
(kámen, cihla,
tvarovky, smíšený
systém) bez omítky
Zděný systém s
omítkou
Monolitický
železobeton
Montovaný panelový
systém

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

korozní stav
spřahujících
prvků v
konstrukci

korozní stav a
hloubka zapuštění
stávajících hmoždin
ETICS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.3.3. Podklady pro statický výpočet
Shrnutí zjištěného stavu by mělo být písemně zaznamenáno v samostatné kapitole technické
diagnostické zprávy jako podklad pro statický výpočet návrhu zdvojující vrstvy. Tento
výpočet vychází z následujících základních informací:
1)
2)
3)
4)
5)

typ a konstrukční uspořádání zdiva (materiál, skladba, způsob vyztužení, typ výztuže),
soudržnost a přídržnost povrchových vrstev zdiva,
stav ocelových prvků zdiva či panelů (výztuže a spřahujících prvků),
hloubka karbonatace betonu,
technický stav stávajícího systému ETICS dle kap. 5.2.

6.

Specifikace a hodnocení zjištěných rizikových faktorů

6.1

Rizikové faktory z hlediska splnění ZP 1 Mechanická odolnost a stabilita
Zjištění nefunkční lepený spoj mezi izolantem stávajícího systému ETICS a
nosným podkladem

Z hlediska zajištění statické a tvarové stability sanovaného i zdvojovaného systému ETICS je
nutno pro sanaci i zdvojení použít mechanické upevnění s garancí záchytu smykových
zatížení od vlastní tíhy navržené sestavy ETICS a tepelně-objemových změn ETICS.
V současné době je k dispozici kombinovaný systém mechanického upevnění ETICS, který
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pro zachycení svisle působících zatížení používá injektované kotvy, které prošly samostatným
procesem ověřování v kompetentních zkušebních laboratořích.
Zjištění, že mechanické upevňovací prostředky, obvykle plastové talířové kotvy,
nejsou situovány do míst lepicích bodů a rámečků pod deskou izolantu
Tento požadavek dosud není obsažen v žádném obecném předpisu pro návrh a montáž ETICS
(ČSN 73 2901: 2017, ČSN 73 2902: 2011) ani v řadě montážních pokynů výrobců ETICS.
Popsaný stav představuje vážné riziko vzniku škod značného rozsahu. Takto situované kotvy
nejen že nejsou schopny nijak pomoci při přenosu zatížení, působícího svisle, ale podle
praktických poznatků dochází postupně k jejich úplnému uvolnění z podkladu v důsledku
silového působení náporového větru a tím ke kompletní ztrátě jejich fixační funkce. Takto
osazené hmoždinky není možno pro účely návrhu upevnění ETICS při sanaci nebo zdvojení
nikdy a nijak využít.

Obr. 41: Pohled na rub části systému ETICS, stržené větrem. Hmoždinky jsou
situovány mimo lepicí body. Typická ukázka vadně namontovaného ETICS a
důsledků této vady. Ke stržení tohoto ETICS došlo při vichřici v říjnu 2017.

Identifikace projevu svislého posunu ve fasádním líci ETICS (praskliny se znaky
komprese a boulení ve vrchních vrstvách ETICS, většinou vodorovně orientované)
Z hlediska zajištění statické a tvarové stability sanovaného i zdvojovaného systému ETICS je
nutno nejprve stabilizovat stávající první vrstvu ETICS. Pro sanaci i zdvojení je nutno použít
mechanické upevnění s garancí přenosu smykových zatížení od vlastní tíhy a tepelněobjemových změn ETICS nejprve u sanovaného ETICS a následně i navržené sestavy ETICS.
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Zdvojení ETICS se vždy navrhuje jako souvrství mechanicky upevněné k nosnému
podkladu jako jeden celek.
Identifikace nesoudržného podkladu příp. separačního povrchu podkladu stávajícího
separovaného ETICS
Doporučuje se provést experiment k ověření účinnosti sanace stávajícího separovaného
ETICS pomocí injektovaných kotev na vybrané zkušební ploše. Výsledky podle dosavadních
zkušeností jsou většinou vyhovující při sanaci ETICS s izolantem z EPS. Stávající
velkoplošně separovaný ETICS s izolantem z MW se doporučuje nezdvojovat a provést jeho
úplnou demontáž. Po sejmutí separovaného systému je žádoucí provedení podrobnější
diagnostiky podkladu s návrhem jeho zpevnění, reprofilaci a případnou další sanaci
podkladu. Zjištění zvýšené vlhkosti podkladu stávajícího systému ETICS
Vlhký podklad ovlivňuje jak tepelně-fyzikální tak mechanické vlastnosti souvisejícího
systému ETICS. Zdvojení původního systému je možné za podmínek snížení vlhkosti
podkladu. Tento zásah zahrnuje odstranění nebo omezení zdrojů vlhkosti a opatření pro
vytvoření podmínek následného vysychání konstrukce.
Zjištění koroze výztuže a ocelových prvků podkladu
Doporučuje se nezdvojovat a provést úplnou demontáž stávajícího systému ETICS. Podklad
vytváří riziko i pro stávající systém ETICS. Po sejmutí systému je žádoucí provedení
podrobnější diagnostiky podkladu (zejména diagnostiky vyztužených betonových nebo jiných
nosných prvků budovy) a návrh sanačních opatření k zachování statické funkce nosných
prvků budovy.
Zjištění nedostatečné hloubky vetknutí kotev systému ETICS do nosného podkladu
(nedodržení požadavku na minimální efektivní hloubku kotvení plastové kotvy
s ohledem na její typ a materiál nosné vrstvy podkladu)
Z hlediska zajištění statické a tvarové stability sanovaného i zdvojovaného systému ETICS
není možno stávající soubor kotev využít pro přenesení jakýchkoli sil a sanované nebo
zdvojované souvrství upevnit novým systémem mechanických kotev, navrženým na 100 %
všech zatížení, působících na ETICS.
6.2

Rizikové faktory z hlediska splnění ZP 2 Požární bezpečnost
Zjištění stávající systém ETICS má jako výrobek třídu reakce na oheň (ČSN EN
13501-1) jinou než A1 nebo A2 a je namontován na budovu s požární výškou nad 12
m

Aktuálně účinné znění ČSN 73 0810: 2016 vyžaduje u budov s požární výškou hp > 12 m
v případě použití izolantu z pěnového polystyrenu (EPS – F) provedení požárních bariér
z nehořlavého materiálu v úrovni stropů. Požární bariéra musí probíhat přes všechny vrstvy
36

izolantu, tedy přes stávající i zdvojující vrstvu ETICS. S tímto požadavkem je třeba se
vyrovnat v případě návrhu zdvojení a je nutno počítat s návrhem a provedením požárních
bariér z materiálu třídy reakce A1 nebo A2 v úrovni stropů budovy, které vyhoví požadavku
normy ČSN 73 0810: 2016.
Zjištění stávající systém ETICS má mezi stávající vrstvou izolantu a nosným
podkladem souvislou vzduchovou mezeru, jejíž průřez odpovídá průběžné mezeře
šířky 10 mm.
Aktuálně účinné znění ČSN 73 0810: 2016 vyžaduje kontaktní způsob montáže ETICS
k nehořlavému podkladu, tj. kontaktní napojení bez souvislé vzduchové mezery mezi
zateplovaným zdivem a izolantem. V této situaci je nutno rovněž počítat s návrhem a
provedením požárních bariér, které budou v úrovni stropů budovy požárně těsné, a které
souvislou dutinu předělí.
6.3

Rizikové faktory z hlediska splnění splnění ZP 6 Úspora energie a tepla
Zjištění, stávající systém ETICS má mezi stávající vrstvou izolantu a nosným
podkladem souvislou vzduchovou mezeru

Tepelně-technické výpočty posuzují obvodový plášť s předpokladem ztráty tepla vedením.
Souvislá vzduchová mezera mezi zateplovaným zdivem a stávající vrstvou izolantu vytváří
prostor pro ztrátu tepla prouděním teplého vzduchu touto mezerou na principu aerace.
Doprovodným efektem tohoto stavu jsou často výskyty fasádních výluhů v těžko
vysvětlitelných místech. V této situaci je nutno rovněž počítat s návrhem a provedením
těsněných předělových bariér ve zvoleném výškovém intervalu. Tuto funkci mohou současně
plnit i požární bariéry.
6.4

Rizikové faktory v případě zjištění biotického napadení stávajícího ETICS
Zjištění, stávající systém ETICS je na povrchu bioticky napaden

Do návrhu sanace nebo zdvojení je nutno zahrnout fázi dezinfekce a konzervace povrchové
úpravy stávajícího systému ETICS vhodnými přípravky.
Zjištění, vnitřní vrstvy stávajícího systému ETICS (izolant) nebo podklad ETICS
jsou bioticky napadeny
Doporučuje se nezdvojovat a provést úplnou demontáž stávajícího systému ETICS, poté
kontrolu stavu podkladu a podle potřeby jeho dezinfekci.

6.5

Rizikové faktory v případě zjištění zvýšené vlhkosti izolantu
Zjištění, stávající systém ETICS má významně zvýšenou vlhkost tepelněizolační vrstvy
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K tomuto stavu obvykle dochází v důsledku záplav nebo silného zatečení do souvrství ETICS
s izolantem s vyšší sorpční schopností shora (gravitující vlhkost). Zvýšená vlhkost obvykle
negativně ovlivní tepelnou vodivost izolantu, u některých materiálů současně i jejich reologii.
U izolantů z minerální vlny se proto doporučuje v případě zjištění promáčení nezdvojovat ani
nesanovat a provést úplnou demontáž stávajícího ETICS.
Přehled základních údajů o možnosti zdvojení stávajícího sytému ETICS a souvisejících
opatření je patrný z následující tabulky 2.
Tab. 2: Základní opatření na stávajícím systému ETICS
Rizikový faktor
nefunkční lepený spoj mezi
izolantem stávajícího ETICS
a nosným podkladem

Možnost zdvojení
stávajícího ETICS

ano

mechanické kotvy umístěné
mimo lepicí body pod
tepelným izolantem
ano

zjištěny projevy svislého
posunu stávajícího ETICS
u izolantu stávajícího ETICS
zjištěna jiná třída reakce na
oheň než A1, A2
existence souvislé
vzduchové mezery mezi
izolantem a nosným
podkladem
existence biotického
napadení povrchu
stávajícího ETICS
existence biotického
napadení vnitřních vrstev
stávajícího ETICS

ano

ano

ano

dezinfekce a konzervace povrchu
ponechaného ETICS
doporučena demontáž celého
stávajícího souvrství ETICS a
dezinfekce povrchu podkladu
určení zdroje vlhkosti a jeho
odstranění, u izolantu MW
doporučena úplná demontáž
vlhkého souvrství ETICS

ano

ne

zvýšená vlhkost izolantu

Základní opatření na stávajícím
systému ETICS
nové upevnění ETICS systémem
kotev s garancí úplného zachycení
sání větru a smykových sil od
vlastní tíhy
nové upevnění ETICS systémem
kotev s garancí úplného zachycení
sání větru a smykových sil od
vlastní tíhy
nové upevnění ETICS systémem
kotev s garancí úplného zachycení
sání větru a smykových sil od
vlastní tíhy
návrh sanace nebo zdvojení při
respektování požadavků požárních
norem (ČSN 73 0810)
zajištění těsněných předělů
s funkcí protipožárních bariér přes
celou tloušťku souvrství podle
požadavku požárních norem

ne

nesoudržný nebo neúnosný
podklad stávajícího ETICS

ne

vlhký podklad stávajícího
ETICS

ano

doporučena demontáž celého
stávajícího souvrství ETICS a
sanace nosného podkladu
určení zdroje vlhkosti a jeho
odstranění - vlhkostní sanace
podkladu, zajištění podmínek pro
vysychání

ne

doporučena demontáž celého
stávajícího souvrství ETICS a

koroze výztuže a ocelových
prvků podkladu
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sanace nosného podkladu

nedostatečná efektivní
hloubka kotvení plastových
kotev k nosném podkladu

7.

nové upevnění ETICS systémem
kotev s garancí úplného zachycení
sání větru a smykových sil od
vlastní tíhy

ano

Popis uplatnění certifikované metodiky

Tato metodika určuje postupy a hodnotící kritéria pro technické posouzení existujících
obvodových plášťů budov s namontovaným systémem ETICS při projektování údržby, oprav
nebo zdvojení systému ETICS, při současném splnění základních požadavků na stavby a při
únosné míře rizik. Je určena projektantům a stavebním firmám, které provádějí stavební
průzkumy a připravují dokumentaci k provedení ETICS a současně i široké odborné
veřejnosti z oblasti stavebnictví, která se věnuje údržbě a renovaci bytového fondu.
http://www.klok.cvut.cz/certifikovane-metodiky/
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