
ČINNOSTI POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY 
                            

- stavební, přípravné a dokončovací práce
- klempířské práce – montáž a opravy okapů, svodů, parapetů, opravy 

krytin a oplechování
- havarijní opravy střešních krytin
- čištění okapů a svodů (listí, uhynulí ptáci – včetně dezinfekce)
- natěračství – natírání parapetů, okapů, svodů, plechových prvků střech, 

fasády, kovových konstrukcí
- opravy fasád – trhliny, praskliny, dilatační spáry, impregnace fasád, 

upadlé omítky, zednické práce
- havarijní opravy na fasádách domů 
- opravy komínů 
- mytí oken a fasád
- údržba fotovoltaických panelů a slunečních kolektorů
- instalace ochranných prvků proti usedání a vlétání ptáků nebo tvorbě 

hnízd (hrotové, síťové a lankové systémy) – holub, jiřička, vlaštovka
- nástřik ochranných siluet dravců na fasády proti klování do izolace 

včetně opravy děr 
- instalace velkoplošných reklamních plachet
- instalace vánočních ozdob
- rizikové kácení a prořezy stromů 
- likvidace vosích a sršních hnízd na nepřístupných místech
- shazování sněhu, ledu a rampouchů ze střech 

Hodinová sazba 350,- Kč

- na konkrétní poptávku vypracujeme rozpočet NEJSME PLÁTCI DPH

IČ: 87325071
name: Mgr. Martin Toman
adress: Jarošovická 1134
             735 32, RYCHVALD
mobil: +420 775 505 905
email: xtoman@seznam.cz

IČ: 65894871
name: David Zetek
adress: Třešňová 565
             735 32, RYCHVALD
mobil: +420 775 519 715  
email: zetek.d@seznam.cz



REFERENCE

SBD Třinec
- tmelení prasklin, klempířské práce, nátěr střech a fasád, oprava ventilačních komínů, 

impregnační postřiky fasád

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
- opravy svodů a okapů, čištění okapů, opravy střech

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih
- mytí oken, čištění nosné konstrukce střechy sportovní haly a čištění klimatizace

RPG služby
- tmelení prasklin, opravy ventilačních mřížek, klempířské práce, impregnační postřiky 

fasád, instalace hrotových a síťových systémů proti holubům, čištění říms od holubího 
trusu, shazování rampouchů a sněhu ze střech

Družstvo u objezdu, Ostrava – Poruba
- čištění říms od holubího trusu, instalace hrotového systému

SVJ  J. ČEJKY 434, Frýdek – Místek
      -     opravy komínových těles domu

VAK Hodonín
- instalace hrotového systému proti hnízdění jiřičky obecné

Město Bohumín
- tmelení prasklin, opravy ventilačních mřížek, klempířské práce, impregnační postřiky 

fasád, instalace hrotových a síťových systémů proti holubům

BD Novodvorská 3061, Frýdek-Místek
- instalace hrotového systému proti usedání holubů

DK Roof
- pokrývačské práce



klempířské práce – montáž a opravy okapů, svodů, parapetů, opravy krytin a 
oplechování

- jedná se o běžné druhy oprav či výměny plechových prvků střech a odvodňovacích systémů
- výměny a opravy žlabů nebo svodů
- výměny a opravy střešních krytin
- výměny parapetů

   

čištění okapů a svodů (listí, uhynulí ptáci – včetně dezinfekce)
- jedná se o čištění žlabů, kotlíků a svodů od napadaného listí, případné jiných nečistot, které by bránily 

odtoku dešťové vody
- odstranění uhynulých ptáků, nejčastěji holubů, případně jejich hnízd ze žlabů nebo kotlíků

     

natěračství – natírání střech, parapetů, okapů, svodů, plechových prvků střech, 
fasády, kovových konstrukcí

- nátěry kovových prvků střech nebo celých střech včetně předchozího očištění, odstranění starých nátěrů 
- nátěry fasády nebo jiných částí objektu včetně komínů
- nátěry kovových konstrukcí



   

opravy fasád – trhliny, praskliny, dilatační spáry, impregnace fasád, zednické práce
- opravy prasklin na fasádách domu pomocí tmelů na bázi hybridních polymerů
- zednické práce, opravy opadané omítky, opravy okenních špalet
- izolace a utěsnění dilatačních spár nebo spár mezi panely
- opravy trhlin za použití helikálních tyčí a speciální stavební chemie 
- impregnace starých minerální omítek proti savosti vody speciálním impregnačním roztokem
- opravy ventilačních mřížek

      

     



opravy komínů 

- zpevnění cihlových komínů, spárování, opravy pláště
- zpevnění a utěsnění trhlin v koruně komínů pomocí helikálních tyčí a speciální stavební chemie

- impregnace komínů proti nasákavosti vody, nátěr komínů  

  

  

   



  

  

  

mytí oken a fasád
- kompletní čištění oken nebo skleněných fasádních tabulí  
- čištění fasád mechanicky nebo pomocí vysokotlakého čističe



   

instalace ochranných prvků proti usedání a vlétání ptáků nebo tvorbě hnízd 
(hrotové, síťové a lankové systémy) – holub, jiřička, vlaštovka

- ochrana budov proti usedání a hnízdění holubů pomocí hrotového systému KRAUPNER, který je variabilní 
pro různé druhy ošetřovaných ploch včetně typu proti hnízdění jiřiček (instalace v mimo hnízdní sezóně,  na 
jaře a na podzim)

- ochrana balkónů, vzduchotechniky a nejrůznějších nik pomocí síťového systému KRAUPNER

   



                                                 nástřik ochranných siluet dravců 
                                                 na fasády proti klování do izolace 

  

instalace velkoplošných reklamních plachet

  



rizikové kácení a prořezy stromů

  

shazování sněhu, ledu a rampouchů ze střech 
- shazování rampouchů a ledu ze střech nad chodníky, vchody a místy, kde by mohlo dojít k ohrožení 
- odstraňování ledu kolem zamrzlých svodů
- odstraňování sněhu ze střech objektů kvůli ohrožení statiky 



   


