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Anotace: 

Bakalářská práce bude  zpracována na téma „Finanční porovnávání dvou různých variant  

zateplovacích systémů.“ Bakalářské práce se zabývá zpracováním  projektové dokumentace pro 

novostavbu  bytového domu,  a  finančním srovnáním dvou vhodných  izolačních materiálů použitých pro 

zateplení obvodového pláště. 

Výsledkem této bakalářské práce bude zjištění, který ze zde srovnaných  zateplovacích   

materiálů bude výhodnější z finančního hlediska. Návrh tloušťek izolačních materiálů bude  v souladu 

s hodnotou součinitele prostupu tepla požadovaného normou pro bytové stavby   U = 0,30  W/(m2K). 

Bakalářská práce bude  zpracována dle výše uvedeného zadání, a v souladu s platnými normami. 

 

Anotation: 

Bachelor thesis will be processed on the topic "Financial comparing two different variations of 

insulation systems." Thesis deals with the processing of project documentation for the new building, and 

financial comparison of two suitable insulation materials used for thermal insulation of the building 

envelope. 

The result of this work will be to determine which of the insulation materials are aligned to be 

advantageous from a financial point of view. Draft thicknesses of insulation materials will be in 

accordance with the value of heat transfer coefficient required standard for residential construction U = 

0.30 W/(m2K). 

Bachelor thesis will be processed according to the above specification, and in accordance with 

applicable standards. 
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Seznam použitého značení: 

 

%                                 procento 

°C                                stupně Celsia 

BOZP                          bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN                            česká technická norma  

DN                              průměr 

EPS                            expandovaný polystyrén 

ETICS                        vnější tepelně izolační kompozitní systém 

F ii                               relativní vlhkost v interiéru [%]   

f,R si                             vypočtená hodnota kritického teplotního faktoru   

f,R si,cr                          kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

f,R si,m                          průměrná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 

f,R si,N                          požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 

HUP                           hlavní uzávěr plynu 

Kč                               koruna česká 

Kg                               kilogram 

Ks                               kus 

m                                metr 

m 2                             metr čtvereční 

m3                                 metr krychlový 

M c,N                           maximální množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok) 

M ev,a                          roční množství odpařitelné vodní páry (kg/m2.rok) 

M:                              měřítko 

Mi                              faktor difuzního odporu 

NP                              nadzemní podlaží 

PIR                            modifikovaná fenolická pěna 

PP                              podzemní podlaží 

PUR                           polyuretan 

PVC                           polyvinylchlorid 

Rhi                              relativní vlhkost v interiéru  (%) 

Rw                              vzduchová neprůzvučnost  (dB) 

SO                             stavební objekt 

T ae                            návrhová venkovní teplota  (°C) 
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T ai                            návrhová teplota vnitřního vzduchu  (°C) 

T e                            teplota na vnější straně  (°C) 

T i                                    návrhová vnitřní teplota (°C) 

TI                             tepelná izolace (°C) 

U                              součinitel prostupu tepla  (W/m2K) 

U, N                          požadovaná hodnota součinitele prostupu  tepla  (W/m2K) 

λ                              Součinitel tepelné vodivosti (W/mK) 
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        A.   Průvodní zpráva  [1]   

             a) Identifikace  stavby,  jméno  a  příjmení,  místo  trvalého  pobytu   stavebníka   

Název akce:                                  Bytový dům  

Místo stavby:           Pod Lipami 59  Bruntál,  792 01 

Parcela číslo:          2012/1 

Stupeň PD:                                           Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj:  Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad:                                      Bruntál 

  Investor:  MÚ Bruntál 

  Nádražní 5, Bruntál 792 01 

Zastoupení:                                          Ing. Marek Klíma 

Projektant:                                            Ing. Jan Pospíšil 

   Pod Lipami 59, Bruntál 792 01 

Dodavatel stavby:   Bude vybrán v soutěži 

Druh stavby:   Novostavba- realizační projekt 

Číslo zakázky:  001 

 

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

                 Stavební pozemek náleží katastrálnímu území města  Bruntál, parcela č. 2012. 

Základová půda je tvořena hlínami a jíly pevné konzistence. Pozemek  pro výstavbu je v 

 mírnem svahu a je vhodný, doposud nebyl zastavěn.Vjezd na staveniště je z ulice Pod Lipami, 

z alfaltové komunikace o šířce 6 m.Pozemek se nenachází v žádném chráněném území.  

   c) Údaje o provedených průzkumech a  napojení   

         Dle provedeného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu 

prováděných pomocí vrtaných sond bylo zjištěno, že hladina spodní vody se nachází v hloubce 

-4,600 m od ±0,000 na úrovni 550,9 m.n.m. B.p.v. . Nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno z ulice Pod Lipami. Ze stávající  veřejné 

sítě budou  vedeny  veškeré přípojky, a to především vodovodní síť, kanalizační síť, 

plynovodní síť, kanalizační síť, elektrické energie. 
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    d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů   

V projektové dokumentaci jsou zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů, které 

budou následně splněny. 

    e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

         Podmínky územního a stavebního řízení jsou splněny. V dokumentaci jsou dodržené 

obecné požadavky na výstavbu dle: 

   Vyhláška č.499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb [1]   

Zákon č.183/2006 Sb. - O územním plánování a stavebním řádu  [2]   

Vyhláška č.268/2009 Sb. - O technických požadavcích na stavby [4]   

                         Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb [3]   

   f) Údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí   

       Bytový dům je navržen v souladu s regulačními podmínkami na daném území dle 

Územního rozhodnutí. 

   g) Věcné  a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby  

       V blízkosti stavby bude vybudováno parkoviště pro majitele nových bytů. Projekt na 

výstavbu parkoviště, není součástí této bakalářské práce. 

   h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  

  Zahájení výstavby:    9/2012 

  Dokončení stavby:     4/2013 

i) Statistické  údaje o stavbě   

     

      Zastavěná plocha:  274  m2 

      Obestavěný prostor:     2850 m3 

      Celkové náklady stavby:     12 mil. Kč 
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B.  Souhrnná technická zpráva  [1]   

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické 

  a)   Zhodnocení  staveniště  

  Staveniště je v areálu budoucího  objektu č.p. 59 v obci Bruntál, parcela 2012/1 kú 

města Bruntál. Stavba se nachází na mírně svažitém terénu. Navazuje na nově zbudovanou 

infrastrukturu, v zastavěném území obce. Pozemek není zastavěn, nachází se zde jeden vzrostlý 

strom, který bude vyznačen ve výkrese 1.1 Koordinační situace. Pozemek bude po obvodu 

staveniště oplocen, a opatřen vstupní bránou.  Pozemek je vhodný pro výstavbu.  Ze stávající  

veřejné sítě budou  vedeny  veškeré přípojky, a to především vodovodní síť, kanalizační síť, 

plynovodní síť, kanalizační síť, elektrické energie. Základová půda je tvořena hlínami a jíly 

pevné konzistence. 

b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby, a pozemků souvisejících   

   Novostavba se nachází v obytné zóně  na ulici Pod Lipami. Bytový dům bude mít jedno 

podzemní podlaží, a čtyři nadzemní podlaží. Řešení stavby z hlediska urbanistického, a 

architektonického bude vycházet ze sklonu svahu pozemku, přilehlé ulice a okolní zástavby. 

 Vstup do budovy bude možný ze dvou průčelních stran. Hlavní vstup z ulice Pod 

Lipami bude  zajištěný bezbariérově pomocí nájezdové rampy ve sklonu 2 %, o délce 1500 

mm.  Přístup z ulice Pod Lipami bude umožněn po betonové zámkové dlažbě. Jako zpevněné 

plochy u objektu bude  započítán okapový chodník okolo celé budovy,  chodník, a parkoviště 

ze zámkové dlažby. 

  V 1. Nadzemní podlaží budou 2 bytové jednotky o velikosti 2+kk, sklepní koje, 

úklidová místnost, kolárna, sklad. Bytové jednotky nebudou  řešeny pro bezbariérový vstup. 

Při vstupu do bytů se ocitneme v chodbě, ze které se můžeme dostat do zbylých místností, a to 

koupelna spojena s WC, ložnice a do obývacího pokoje, ve kterém bude zároveň umístěn 

kuchyňský kout. 3.NP a 2.NP bude dispozičně totožné, a bude  obsahuje 3 bytové jednotky -  

3 x 2+kk. Do dvou bytových jednotek se vchází do chodby, ze které bude vstup do obývacího 

pokoje propojeného s kuchyňským koutem. Z obývacího pokoje bude  možno vejít na lodžii, 

která bude ze dvou stran ohraničená obvodovými zdmi, a stropní konstrukcí, sloužící jako 

zastřešení. Lodžie bude zajištěna ocelovým zábradlím do výšky 110 cm. Při vstupu do třetího 

bytu  se ocitneme v chodbě,  kde po levé straně bude vstup do komory. Na pravé straně budou 

umístěny dveře do koupelny spojené s WC. V 1. PP bude  kotelna, posilovna, společenská 
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místnost, skladovací prostory, sušárna, úklidová místnost. Z mezipodesty bude možné vejít na 

zadní  dvůr  2. vchodovými dveřmi. 

Půdorys bude ve tvaru obdelníku. Střecha bude řešená jako rovná, jednoplášťová. 

Architektonické řešení budovy nebude nenarušovat okolní zástavbu, a bude v souladu 

s podmínkami stanovenými v územním plánu.  

 c)   Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb  

c.1 Zemní práce:  

  Sejmutí ornice v tl. 300 mm, odstranění stromu, keřů. Stavební jáma bude zajištěna 

svahováním. Není nutné odčerpávat spodní vodu  během prací-hladina spodní vody je pod  

úrovní základové spáry. Skrývka bude uložena na pozemku pro následnou konečnou úpravu 

terénu. Výkopové  práce  budou  provedeny strojně, s ručním dočištěním. Třída těžitelnosti   

3-4. V zemině není radonové ohrožení. 

c.2 Základy:   

  Budova bude založena na základových pásech o hloubce  600 mm. Základové pásy 

z prostého betonu C16/20. Základová spára bude -3,790 m. Hladina spodní vody bude pod 

úrovní základové  spáry v hloubce -4,600 m. Na podkladní beton bude položena hydroizolace 

Sklobit 40 m mineral. Beton pod příčkami Ytong 125 mm není nutno zvlášť vyztužovat. Do 

základové spáry vložíme zemnící pásek s vývody pro hromosvod.            

c.3 Svislé konstrukce: 

   Konstrukce jsou vyzděny z materiálu firmy Ytong . Pro 1. Podzemní podlaží bude 

použito, pro obvodové zdivo Ytong Silka 10 DF 300 mm. Obvodové zdivo nadzemních 

podlaží bude vyzděno z Ytong  P4-550, a  má tl. 375 mm. Vnitřní nosná zeď, která slouží 

zároveň jako mezibytová, má tl. 300 mm .Před samotným zděním natavíme HI v šířce 500 

mm v místě umístění tvárnic. Příčky budou použity Ytong P2-500, které díky svoji váze 

nepotřebují přenášet vlastní tíhu do stropní kce, základového pásu. Tvárnice budou  lepeny 

tenkovrstvým tmelem o tl. 1-3 mm. Mezera mezi stropem a příčkou bude vyplněna 

polyuretanovou pěnou. Příčka je kotvena pomocí úhelníku, které se pokládají do každé druhé 

ložné spáry, a šroubem s hmoždinkou budou  přikotveny do přilehlé stěny. 

      Kominová tělesa je vyzděno z tvarovek komínového systému SCHIDEL UNI 

s vložkou 2x200mm. U komínu bude  třeba zajistit dilataci.  
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c.4 Vodorovné konstrukce:  

                Konstrukce bude tvořena systémem  Bílý strop Ytong,  který bude složen  z 

železobetonového  nosníku, vložek P4-500, nadbetonávky o tloušťce 100 mm, do které bude 

vložena kari síť 5/150x150mm. Celková tloušťka stropní konstrukce bude 300 mm. 

Balkonová železobetonová deska bude  přichycena na nosník Nil Y-G 24 EX  pro balkony ze 

systému Ytong. 

           c.5 Střešní konstrukce: 

 Konstrukce bude tvořena systémem Bílý strop Ytong , a jednoplášťovou rovnou 

střechou. Odvodnění střechy bude zajištěno dvěmi vpustmi chráněné vtokovou mřížkou z 

PVC. Skladba střešního pláště bude tvořena  parotěsnou fólií  Foalbit Al S  40,  tepelnou 

izolací Rigips EPS S 200 Stabil  v tloušťce 200 až 275 mm, která zároveň tvoří spádovou 

vrstvu. Hydroizolační souvrství  tvoří celoplošně natavené modifikované  SBS  asfaltové pásy 

Elastodek, Bitagit.   Hydroizolační pásy budou vytaženy až pod oplechování atiky. Atika  

bude vyzděna do výšky 750 mm z tvárnic P4-550. Výlez na střechu Roto  bude o rozměrech 

1000/600 mm.  

 c.6 Schodiště: 

           Komunikace  v objektu bude řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Použito prefabrikované schodiště Ytong, které bude pomocí úhelníku  zakotvené 

do vřetenové a obvodové zdi. 

  c.7 Podlahy: 

  Podlaha v suterénu je o tl. 150mm.Ve všech nadzemních podlaží je o tl. 90 mm. 

Skladby Viz výkres 1.4 Řez A-A´.  

c.8 Výplně otvorů:  

      Okna i dveře dřevěné EURO firmy Hon a.s.,  zasklené izolačním trojsklem. Vnitřní 

dveře dřevěné. U = 0,69  W/m 2 K. Výlez na střechu Roto  bude o rozměrech 1000/600 mm 

    c.9 Hydroizolace a parozábrany: 

  Na střešní konstrukci bude použita parotěsná folie Foalbit Al S 40. Hydroizolace 

spodní stavby bude zajištěna Sklobit  40 M Mineral, jednotlivé pásy budou na sebe nataveny 

s přesahem min. 10 cm. Obvodové  zdivo spodní stavby Silka D  v kontaktu se zeminou bude 

chráněno asfaltovým HI potěrem společně s Nopovou folií, která bude vyvedena 300 mm nad 
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úroveň terénu. Hydroizolace ploché střechy bude zajištěna  2x modifikovanými asfaltovými 

pásy Elastodek, Bitagit.  Balkón bude izolován z asfaltových modifikovaných  SBS pásu 

Elastek 40 Special Mineral v tl. 4 mm, a to ve dvou vrstvách. HI pásy budou vytaženy min. 

100 mm. 

c.10 Omítky:  

  Omítky vnitřní štukové vápenocementové firma Baumit. Obklady keramické matné, 

poloha viz výkresy podlaží a legendy místností. Barvu a typ obkladu určí architekt v průběhu 

realizace. Parapety dřevěné bez povrchové úpravy. 

c.11 Tepelná,zvuková a kročejová izolace: 

  Zateplovací systém firmy Baumit .V nadzemních podlažích  bude použita kročejova 

izolace Rockwool Steprock HD  v tl. 40 mm, v suterénu bude využit Rigips EPS 100 Z.  K 

zateplení střešní konstrukce bude použit  Rigips EPS S 200 Stabil v tloušťce 200- 275 mm. 

K zateplení obvodového pláště bude využit zateplovací systém firmy Baumit. 

c.12 Překlady:  

           Nosné překlady budou zajištěny od firmy Ytong. 

c.13 Venkovní úpravy:   

  Podél objektu bude navržen okapový chodník  o šířce 600 mm z betonových dlaždic 

se sklonem 2 %. Přístupový chodník bude vydlážděn  zámkovou  betonovou dlažbou tl. 50 

mm , a šířky 3150 mm, uložen do štěrkového podsypu tloušťky 100 mm. 

c.14  Klempířské práce:   

Veškeré klempířské práce budou prováděny z pozinkovaného plechu. Tloušťky 0,63 

mm, a to oplechování atiky, lemování komína, střešního výlezu, oplechování vnějších 

parapetů. Barva vnějších parapetů bude přizpůsobena navržené barvě oken.   

   d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu   

 Napojení budovy na veřejnou síť bude řešeno z  ulice  Pod Lipami. Stavebními 

prácemi není narušena stávající veřejná síť. Plynovodní přípojka  o DN 50 mm. bude 

ukončena v HUP, který bude umístěn na okraji pozemku. Dešťová voda bude svedena do 

veřejné kanalizační sítě se souhlasem správce kanalizační sítě.  
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 e)  Řešení  technické a dopravní  infrastruktury   

 Objekt bude umístěn u ulice Pod Lipami, ze které bude sjezd na parkoviště, které 

bude součástí objektu. Stavební pozemek je stabilní, nepoddolovaný. Při stavebních prácích 

není nutno omezovat stávající provoz  komunikace Pod Lipami. 

 f)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany   

 Stavba nepůsobí negativním vlivem na životní prostředí. Stavba bude v souladu 

s územním plánem, a nebude znamenat zásadní změnu funkce v dané lokalitě. Vytápění 

bytového domu bude plynovým kotlem Viadrus, typ Viakon.  Splaškové vody, deštové vody 

budou svedeny do veřejné kanalizační sítě. Stavební odpady budou třízeny a ukladány do 

přistavených kontejnerů, které budou poté odvezeny na speciální skládky, dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech. 

 g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně  přístupných  komunikací   

  Přístup do bytového domu bude bezbariérový. Stavebními úpravami nenarušujeme 

stávající koncept řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací.  

h)  Průzkumy a měření   

  Stavební zaměření objektu bude provedeno 08/2011, na základě těchto zaměření 

byla zpracována PD, a to geodetické zaměření pozemku  a inženýrsko-geologický průzkum. 

  i)  Údaje  o  podkladech  pro  vytýčení  stavby  

- V PD bude používán geodetický polohopisný systém S-JTSK 

- V PD bude používán geodetický výškopisný systém Balt p.v. 
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  j)  Členění  stavby  na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty     

SO 01… Sejmutí ornice 

SO 02… Objekt bytového domu  

SO 03… Přípojka kanalizace 

SO 04… Přípojka plynovodu 

SO 05… Přípojka vodovodu 

SO 06… Přípojka elektrického vedení NN 

SO 07… Venkovní veřejné osvětlení 

SO 08… Komunikace vozidlové 

SO 10… Pěší komunikace 

SO 11 …Sadové úpravy 

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

Stavba nebude po dokončení působit negativním vlivem na okolí 

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat zejména : 

a) ochranu proti hluku a vibracím 

b) ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými  plyny a prachem 

c) ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Dále musí být neustále umožněn průjezd požárních vozidel, vozidel zdravotní služby, a 

 musí být zajištěno zásobování, a dopravní obsluha oblasti. 

  l)  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  

Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. [5]   

Nařízení vlády č. 591/2009 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě. [7]   

Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni se seznámit s předpisy, projít školením a 

používat požadované ochranné pomůcky dle uvedených zákonů. 
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        2. Mechanická odolnost a stabilita   

  Průkaz  statickým  výpočtem, že stavba bude navržena tak, aby zatížení na  ni  

působící v průběhu výstavby, a užívání nemělo za následek porušení stavby.  

        3. Požární bezpečnost   

             Požární bezpečnost stavby bude posouzena požárním specialistou.  

     4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

 Stavba splňuje hygienické předpisy odpovídající druhu objektu.(ochrana půdy a 

spodních vod, ovzduší). Stavba svou funkcí nenarušuje životní prostředí (ochrana zeleně na 

staveništi, ochrana před hlukem a vibracemi). Stavební suť bude ukládána na předem určená 

místa na staveništi. Jiné odpady budou  tříděny, a ukládány do přistavených kontejnerů, které 

budou poté odvezeny na speciální skládky, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

   5. Bezpečnost při užívání 

  Veškerá technická zařízení v budově budou mít doložená potřebná povolení pro 

provoz v ČR. Veškeré opravy a servis technických zařízení bude provádět specializovaná 

firma na smluvním základě. 

   6. Ochrana proti hluku   

  Stavba  nezpůsobuje žádný hluk. Posouzení zvukoizolačních  vlastností stavebních 

konstrukcí vychází z požadavků ČSN 73 0532 - Akustika  - Ochrana proti hluku v budovách 

a souvisící vlastnosti  stavebních výrobků.  [8]  Byty budou oddělené akustickou stěnou, 

tloušťky 300 mm. Vstupní bytové dveře jsou navrženy s Rw= 35 dB. 

   7. Úspora energie a ochrana tepla  

             Tepelné vlastnosti objektů budou navrženy, a posouzeny podle                                  

ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov. [14]   Navržené konstrukce budou  vyhovovat  s 

rezervou požadovaným parametrům. 

   8.  Řešení bezbariérového  přístupu  a  užívání   

  Vstup hlavním vchodem do objektu bude bezbariérový. V objektu se nenachází 

výtah, veškeré byty nebudou řešeny pro bezbariérový přístup. 
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   9.  Ochrana  stavby  před  škodlivými  vlivy      

  V oblasti nevznikají žádné zásadní škodlivé vlivy, které by měly dopad na objekt.  

   10. Ochrana obyvatelstva   

  Celé staveniště bude oploceno, vstup staveniště z ulice Pod Lipami je označen 

cedulí  Zákaz vstupu. 

   11. Inženýrské stavby (objekty)  

   a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod   

Odpadní vody budou pomocí  přípojovacího potrubí připojeny do splaškové 

kanalizační sítě v ulici Pod Lipami pomocí potrubí DN 150 mm. 

         b) Zásobování vodou  

Zásobování vodou bude řešeno pomocí vodovodní přípojky o DN 50 mm do 

vodovodní sítě. 

  c) Zásobování energiemi   

Plynovodní přípojka bude připojena na plynovodní síť  v ulici Pod Lipami o DN 50 

mm. Elektrická energie bude napojena na elektrické vedení NN, které je vedeno v ulici Pod 

Lipami pod přilehlým chodníkem. Přípojka bude vedena jako podzemní. 

  d) Řešení dopravy   

Bytový dům  bude spojen s ulicí Pod Lipami chodníkem. Přilehlé parkoviště bude 

součástí parcely 2012/1. Chodník na ulici Pod Lipami bude upraven pro vjezd automobilu 

na parkoviště. 

  e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav   

Povrchové úpravy po dokončení stavby budou řešeny ornicí, která bude  sejmuta 

před zahájením výkopových prací, a následně se umístí na deponii v místě stavby. Na 

staveništi bude během stavby ponechán jeden strom, který je vyznačen v Koordinační 

situaci. 

  f) Elektronické komunikace  

Nejsou součástí této bakalářské práce. 
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C.   Situace stavby [1]   

Situace stavby viz výkresová část , výkres č. 1 – Koordinační situace  

 

E.  Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva   

   a)  Informace  o  rozsahu staveniště,  předpokládané  úpravy staveniště  

   Stavební pozemek náleží katastrálnímu území města   Bruntál, parcela č. 2012. 

Základová půda je tvořena hlínami a jíly pevné konzistence. Pozemek  pro výstavbu je v 

 mírnem svahu a je vhodný, doposud nebyl zastavěn. Staveniště je oploceno, vjezd na 

staveniště je z ulice Pod Lipami, z alfaltové komunikace o šířce 6 m. Pozemek se nenachází 

v žádném chráněném území. Na staveništi se nachází jeden vzrostlý strom. Zemina je 

uložena na deponii, jenž se nachází na staveništi. Případně vzniklé škody  na místní 

komunikaci, popřípadě chodníku, budou po dokončení stavebních prácí opraveny na 

náklady zhotovitele. 

   b) Významné sítě technické infrastruktury 

   Staveniště neprochází žádné sítě technické infrastruktury, veškeré sítě jsou vedeny 

podél  přilehlé komunikace Pod Lipami. 

   c)  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště   

   Veškeré přípojky budou vedeny z ulice Pod Lipami. Jejich umístění bude 

znázorněno ve výkrese Zařízení staveniště. Odkanalizování a odvodnění není potřeba.                                                    

                    Vodovodní přípojka z veřejné vodovodní sítě povede pod povrchem v hloubce 900 

mm. Vodoměrná soustava je umístěna v objektu. Splašková i dešťová voda je po dovolení 

správce sítě  napojena do veřejné kanalizační stoky. Veřejná rozvodná síť elektrické energie 

bude vedena pod chodníkem v ulici Pod Lipami. Kabely na staveništi vedou ve výšce 4 m na 

ocelových sloupech. K odběru elektřiny bude na staveništi umístěný elektroměr. 

   d)  Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob   

   Z hlediska  bezpečnosti a ochrany  zdraví  třetích  osob bude přístup  na staveniště 

zajištěn proti vniku neoprávněným osobám oplocením, a u hlavní vstupní brány na 

staveniště je cedule Zákaz vstupu.  
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   e)  Uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z hlediska ochrany veřejných zájmů   

  Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k síťím  

technického vybavení a požárním zařízením. Veřejné plochy a stávající komunikace nejsou 

využívané pro stavbu. Vše je řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek 

a zákonů. 

   f)  Řešení  zařízení  staveniště  včetně  využití  nových a stávajících objektů   

   Parcela č. 2012/1 je nezastavěná. 

   g)  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení   

   Na staveništi se nevyskytují žádné zařízení vyžadující ohlášení. 

   h)  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti  

 Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu 

platných předpisů v ČR:   

 

Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. [5]    

Nařízení vlády č. 591/2009 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě. [7]    

   i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

     Při provádění prací bude předpokládán vznik běžného stavebního odpadu. Při 

nakládání s odpady, které vznikají v důsledku stavebních prací se zhotovitel řídí zákonem o 

odpadech 185/2001 Sb. [6], a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

[5] Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy, a na základě dohod 

účastníků výstavby průběžně likvidován. Odpadový materiál bude průběžně odvážen na 

řízenou skládku 

 

   j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů   

Stavební povolení  stavby 05/2012 

Zahájení stavby                 09/2012 

Dokončení stavby       4/2013 
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             2. Výkresová část   

   a)  Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a jejich staveb   

     Viz výkres  1.1 Koordinační situace  

   b)  Vyznačení  přívodu  vody a energií na staveniště, jejich odběrových  míst  

        Viz výkres  1.1 Koordinační situace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

F.  DOKUMENTACE STAVBY [1]   

 

1. Pozemní (stavební) objekty  

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení  

1.1.1. Technická zpráva 
 

a) Účel a  popis objektu 

 Novostavba se nachází v obytné zóně  na ulici Pod Lipami. Bytový dům  má jedno 

podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Řešení stavby z hlediska urbanistického a 

architektonického vychází ze sklonu svahu pozemku, přilehlé ulice a okolní zástavby. 

 

b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

Vstup do budovy bude možný ze dvou průčelních stran. Hlavní vstup z ulice Pod 

Lipami je zajištěný bezbariérově pomocí nájezdové rampy ve sklonu 2 % o délce 1500 mm. 

Přístup z ulice Pod Lipami je umožněn po betonové dlažbě. Jako zpevněné plochy u objektu 

bude započítán okapový chodník okolo celé budovy,  chodník a parkoviště ze zámkové 

dlažby. 

 V 1. Nadzemní podlaží budou 2 bytové jednotky o velikosti 2+kk, sklepní koje, 

úklidová místnost, kolárna ,sklad. Bytové jednotky nejsou řešené pro bezbariérový vstup. Při 

vstupu do bytů se ocitneme v chodbě, ze které se můžeme dostat do zbylých místností, a to 

koupelna spojena s WC, ložnice a do obývacího pokoje, ve kterém je zároveň umístěn 

kuchyňský kout. 3.NP a 2.NP bude dispozičně totožné, a obsahuje 3 bytové jednotky - 3 x 

2+kk. Do dvou bytových jednotek se vchází do chodby, ze které je vstup do obývacího pokoje 

propojeného s kuchyňským koutem. Z obývacího pokoje bude možno vejít na lodžii, která je 

ze dvou stran ohraničená obvodovými zdmi, a stropní konstrukcí, sloužící jako zastřešení. 

Lodžie bude zajištěna ocelovým zábradlím do výšky 110 cm. Při vstupu do třetího bytu  se 

ocitneme v chodbě,  kde po levé straně je vstup do komory. Na pravé straně budou umístěny 

dveře do koupelny spojené s WC. V 1. PP bude kotelna, posilovna, společenská místnost, 

skladovací prostory, sušárna, úklidová místnost. Z mezipodesty bude možné vejít na zadní  

dvůr  2. vchodovými dveřmi. 
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Půdorys bude ve tvaru obdelníku. Střecha bude řešená jako rovná jednoplášťová. 

Architektonické řešení budovy nenarušuje okolní zástavbu, a bude v souladu s podmínkami 

stanovenými v územním plánu.  

 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

 Zastavěná plocha:  274 m2 

 Obestavěný prostor:                 2850 m3 

       Celkové náklady  stavby:              12 mil. Kč                                

Plocha stavebního pozemku:               1103 m2                                              

Počet bytových  jednotek:                11 bytových jednotek 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu 

d.1 Zemní práce:  

  Sejmutí ornice v tl. 300 mm, odstranění stromu, keřů. Stavební jáma bude zajištěna 

svahováním. Není nutné odčerpávat spodní vodu  během prací-hladina spodní vody bude 

pod  úrovní základové spáry. Skrývka bude uložena na pozemku pro následnou konečnou 

úpravu terénu. Výkopové  práce  budou  provedeny strojně, s ručním dočištěním. Třída 

těžitelnosti   3-4. V zemině není radonové ohrožení. 

     d.2 Základy:   

  Budova bude založena na základových pásech o hloubce  600 mm. Základové pásy 

z prostého betonu C16/20. Základová spára bude -3,790 m. Hladina spodní vody bude pod 

úrovní základové  spáry v hloubce -4,600 m. Na podkladní beton bude položena 

hydroizolace Sklobit 40 m mineral. Beton pod příčkami Ytong 125 mm není nutno zvlášť 

vyztužovat. Do základové spáry vložíme zemnící pásek s vývody pro hromosvod.            

d.3 Svislé konstrukce: 

   Konstrukce budou  vyzděny z materiálu firmy Ytong . Pro 1. Podzemní podlaží 

bude použito, pro obvodové zdivo Ytong Silka 10 DF 300 mm. Obvodové zdivo 

nadzemních podlaží bude vyzděno z Ytong  P4-550, a  má tl. 375 mm. Vnitřní nosná zeď, 



 

17 
 

která slouží zároveň jako mezibytová, má tl. 300 mm .Před samotným zděním natavíme HI 

v šířce 500 mm v místě umístění tvárnic. Příčky budou použity Ytong P2-500, které díky 

svoji váze nepotřebují přenášet vlastní tíhu do stropní kce, základového pásu. Tvárnice 

budou  lepeny tenkovrstvým tmelem o tl. 1-3 mm. Mezera mezi stropem a příčkou bude 

vyplněna polyuretanovou pěnou. Příčka bude kotvena pomocí úhelníku, které se pokládají 

do každé druhé ložné spáry, a šroubem s hmoždinkou budou  přikotveny do přilehlé stěny. 

 Kominová tělesa bude vyzděno z tvarovek komínového systému SCHIDEL UNI 

s vložkou 2x200mm. U komínu bude  třeba zajistit dilataci. 

d.4 Vodorovné konstrukce:  

                Konstrukce bude tvořena systémem  Bílý strop Ytong, který bude složen  z 

železobetonového  nosníku, vložek P4-500, nadbetonávky o tloušťce 100 mm, do které 

bude vložena kari síť 5/150x150mm. Celková tloušťka stropní konstrukce bude 300 mm. 

Balkonová železobetonová deska bude  přichycena na nosník Nil Y-G 24 EX pro balkony 

ze systému Ytong. 

 d.5 Střešní konstrukce: 

 Konstrukce bude tvořena systémem Bílý strop Ytong a jednoplášťovou rovnou 

střechou. Odvodnění střechy bude zajištěno dvěmi vpustmi chráněné vtokovou mřížkou z 

PVC. Skladba střešního pláště bude tvořena  parotěsnou fólií  Foalbit Al S  40, tepelnou 

izolací Rigips EPS S 200 Stabil v tloušťce 200 až 275 mm, která zároveň tvoří spádovou 

vrstvu. Hydroizolační souvrství  tvoří celoplošně natavené modifikované  SBS  asfaltové 

pásy Elastodek, Bitagit. Hydroizolační pásy budou vytaženy až pod oplechování atiky. 

Atika  bude vyzděna do výšky 750 mm z tvárnic P4-550. Výlez na střechu Roto bude o 

rozměrech 1000/600 mm.  

 d.6 Schodiště: 

           Komunikace  v objektu bude řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Použito prefabrikované schodiště Ytong, které bude pomocí úhelníku  

zakotvené do vřetenové a obvodové zdi. 

  d.7 Podlahy: 

  Podlaha v suterénu bude  o tl. 150mm.Ve všech nadzemních podlaží bude o tl. 90 

mm. Skladby Viz výkres 1.4 Řez A-A´.  
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d.8 Výplně otvorů:  

     Okna i dveře dřevěné EURO firmy Hon a.s., zasklené izolačním trojsklem. Vnitřní 

dveře dřevěné. U = 0,69  W/m 2 K. Výlez na střechu Roto bude o rozměrech 1000/600 

mm 

    d.9 Hydroizolace a parozábrany: 

 Na střešní konstrukci bude použita parotěsná folie Foalbit Al S 40. Hydroizolace 

spodní stavby bude zajištěna Sklobit  40 M Mineral, jednotlivé pásy budou na sebe 

nataveny s přesahem min. 10 cm. Obvodové  zdivo spodní stavby Silka DF v kontaktu se 

zeminou bude chráněno asfaltovým HI potěrem společně s Nopovou folií, která bude 

vyvedena 300 mm nad úroveň terénu. Hydroizolace ploché střechy bude zajištěna  2x 

modifikovanými asfaltovými pásy Elastodek, Bitagit.  Balkón bude  izolován 

z asfaltových modifikovaných  SBS pásu Elastek 40 Special Mineral v tl. 4 mm, a to ve 

dvou vrstvách.Hi pásy budou vytaženy min. 100 mm. 

d.10 Omítky:  

  Omítky vnitřní štukové vápenocementové firma Baumit. Obklady keramické 

matné, poloha viz výkresy podlaží a legendy místností. Barvu a typ obkladu určí architekt 

v průběhu realizace. Parapety dřevěné bez povrchové úpravy. 

d.11 Tepelná,zvuková a kročejová izolace: 

 Zateplovací systém firmy Baumit .V nadzemních podlažích  bude použita kročejova 

izolace Rockwool Steprock HD v tl. 40 mm, v suterénu bude využit Rigips EPS 100 Z.  K 

zateplení střešní konstrukce je použit  Rigips EPS S 200 Stabil v tloušťce 200- 275 mm. 

K zateplení obvodového pláště bude využit zateplovací systém firmy Baumit. 

d.12 Překlady:  

          Nosné překlady budou zajištěny od firmy Ytong. 

d.13 Venkovní úpravy:   

 Podél objektu bude navržen okapový chodník  o šířce 600 mm z betonových dlaždic 

se sklonem 2 %. Přístupový chodník bude vydlážděn  zámkovou  betonovou dlažbou tl. 50 

mm , a šířky 3150 mm, uložen do štěrkového podsypu tloušťky 100 mm. 
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d.14  Klempířské práce:   

Veškeré klempířské práce budou prováděny z pozinkovaného plechu. Tloušťky 

0,63 mm, a to oplechování atiky, lemování komína, střešního výlezu, oplechování 

vnějších parapetů. Barva vnějších parapetů bude přizpůsobena navržené barvě oken.  

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  BAUMIT  PRO 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
 

   1  Baumit jemná štuková omítka  0,002       0,800  12,0 
   2  Ytong P4-500  0,375       0,137  7,0 
   3  Baumit EPS-F  0,100       0,041  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,954 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,051 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0403 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2937 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 

 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT XS 02 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  -18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  -17,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  85,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka  0,020       0,800  12,0 
   2  Ytong P4-500  0,375       0,137  7,0 
   3  Fasádní desky XS 022  0,050       0,021  100,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

 Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. 
 V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Bílý strop Ytong 0,300       1,100  23,0 
   2  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 
  3  Rigips EPS 200 S Stabil 0,200       0,034  40,0 
   4  Bitagit 20 R Mineral 0,002       0,210  25000,0 
   5  Elastodek 40 Standard Mineral 0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitagit 20 R Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0015 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0063 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
 Mc,a<Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 Mc,a<Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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f) Způsob založení objektu 

Objekt bude  založený na základových pásech z prostého betonu C 16/20. Hloubka 

základové spáry bude   -3,740 m. Dle provedeného inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu, prováděných pomocí vrtaných sond bylo zjištěno, že hladina 

spodní vody se nachází v hloubce -4,600 m. Základová půda je tvořena hlínami a jíly pevné 

konzistence. 

 

g) Vliv objektu  a jeho užívání na životní prostředí 

         Stavba nepůsobí negativním vlivem na životní prostředí. Stavba bude v souladu s územním 

plánem, a nebude znamenat zásadní změnu funkce v dané lokalitě. Vytápění bytového domu 

bude plynovým kotlem Viadrus. Splaškové vody, deštové vody budou svedeny do veřejné 

kanalizační sítě. Stavební suť bude ukládána na předem určená místa na staveništi. Jiné odpady 

jsou třízeny, a ukládány do přistavených kontejnerů, které budou poté odvezeny na speciální 

skládky, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

 

h) Dopravní řešení 

Objekt bude umístěn u ulice Pod Lipami, ze které bude sjezd na parkoviště, které bude 

součástí staveního pozemku. Stavební parcela bude stabilní, nepoddolovaná. Při stavebních 

prácích nebude  nutno omezovat stávající provoz  komunikace Pod Lipami. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy, proti radonová opatření 

Stavba nepůsobí negativním vlivem na životní prostředí. Stavba bude v souladu s územním 

plánem, a nebude znamenat zásadní změnu funkce v dané lokalitě. Vytápění bytového domu 

bude plynovým kotlem Viadrus. Splaškové vody, deštové vody budou svedeny do veřejné 

kanalizační sítě. Stavební suť bude ukládána na předem určená místa na staveništi. Jiné odpady 

jsou třízeny, a ukládány do přistavených kontejnerů, které budou poté odvezeny na speciální 

skládky, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Není zde výskyt radonu. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 591/2009 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na stavbě. 
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Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni se seznámit s předpisy, projít školením a používat 

požadované ochranné pomůcky dle uvedených zákonů. 



 

 

B. ČÁST TECHNOLOGIE 
 

Technologický předpis - Zateplovací systém Baumit XS 022 [21]   

 

1.1 Obecné informace  

Technologický předpis bude zpracován na realizaci vnějšího zateplovacího 

systému Baumit XS 022 [22], který bude složen  z modifikované fenolické pěny 

(PIR) [26]. Zateplovací systém se  využije  na novostavbě bytového domu o 

rozměrech 13,25 / 19,25 m a výšce 10,56 m. Bytový dům obsahuje 11 bytových 

jednotek  se 4 lodžiemi. Skládá se z jednoho podzemního a tří nadzemních 

podlaží. Bytový dům  bude  vytvořen ze systému Ytong.  Obvodový nosný plášť 

je proveden z tvárnic Ytong  P4-500 o tloušťce 375 mm. Tloušťka  izolantu  bude 

navržena na 5 cm, jenž vyhovuje  normou požadované hodnotě prostupu tepla     

U = 0,30  W/(m2K). 

 

1.2  Materiál, skladování a doprava  

1.2.1 Materiál [22]   

 

Izolační desky XS 022 [ 26]   

Jedná se o kontaktní tepelně izolační desky na bázi  tuhé pěny bez obsahu 

freonů, oboustranně kašírované skelným rounem. Díky vynikajících tepelně 

izolačních vlastností, se dosahuje menších tloušťek celkové skladby zateplovacího 

systému.  

 

Přednosti materiálu:  

                        -  vysoká odolnost vůči ohni                                                                       

-  o 40 % vyšší izolační schopnost než běžné izolace EPS nebo minerální vlny                            

- při stejné tloušťce zateplení dosahuje vyšších  energetických úspor u  zateplené     

stavby    

                       -  díky menší tloušťce vznikne menší obestavěný prostor 

       

 



 

 

      Technické údaje:

    - rozměr 1200x 400 mm

 - reakce na oheň

 - barva růžová

 - objemová hmotnost  

 - faktor difúzního odporu (

 

         Obr. 1:  Izolační desky  Baumit XS 022 

Lepidlo ProContact

Jedná se o 

stěrkování tepelně

křemičitého písku a p

 

Technické údaje:

- Zrnitost: 0,6 mm

- Faktor difúzního odporu 

- Potřeba vody:  cca 5

 

 Obr. 2:  Baumit  ProContact 

 

 

chnické údaje: 

ěr 1200x 400 mm 

reakce na oheň třída C 

ůžová 

objemová hmotnost  > 35 kg/m3  

aktor difúzního odporu (µ): 35 

 

ční desky  Baumit XS 022 [22]            

Lepidlo ProContact [25]   

Jedná se o průmyslově vyráběnou suchou směr určenou k

rkování tepelně izolačních fasádních desek. Směs se skládá z

itého písku a přísad.  Směs jbude dodávána v pytlích po 25 kg.

Technické údaje: 

Zrnitost: 0,6 mm 

aktor difúzního odporu (µ): 18 

řeba vody:  cca 5-6 l záměsové vody / 25 kg suché smě

 

:  Baumit  ProContact [22]            

ě čenou k lepení, a 

s se skládá z cementu, 

pytlích po 25 kg. 

sové vody / 25 kg suché směsi 



 

 

 Síťovina StarTex

Pro vyztužení st

síťovina se zvýšenou odolností proti ú

skelných  vláken

 

Technické údaje: 

- Velikost ok: cca 4x4 mm

- Hmotnost na plochu: 

- Spotřeba materiálu: 

- Vydatnost: cca 45 m 

 

                                 Obr. 3:  Baumit  StarTex 

 

Talířové hmoždinky ejotherm STR 

Hmoždinky e

zátkou STR XS 022.

trnem. Minimální kotvení bude 65 mm do pórobetonu.

vyvrtat otvor o prů

o celkové délce 115 mm.

 

Obrázek č.25: Hmoždina Ejotherm STR U 2G 

ovina StarTex [28]   

Pro vyztužení stěrkové hmoty ProContact [25] bude sloužit s

ovina se zvýšenou odolností proti účinkům  alkálií. Tkanina 

,  lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti. 

Velikost ok: cca 4x4 mm 

Hmotnost na plochu:  > 145 g/m 2   

eba materiálu:  1,1 m 2  na plochu 1 m 2 

Vydatnost: cca 45 m 2   

 

:  Baumit  StarTex [22]                     

ové hmoždinky ejotherm STR  8/60 U  [27]   

Hmoždinky ejotherm STR U  s dorazovou podložkou STR  XS  022

zátkou STR XS 022. Jedná se o talířkové hmoždinky s ocelovým šroubovacím 

trnem. Minimální kotvení bude 65 mm do pórobetonu. Pro  realizaci bude nutné   

vyvrtat otvor o průměru  8 mm.  Talířová hmoždinka bude zapušt

o celkové délce 115 mm. 

 
.25: Hmoždina Ejotherm STR U 2G [40] 

bude sloužit sklotextilní 

Tkanina bude složena ze 

lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti.  

STR  XS  022 a 

ocelovým šroubovacím 

Pro  realizaci bude nutné   

e zapuštěna  cca 15 mm  



 

 

 

Základní nátěr UniPrimer 

Jedná se o hotový, pr

Skládá se z organického pojiva, minerálního pojiva, a pigmentu, voda, p

Využívá se jako základní nát

ProContact.  [25]

 

Technické údaje:

- Objemová hmotnost: cca 

- Zrnitost: 0,5 mm

- spotřeba 0,25 kg/m

- Odstín žlutá

- Podíl barevnýh 

Obr. 4:  Baumit  ProContact 

 

Fasádní omítka NanoporTop

Jedná se o minerální tenkovrstvou fasádní omítku, vysoce odolnou proti 

znečištění. Nanáší se ru

pojiv, anorganických  barevných  a bílých  pigment

 

Technické údaje:

- Zrnitost  2  mm

- Hustota: cca 1,8 kg/dm 3

- Faktor difúzního odporu (µ):

- Soudržnost:

- Součinitel  tepelné  vodivosti 

 

UniPrimer  [29]   

Jedná se o hotový, průmyslově vyráběný nátěr na bázi organického pojiva. 

organického pojiva, minerálního pojiva, a pigmentu, voda, p

Využívá se jako základní nátěr pod fasádní povrchovou úpravu 

]   

Technické údaje: 

Objemová hmotnost: cca 1,65 kg/dm 3 

Zrnitost: 0,5 mm 

0,25 kg/m2 

Odstín žlutá 

Podíl barevnýh částic: cca 70 % 

 

:  Baumit  ProContact [22]            

Fasádní omítka NanoporTop  [30]   

Jedná se o minerální tenkovrstvou fasádní omítku, vysoce odolnou proti 

ění. Nanáší se ručně i strojně. Omítka je složena z minerálních plniv a 

pojiv, anorganických  barevných  a bílých  pigmentů,  minerálních p

Technické údaje: 

Zrnitost  2  mm 

cca 1,8 kg/dm 3 

Faktor difúzního odporu (µ): cca 20 – 30 

Soudržnost:   > 0,3 MPa 

činitel  tepelné  vodivosti  (λ): 0,70 W/mK 

ěr na bázi organického pojiva. 

organického pojiva, minerálního pojiva, a pigmentu, voda, přísady. 

r pod fasádní povrchovou úpravu Baumit 

Jedná se o minerální tenkovrstvou fasádní omítku, vysoce odolnou proti 

minerálních plniv a 

ů,  minerálních přísad a vody. 



 

 

                                           Obr. 5:  Baumit  NanoporTop

 

 

Soklový profil Therm

Soklový profil z PVC s integrovanou sklotextilní sí

okapním nosem.

přesné spojení s tepeln

Spojky soklových profil

Technické údaje:

- Tloušťka profilu:

- Délka profilu: 2 m

- Šířka profilu: 5 cm na vyžádání

                       Obr. 6:  Soklový profil Therm 

 

 

 

 
:  Baumit  NanoporTop[22]                     

Soklový profil Therm  [ 32] 

Soklový profil z PVC s integrovanou sklotextilní síťo

okapním nosem. Výrazně omezuje tepelný most v patě systému, umož

esné spojení s tepelně izolačními deskami, a zvyšuje odolnost proti vzniku trhlin. 

Spojky soklových profilů therm budou  součástí dodávky. 

Technické údaje: 

ťka profilu: 2,5 mm 

Délka profilu: 2 m 

ka profilu: 5 cm na vyžádání 

 

:  Soklový profil Therm [22]            

Soklový profil z PVC s integrovanou sklotextilní síťovinou š = 12,5 cm a 

ě systému, umožňuje velmi 

a zvyšuje odolnost proti vzniku trhlin. 



 

 

Rohový profil  ETICS ALU

          Hliníková rohová lišta s integrovanou sí

Délka 2,5 m. Svazek 50 ks.

 
                          Obr. 7:  Rohový profil ETICS ALU se sí

 

Parapetní připojovací profil ETICS

          Ukončovací profil se samolepicím páskem pro p

oplechování parapetu.

Obr. 8:  Parapetní připojovací profil ETICS

   

Okenní a dveřní př

Samolepící lišta z

Slouží pro vytvoř

dveřními otvory.

Obr. 9:  Okenní a dveř

 

 

 

Rohový profil  ETICS ALU  [35] 

Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou v

Délka 2,5 m. Svazek 50 ks. 

 
:  Rohový profil ETICS ALU se síťovinou [22]            

řipojovací profil ETICS  [38]  

čovací profil se samolepicím páskem pro připojení ETICS k 

parapetu. 

 

Parapetní připojovací profil ETICS [22]       

řní připojovací profil ETICS - Flexibel  [37] 

Samolepící lišta z neměkčeného PVC s těsnícím páskem a sí

Slouží pro vytvoření pružného spojení omítek zateplovacího systému s

ními otvory. 

      
Okenní a dveřní profil ETICS [22]            

ovinou odolnou vůči alkáliím. 

řipojení ETICS k 

 

snícím páskem a síťovinou. 

systému s okenními a 



 

 

Soklová distanční desti

  Slouží k podložení zakládací lišty v

Velikosti: 3,5,8 mm

Obr. 10:  Soklová distan

 

Spojka soklových lišt  PV 30

         Slouží k spojení jednotlivých zakládacích profil

Obr. 11:  Spojka soklových lišt PV 30

 

Okapnička ETICS PVC se sí

         Ukončovací profil z

síťovinou. Délka 2,5 mm.

Obr. 27:  Okapnička ETICS PVC se sí

 

 

 

 

 

 

 

 

ční destička  [34] 

podložení zakládací lišty v případě nerovností.

Velikosti: 3,5,8 mm 

 
Soklová distanční destička [22]            

Spojka soklových lišt  PV 30  [33] 

spojení jednotlivých zakládacích profilů. Délka 30 mm.

 
Spojka soklových lišt PV 30 [22]            

čka ETICS PVC se síťovinou   [36] 

čovací profil z neměkčeného PVC  bílé barvy s integrovanou 

ovinou. Délka 2,5 mm. 

 
čka ETICS PVC se síťovinou   [22]            

 nerovností. 

ů. Délka 30 mm. 

integrovanou 



 

 

 1.2.2. Skladování 

Při skladování bude nutno dodržet lhůty skladovatelnosti. Všechny 

výrobky se skladují v původních obalech. Izolační desky XS 022  [26]  bude nutno 

skladovat suchu, chráněnné proti UV záření, účinkům povětrnosti a mechanickému 

poškození. Skládají se na plocho na sebe do max. výšky 2 m, bude zajištěn 

průchozí prostor mezi řadami minimálně 0,7 m. Lepící a stěrkové malty bude nutno 

skladovat v suchu na dřevěném roštu, po dobu max 12 měsíců. Síťovina bude 

skladována v suchu a v poloze na svislo. Soklové, okenní, rohové lišty bude nutno 

skladovat naležato sepnuté po více kusech, podložka bude rovná, suchá, čistá. 

Během  manipulace s materiály nesmí dojít k poškození.  

 

 1.2.3. Doprava 

Mimostaveništní doprava bude zajištěna dodavatelem stavby. K staveništní 

dopravě není nutno speciální mechanizace. Manipulace bude uskutečněna v souladu 

s BOZP. Fenolická pěna XS 022 [26] se dováží v balíku chráněným fólií o objemu 

0,29 m3. Lepící hmota ProContact [25] bude dodávána v 25 kg pytlech. Dodává se 

na paletách po 54 kusech. Sklotextilní síťovina StarTex [28] bude  dodávána 

v rolích šířky 1 m, balená ve fólii. Základová vrstva se  dodává  v 25 kg kbelících 

ProContact [25]. Penetrační nátěr Uniprimer se  dodává  v 25 kg kbelících. [29] 

Finální omítka NanopoTop [30]  bude dodávána v 30 kg kbelících na paletách po 

16 ks. Talířové hmoždinky [27]  budou  dopraveny  po 100 ks  v PE pytlích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 1.2.4. Spotřeba  

 

     Fasádní desky XS 022  [ 26] 

- Rozměry desky 0,4 x 1,2 m,  tl. 40mm 

- Ztrátné  5%  materiálu 

- Celkem  15,31  m2   

- Spotřeba  0,54  m 2 / ks, 1 balení = 6 ks 

- Celkem 5 balíků 

  Lepící malta ProContact  [ 25] 

- Celkem  684,22  m2   

- Spotřeba  cca 3 - 4 kg/m 2 = 60% plochy desky, 1 pytel  25kg = 2792 kg 

- Celkem 112 pytlů 

 Stěrkovací malta ProContact  [ 25] 

- Celkem  698 m2   

- Spotřeba  cca 3 - 4 kg/m 2, 1 pytel  25kg = 2401 kg 

- Celkem 97 pytlů 

Sklotextilní síťovina StarTex  [28 ] 

- Šířka role 1 m, přeložení 0,1 m , Ztrátné  5%  materiálu 

- Celkem 670  m2   

- Spotřeba 1,1 m2 /m2, 1 role = 50m2 

- Celkem  16  rolí 

Základní nátěr UniPrimer  [ 29] 

- Celkem  698  m2   

- Spotřeba cca 0,2 - 025 kg/m2, 1 kbelík =  25kg  = 174,55kg 

- Celkem 7 kbelíků 

Fasádní omítka NanoporTop  [30 ] 

- Celkem 698  m2   

- Spotřeba cca 3,2 kg/m2, 1 kbelík =  30 kg  = 2234 kg 

- Celkem 75 kbelíků 



 

 

Talířové hmoždinky ejotherm STR  8/60 U  [27 ] 

- Celkem 701 m2  

- Spotřeba : 6 ks a 8 ks /m2 

- Celkem 6382 ks 

- Délka 115 mm 

 

Talířové hmoždinky ejotherm STR  8/60 U  [27 ] 

- Spotřeba : 6 ks a 8 ks /m2 

- Celkem 6382 ks 

- Délka 115 mm 

 

Soklový profil Therm  [ 32] 

- Celkem 70 m 

- 1 lišta = 2 m 

- Celkem 35 ks 

Rohový profil  ETICS ALU  [ 35] 

- Celkem 288,72 m 

- 1 lišta = 2 m 

- Celkem 145ks 

Parapetní připojovací profil  ETICS  [ 38] 

- Celkem 110,5 m 

- 1 lišta = 2 m 

- Celkem 56  ks 

Okapnička ETICS PVC se síťovinou  [ 36] 

- Celkem 83,5 m 

- 1 lišta = 2,5 m 

- Celkem 34 ks 

 

 



 

 

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - Flexibel  [37 ] 

- Celkem 255,43 m 

- 1 lišta = 2,4 m 

- Celkem  107  ks 

 

1.3  Pracovní podmínky 

 

 1.3.1. Klimatické podmínky 

Teplota vzduchu při realizaci zateplovacího systému nesmí být nižší             

+ 5°C a vyšší než +30 °C. U silikátových výrobku je teplota v rozmezí +8°C až 

30°C. Povrchová teplota podkladu a všech stavebních materiálů nesmí být nižší než 

+5°C. Ochranu  před deštěm a slunečním záření je nutno zajistit během 

technologického procesu výroby, a také po dobu  jeho zrání. Aplikované vrstvy 

materiálu musí být chráněny před přímým slunce fasádními síťěmi. Realizace musí 

být zastavena při silném větru 10,7 m/s, sněžení, mlze, snížené viditelnosti na 30 m. 

 

 1.3.2. Lešení 

Jako systémové lešení je využito fasádní lešení Sprint. [39] Lešení je 

vystavěno po celém obvodě, ve vzdálenosti 25 cm od zateplované stěny. Lešení 

bude  kotveno do obvodového pláště. Lešení Sprint je certifikováno  dle platných 

evropských norem EN a národních norem. 

 

 

1.4 Převzetí staveniště 

Staveniště přebírá stavbyvedoucí, nebo pověřený pracovník. Vede ve 

stavebním deníku záznam o převzetí staveniště. Vždy kontroluje stav přebírané části 

stavby. Pečlivě kontroluje ty konstrukce, které budou při další výstavbě překryty. 

1.5 Personální obsazení 

  Pracovní četa bude složena  z 11 pracovníků. Všichni pracovníci budou 

řádně proškoleni, kvalifikováni v odborné práci zateplování a práci ve výškách. Za 

vykonanou práci zodpovídá vedoucí pracovník- mistr. 

 

 

 



 

 

Pracovní četa: 

1x  vedoucí pracovník – mistr 

6x  odborní pracovníci 

4x pomocní pracovníci 

 

1.6 Pracovní pomůcky 

Pracovníci budou povinni využívat ochranné pomůcky, a to pracovní oděv, 

pracovní rukavice, ochranná přilba, pracovní boty s kovovou špičkou a podražkou 

odolnou proti propíchnutí. Každý pracovník zodpovídá za přidělené nářadí, které 

bude vypůjčeno ze zamykatelného skladu nářadí, které bude na konci pracovní 

směny vráceno v původním stavu. 

 

Pracovní nářadí nutné pro realizaci zateplení: 

 

Elektrické míchadlo, PE nádoby na míchání, šnekový nástavec na míchání, 

tužka, nůž, vrtačka,kladivo, pilka k řezání izolantu, vodováha, dvoumetrová lať, 

ozubené hladítko, pilka na kov, ocelová škrabka, rohová lžíce, malířská štětka, 

gumová palice, nůžky na plech, papírová lepící páska,prodlužovací kabel 230 V o 

délce 30 m, brusné hladítko, zednická lžíce, svinovací metr, malířský štětka, 

smeták, malířský váleček. 

 

1.7 Pracovní postup  

1.7.1 Příprava podkladu pro montáž ETICS  

Podklad bude vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a 

odformovacích  prostředů, výkvětů, puchýřů, a odlupujících se míst.  Podklad  

nesmí vykazovat  zvýšenou  stálou vlhkost.  Doporučená průměrná soudržnost 

podkladu je 0,2MPa. Maximální hodnota odchylky rovinnosti od podkladu je u 

systému  XS 022  [22] 20 mm/2m. 

 

Posouzení a ověření podkladu: 

 

Posouzení o vhodnosti materialu  pro uplatnění system  ETICS je možné  

provést  nepřímými diagnostickými metodami a zkouškami. 

 



 

 

- Vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v 

podkladu 

- Posouzení soudržnosti podkladu poklepem 

- Posouzení miry degradace vrypem 

- Posouzení přilnavosti povrchovách úprav lepící páskou 

- Posouzení vlhkosti podkladu 

- Posouzení stavu dilatačních spar  

 

 

Příprava podkladu: 

 

Provzdušněné  neaktivní spáry  a trhliny se utěsní.  Dilatační spáry budou v 

případě nutnosti v podkladu sanovány. Při zvýšené vlhkosti podkladu bude nutné 

zajistit vyschnutí. Případné mastnoty na podkladu budou odstraněny tlakovou 

vodou s přísadou vhodných čistících prostředků, a následně  budou omyty čistou 

tlakovou vodou, a podklad bude vysušen. Výkvět na vyschlém podkladu bude 

odstraněn mechanicky. Zaprášený podklad bude ometen, nebo omyt tlakovou 

vodou se zajištěním vyschnutí.   

 

Před samotným prováděním zateplovacího system je nutné zakrýt veškeré 

okenní, dveřní otvory ochrannou fólií.  

 

1.7.2 Založení systému 

Založení profilu bude provedeno na Baumit soklový profil therm. [32]  

Šířka profile musí odpovídat šířce izolantu.V případě zateplovacího system XS 022 

se jedná o šířku 5 cm. Montáž zakládací lišty bude zahájena od rohu budovy.  Na 

podklad se připevní soklový profil soklovou hmoždinkou, v počtu 3 ks/bm profilu. 

Soklová lišta bude připevněna do předem připravené vodorovné risky, která bude 

vytvořena pomocí nivelačního přístroje. V místě nároží bude lišta seříznuta pod 

úhlem 45°.Při nerovném  podkladu využijeme soklových distančních destiček. [34]  

Soklové profily budou osazeny 2-3 mm od sebe. Spojování bude zajištěno spojkami  

soklových lišt PV 30. [33]  Spára mezi zakládacím profilem  a podkladem bude 

utěsněna lepidlem. 

 



 

 

                     Obr. 12:  Spojka soklových lišt

1.7.3 Příprava a nanášení lepidla na izola

Lepící stěrk

Po cca 5 min. odležení se 

potřeba 5-6 litrů zámě

k lepení izolačních desek.

Lepící stěrka se 

se třemi vnitřními body. Na tepeln

minimálně na 60 % plochy. St

případné nerovnosti povrchu.

ani na ně být při jejich osazení vytla

 

   Obr. 14:  Nanášení lepící st

 

1.7.4 Lepení izolač

Desky se lepí od zakládací lišty, od dola nahoru. Mohou se 

odlamovacím  nožíkem, 

vzniknou spáry, se provede vyp

osazena do zakládacího profilu. Lepení desek se musí provád

v ploše, rozích, i koutech. Na nárožích se doporu

konečné délce izolač

zařízne, a popřípadě

:  Spojka soklových lišt[21]                      Obr. 13:  Soklová distanční 

íprava a nanášení lepidla na izolační desky 

ěrka ProContact [25] se musí míchat dle technického listu výrobku. 

Po cca 5 min. odležení se stěrka opět promíchá. Na jeden pytel suché sm

ů záměsové vody.  Připravená hmota se v PE kýblech  m

čních desek. 

ěrka se nanáší ručně po celém obvodě zadní strany izola

řními body. Na tepelně izolační desku se lepící stěrka musí nanést 

ě na 60 % plochy. Stěrka se nanáší ve větším množství, aby se vyrovnaly 

ípadné nerovnosti povrchu. Lepící hmota nesmí zůstat na boč

ři jejich osazení vytlačena. 

 

Nanášení lepící stěrky[21]         

Lepení izolačních desek  

Desky se lepí od zakládací lišty, od dola nahoru. Mohou se 

žíkem,  a jsou osazeny na sraz. U nalepených des

, se provede vypěnění polyuretanovou pěnou. První 

osazena do zakládacího profilu. Lepení desek se musí provádět vždy na vazbu 

rozích, i koutech. Na nárožích se doporučuje desky lepit  s

né délce izolační desky.  Po následném zatvrdnutí lepící hmoty se p

řípadě zabrousí. U okenních otvorů musí být izolač

 

ční podložka[21]   

se musí míchat dle technického listu výrobku. 

Na jeden pytel suché směsi bude 

ipravená hmota se v PE kýblech  může  použít 

 zadní strany izolační desky  

ní desku se lepící stěrka musí nanést 

tším množství, aby se vyrovnaly 

stat na bočních stranách desek, 

Desky se lepí od zakládací lišty, od dola nahoru. Mohou se řezat pilou nebo 

a jsou osazeny na sraz. U nalepených desek, mezi kterými 

První řada desek bude 

ět vždy na vazbu 

uje desky lepit  s přesahem oproti 

ní desky.  Po následném zatvrdnutí lepící hmoty se přesah 

 musí být izolační deska umístěna 



 

 

tak, aby hrana podk

otvorů se osazují desky s

bude na ostění výplně

se mohou využívat př

Obr. 15:  Nárožní převazba [21]        

 

 

 

 

1.7.5 Kotvení hmoždinkami

Kotvení  bude zajišt

s dorazovou podložkou STR  XS  022 a zátkou STR XS 022

kotevní hloubka do pórobetonu je 65 mm.

lodžie do železobetonové desky bude kotevní hloubka 25 mm.

osazují nejdříve 24 hodin po lep

od styků rohů desek, a 3x do plochy desky v míst

bude lepidlo, viz obrázek 

dilatačních spar, podhledu je min. 100 mm.

Vrt bude provád

Hmoždinka se nasune do otvoru, a usadí se tak, aby  talí

Poté se šroubem vtáhne do izolantu, který bude  stla

aplikaci STR U s dorazovou p

Následně se hmoždinka zakryje zátkou STR XS 022 ze stejného fenolického 

izolantu. Zátka musí 

tak, aby hrana podkladu byla v převazbě minimálně o 100 mm s

 se osazují desky s takovým přesahem, aby překryl tloušť

ění výplně otvoru.  Izolant nesmí zakrývat dilatační spáru.

se mohou využívat při její minimální šířce 150 mm. 

[21]            Obr. 16:  Okenní převazba [21]           Obr. 17:  Přesah u 

Kotvení hmoždinkami 

Kotvení  bude zajištěno šroubovacími hmoždinkami ejotherm STR

dorazovou podložkou STR  XS  022 a zátkou STR XS 022. [27

kotevní hloubka do pórobetonu je 65 mm. Při kotvení izolantu ze spodní strany 

lodžie do železobetonové desky bude kotevní hloubka 25 mm. Hmoždinky se 

říve 24 hodin po lepení desek tepelné izolace. Hmoždinky se umis

ů desek, a 3x do plochy desky v místě,  kde mezi podkladem a deskou 

bude lepidlo, viz obrázek (č. 18). Vzdálenost osazení hmoždinky od  okraje st

ních spar, podhledu je min. 100 mm. 

t bude prováděn kolmo k podkladu,  průměr vrtáku bude mít 8 mm. 

Hmoždinka se nasune do otvoru, a usadí se tak, aby  talíř dosedl na ziola

Poté se šroubem vtáhne do izolantu, který bude  stlačen.  Hmoždinka bude pomocí 

dorazovou podložkou STR XS 022 zapuštěna o cca 15 mm.

ě se hmoždinka zakryje zátkou STR XS 022 ze stejného fenolického 

Zátka musí  lícovat s povrchem desky. 

 o 100 mm s izolační deskou. U 

ekryl tloušťku izolantu, který 

ční spáru. Zbytky desek 

 

:  Přesah u okenního rámu [21]           

no šroubovacími hmoždinkami ejotherm STR  8/60 U  

[27]  Minimální 

i kotvení izolantu ze spodní strany 

Hmoždinky se 

ení desek tepelné izolace. Hmoždinky se umisťují 

,  kde mezi podkladem a deskou 

). Vzdálenost osazení hmoždinky od  okraje stěny, 

r vrtáku bude mít 8 mm. 

ř dosedl na ziolační desku. 

Hmoždinka bude pomocí 

ěna o cca 15 mm. 

 se hmoždinka zakryje zátkou STR XS 022 ze stejného fenolického 



 

 

 

 

        Obr. 18:  

              

Návrh hmoždinek Ejotherm STR U je vypo

statického výpočtu v

 

Okrajové oblasti plochy na povrchu plášt

Šířka budovy:  13,75 m

Délka budovy: 19,45 m

e1 = šířka budovy/5 = 13,75/5 =2,75 m

e2 = délka budovy/5 = 19,45/5 =3,89 m

     Obr č. 19: Okrajové oblasti severní pohled

 

 

 

 
:  Umístění kotev  10 ks/m2 [21]                        

Návrh hmoždinek Ejotherm STR U je vypočten dle zjednodušeného 

čtu v souladu s normou  ČSN 73 2902. [11]   

oblasti plochy na povrchu pláště budovy: 

ka budovy:  13,75 m 

Délka budovy: 19,45 m 

ka budovy/5 = 13,75/5 =2,75 m 

= délka budovy/5 = 19,45/5 =3,89 m 

: Okrajové oblasti severní pohled [15]                            Obr č. 20: Okrajové oblasti východní pohled

ten dle zjednodušeného 

 

: Okrajové oblasti východní pohled[15] 



 

 

Návrh hmoždinek  system Baumit 

-C=0,6 

-Větrová oblast Bruntál 

-Kategorie terénu III

Rd,hm= 0,68xRpanel 

R d,hm  = N rk  / γM

1.  10 ks/m2 ….. R

2.  8 ks/m2 …. Oblast v ploše pohledu

Šroubovacími hmoždinkami ejotherm STR  8/60 U  s

022 a zátkou STR XS 022. 

Viz výkres  1.6  Pohled 

 

 

Okrajové oblasti plochy na povrchu plášt

     Obr č. 19: Okrajové oblasti severní pohled 

 

 

 

 

 

 

Návrh hmoždinek  system Baumit XS 022 

trová oblast Bruntál  III 

terénu III 

 /γMb =0,68x700/2,2= 216,4 N – třída  únosnosti hmoždinky 0,2

Mc= 750/1,8= 416,67 N 

Rohová oblast pohledu 

…. Oblast v ploše pohledu (snížený počet hmoždinek o 25 %)

roubovacími hmoždinkami ejotherm STR  8/60 U  s dorazovou podložkou STR  XS  

022 a zátkou STR XS 022. [27]    o celkové délce 115 mm 

Pohled - Baumit XS 022 - desky 

oblasti plochy na povrchu pláště budovy: 

: Okrajové oblasti severní pohled [15]                        Obr č. 20: Okrajové oblasti východní 

ída  únosnosti hmoždinky 0,2 

   

et hmoždinek o 25 %) 

dorazovou podložkou STR  XS  

 

: Okrajové oblasti východní pohled[15] 



 

 

 

1.7.6 Broušení izola

Po zatvrdnutí izola

přebrousí brusným hladítkem

nerovnosti, max 2mm/2m, m

se desky očistí od vzniklých ne

 

1.7.7 Výztuhy fasádních otvor

Před provádě

ProContact [25]  př

síťovinou, okeničk

provede diagonální zesilující ztužení pruhem sklotextilní sí

nejméně 300x200 mm.

[25] Stěrková hmota, která pro

 

                            Obr. 21:  Diagonální výztuhy ze sí

 

1.7.8 Provádění základní vrstvy

Nanášení základní vrstvy 

až 3 dnech od ukonč

přebroušení izolačních desek. Nejpozd

ukončení lepení desek. 

  Základní vrstva vytvá

z vyrovnávací a výztužné vrstvy. Provádí se v

vrstva- lepící hmota se nanáší ocelovým hladítkem se zuby o velikosti 10x1

Broušení izolačních desek 

Po zatvrdnutí izolačních desek,  a následném kotvení se v

ebrousí brusným hladítkem se skelným papírem, aby byly odstran

2mm/2m, měřeno dvoumetrovou  hliníkovou latí. Po p

čistí od vzniklých nečistot. 

Výztuhy fasádních otvorů a rohů 

řed prováděním výztužné vrstvy se musí  pomocí stěrkové hmoty 

přilepit všechny ukončovací,  nárožní, zesilující profily se 

ovinou, okeničky ETICS. U všech rohu otvorů, kde je velké namáhání

provede diagonální zesilující ztužení pruhem sklotextilní síťoviny o rozm

 300x200 mm. Síťovina se zatlačí do stěrkové hmoty Baumit 

rková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí ocelovým hladítkem.

 

:  Diagonální výztuhy ze síťoviny StarTex[21]                        

ění základní vrstvy 

Nanášení základní vrstvy Baumit ProContact [25] se obvykle zahajuje po 1 

až 3 dnech od ukončení lepení desek, kotvení hmoždinkami a celkovém 

ebroušení izolačních desek. Nejpozději musí být provedena do 14

ení lepení desek.  

Základní vrstva vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu, skládá se 

vyrovnávací a výztužné vrstvy. Provádí se v tloušťce 3-4 mm. 

epící hmota se nanáší ocelovým hladítkem se zuby o velikosti 10x1

a následném kotvení se v celé ploše desky 

, aby byly odstraněny případné 

eno dvoumetrovou  hliníkovou latí. Po přebroušení 

ěrkové hmoty 

nárožní, zesilující profily se 

, kde je velké namáhání, se 

ťoviny o rozměrech 

Baumit ProContact. 

oviny, se zahladí ocelovým hladítkem. 

se obvykle zahajuje po 1 

ení lepení desek, kotvení hmoždinkami a celkovém 

ji musí být provedena do 14 dnů od 

í podklad pro finální povrchovou úpravu, skládá se 

4 mm. Vyrovnávací 

epící hmota se nanáší ocelovým hladítkem se zuby o velikosti 10x10 mm 



 

 

shora dolů. Do čerstvé sm

StarTex. [28] pásy síť

přesahem. Poté se ocelovým hladítkem sí

hmoty, minimálně  1 m

třetině tloušťky základní vrstvy. St

vyrovná a zahladí ocelovým hladítkem.

Po zatvrdnutí vrstvy, obvykle 2

22), nesmí dojít k porušení sklitextilní sí

nečistoty vzniklé broušením.

pomocí dvoumetrové lat

    Obr. 22:  Broušení základní vrstvy 

           

1.7.9 Základní nátě

Před nanesením

válečku. (Obr. 23) 

ProContact [25] ,pod podmínkami teploty 

relativní  vlhkost  vzduchu 

NanoporTop. [30] 

 

Obr. 23: Provádění základního nát

 

1.7.10 Konečná povrchová úprava

Konečná povrchová úprava NanoporTop

ti hodinách od nanesení penetra

kýblech a je určena k

ů čerstvé směsi se ručně natáhne výztužná sklotextilní sí

] pásy síťoviny se natahují ve svislých pruzích s minimáln

Poté se ocelovým hladítkem síťovina shora dolů zatáhne do lepící 

hmoty, minimálně  1 mm  do hloubky. Doporučuje se ukládat síť

ťky základní vrstvy. Stěrková hmota, která prostoupí oky sí

vyrovná a zahladí ocelovým hladítkem. 

Po zatvrdnutí vrstvy, obvykle 2-3 dny se vrstva přebrousí hladítkem

nesmí dojít k porušení sklitextilní síťoviny, poté se musí odstranit vzniklé 

istoty vzniklé broušením. Po ukončení prací se provede kontrola rovinnosti 

pomocí dvoumetrové latě (max. 2 mm/1 m). 

 
Broušení základní vrstvy [21]              

Základní nátěr 

řed nanesením finální omítky se nanese penetrace UniPrimer

  Nátěr se může nanášet 2-3 dní  po vyzrání základní vrstvy 

] ,pod podmínkami teploty ≥  + 20 ºC,  tloušťky  stě

relativní  vlhkost  vzduchu  ≤ 70 %. Nátěr je nanášen v odstínu finální omítky 

 

 
ění základního nátěru  [21]                        

čná povrchová úprava 

čná povrchová úprava NanoporTop [30]  se může provád

ti hodinách od nanesení penetračního nátěru. Omítková směs se dodává v

čena k přímému zpracování bez přidávání přísad, vody. 

sklotextilní síťovina 

oviny se natahují ve svislých pruzích s minimálně 10 cm 

ů zatáhne do lepící 

uje se ukládat síťovinu ve vnější 

rková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se 

řebrousí hladítkem (Obr. 

oviny, poté se musí odstranit vzniklé 

ení prací se provede kontrola rovinnosti 

finální omítky se nanese penetrace UniPrimer [29] pomocí 

3 dní  po vyzrání základní vrstvy 

y  stěrky  2 -3mm, 

odstínu finální omítky 

ůže provádět min. po 24- 

ěs se dodává v PE 

řísad, vody. Zrnitost 



 

 

směsi je 2 mm. Nanáší se na 

nátěr. Omítka Nan

směrem shora dolů

odstín, zrnitost a šarži.

Bude nutné, aby p

navazovaly, a omítka se napojo

zhotovovat jedním pracovním záb

v rozích. Při vytvář

jednotlivé barevné úseky na fasád

pomocí hladítka vytvo

vzorníku výrobce, a to kombinace  barva Holiday 3063 a  Holiday 3015. 

Po zavadnutí se natahnuté pásky stáhnou.

V závislosti s

s délkou vysychání. Teplota  vzduchu nesmí klesnout pod +8°C a nad +30°C.

 

        Obr. 24:  Škrábaná finální omítka NanoporTop  

 

1.8 Jakost a kontrola kvality

Kontrola bude provád

izolačních  kompozitních systém

Před zahájením jednotlivé technologické operace  bude provedena kontrola 

odpovídající specifikace materiálu dané výrobcem.

skladovatelnosti, množství a stavu.

Za dodržování technologických postup

nebo pověřený pracovník. Vše se zaznamenává do stavebního deníku.

základní vrstvy je maximáln

odchylka  od rovinnosti bude 10 mm/m.

 

Nanáší se na čistou, ztvrdlou základní vrstvu a č

NanoporTop [30]  bude nanesena ručně nerezovým hladítkem 

rem shora dolů. Před samotným  zpracováním je nutné zkontrolovat barevný 

odstín, zrnitost a šarži.  

Bude nutné, aby při natahování omítkové směsi na sebe pracovní úseky 

navazovaly, a omítka se napojovala „živá do živého“ , jednotné celky bude nutné 

zhotovovat jedním pracovním záběrem, práce se může přerušit pouze na nárožích a 

ři vytváření vícebarevné fasády se natáhnou  pásky, č

jednotlivé barevné úseky na fasádě.  Po zavadnutí omítky  se krouživým pohybem 

pomocí hladítka vytvoří konečná struktura omítky. Barevný tón je ur

vzorníku výrobce, a to kombinace  barva Holiday 3063 a  Holiday 3015. 

Po zavadnutí se natahnuté pásky stáhnou. 

závislosti s teplotou, vlhkostí a povětrnostními vlivy se musí po

délkou vysychání. Teplota  vzduchu nesmí klesnout pod +8°C a nad +30°C.

 

Obr. 24:  Škrábaná finální omítka NanoporTop  [22]                        

Jakost a kontrola kvality 

Kontrola bude prováděna dle ČSN 732901 – Provádění vně

ních  kompozitních systémů. [12]   

řed zahájením jednotlivé technologické operace  bude provedena kontrola 

odpovídající specifikace materiálu dané výrobcem. Kontrola délky 

elnosti, množství a stavu. 

Za dodržování technologických postupů bude zodpovědný stavbyvedoucí, 

ěřený pracovník. Vše se zaznamenává do stavebního deníku.

je maximálně 2,5 mm/m při zrnitosti 2mm.Povolená 

od rovinnosti bude 10 mm/m. 

istou, ztvrdlou základní vrstvu a čistý penetrační 

ě nerezovým hladítkem 

ed samotným  zpracováním je nutné zkontrolovat barevný 

si na sebe pracovní úseky 

vala „živá do živého“ , jednotné celky bude nutné 

řerušit pouze na nárožích a 

ení vícebarevné fasády se natáhnou  pásky, čímž se oddělí 

í omítky  se krouživým pohybem 

n je určen dle 

vzorníku výrobce, a to kombinace  barva Holiday 3063 a  Holiday 3015. (Obr. 24) 

trnostními vlivy se musí počítat 

délkou vysychání. Teplota  vzduchu nesmí klesnout pod +8°C a nad +30°C. 

ění vnějších tepelně 

ed zahájením jednotlivé technologické operace  bude provedena kontrola 

Kontrola délky 

ědný stavbyvedoucí, 

ený pracovník. Vše se zaznamenává do stavebního deníku.Rovinnost 

Povolená  výsledný 



 

 

Doporučená kontrola u technologických operací: 

Technologická operace Provádění kontroly Předmět kontroly 

Příprava podkladu Po technologické operaci Viz.  Bod 1.7.1. 

Lepení izolačních desek Před technologickou operaci 

 

V průběhu techno. operace 

 

 

 

 

Po technologické  operaci 

Přítomnost  příslušenství ETICS,  lepící 

hmota, soudržnost podkladu, rovinnost 

Konzistence lepící hmoty,  dodržení 

míchání lepící hmoty, vazba TI desek, 

provedení určitého ETICS na ostění 

výplně otvorů, přítomnost materiálu 

ETICS, velikost spar, tloušťka TI 

Rovinnost izolantu, celistvost izolantu 

Kotvení hmoždinkami Před technologickou operaci 

V průběhu techno.   operace 

 

Po technologické operaci 

Kontrola vrtačky, druh vrtáku 

Realizace vrtání, osazování, typ 

hmoždinek 

Počet, rozmístění, osazení, pevnost 

uchycení  hmoždinek 

Realizace základní 

vrstvy 

Před technologickou operaci 

 

 

V průběhu techno.   operace 

 

 

 

Po technologické operaci 

Čistota  a vlhkost podkladu, zesilující 

vyztužení, přítomnost příslušenství 

ETICS a oplechování 

Přesahy síťoviny, svislost, množství 

stěrkové hmoty, technologická 

přestávka, síťovina bez záhybů, 

konzistence lepící hmoty 

Rovinnost, krytí síťoviny  stěrkovou 

hmotou, tloušťka základní vrstvy 

Realizace konečné 

úpravy 

Před technologickou operaci 

 

 

 

Po technologické  operaci 

Čistota, vlhkost základní vrstvy,  

technolog. přestávka před nanášením, 

penetrační nátěr, odstín, zrnitost, 

struktura 

Struktura, barevnost, očištění parapetů, 

výplně otvorů 

Tab. č. 1: Kontrola u technologických operací [12]   

 

 

 

 

 



 

 

1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Za veškerou bezpečnost pracovníků, údržbu, kontrolu veškerého nářadí, 

strojů na stavbě zodpovídá realizační firma. 

 Zákon  č.309/2006  Sb.,  Zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  

ochrany  zdraví  při  práci. [5] 

 Nařízení vlády č. 591/2006Sb., O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [7] 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. . [4] 

 

1.10 Nakládání s odpady 

 Nakládaní  s odpady,  a  jejich  likvidace  musí  probíhat  v souladu  se  

zvláštními  předpisy. Odpady z  výrobků, obaly a odpady z obalů nevyžadují 

specifický způsob nakládání. Způsob nakládání s odpadem z výrobků je uveden v 

příslušném technickém listu a bezpečnostním listu výrobku. Způsob nakládání s 

odpadem z obalu je uveden v souladu s příslušnými předpisy na obalu, popř. na 

etiketě obalu. Nakládání s odpady a jejich recyklací musí být v souladu se zákony: 

  

Zákon č.185/2001 Sb., O odpadech  [6 ]  

Zákon  č.477/2001 Sb., O obalech  [6.1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Technologický př

 

2.1 Obecné informace 

Technologický p

kompozitního systému ETICS 

Zateplovací systém bude 

19,25 m a výšce 10,61 m. Bytový d

Skládá se z jednoho podzemního a t

Baumit Pro. Bytový dů

proveden z tvárnic Ytong  P4

navržena na 100 mm. Tlouš

tepla    U = 0,30  W/(m

 

2.2  Materiál, skladování a doprava

2.2.1 Materiál

Izolační desky EPS

Jedná se o kontaktní tepeln

Složené z expandovaného polystyrenu. Využití jako tepelný izolant 

v zateplovacích systémech.

 

                  Technické údaje:

                  - rozměr 1000x 500 mm

      - reakce na oheň ř

      - barva bílá 

      - objemová hmotnost  

      - faktor difúzního odporu (

      - balík chráněný fólií o objemu cca 0,25 m

Obr. X:  Izolač

 

Technologický předpis - Zateplovací systém Baumit Pro

Obecné informace  

Technologický předpis bude zpracován na realizaci vnějšího izola

kompozitního systému ETICS  z lehčeného expandovaného polystyrenu EPS

bude  využit na novostavbě bytového domu o rozm

19,25 m a výšce 10,61 m. Bytový dům obsahuje 11 bytových jednotek se 4 lodžiemi. 

jednoho podzemního a tří nadzemních podlaží. Zateplovací systém 

Bytový dům bude  vytvořen ze systému Ytong. Obvodový nosný pláš

tvárnic Ytong  P4-500 o tloušťce 375 mm. Tloušťka  izolantu

m. Tloušťka vyhovuje  normou požadované hodnot

U = 0,30  W/(m2K). 

Materiál, skladování a doprava 

ál [ 24]   

EPS-F [ 31]   

Jedná se o kontaktní tepelně izolační desky z lehčeného polystyrenu. 

expandovaného polystyrenu. Využití jako tepelný izolant 

zateplovacích systémech. 

Technické údaje: 

ěr 1000x 500 mm 

reakce na oheň třída E 

objemová hmotnost  > 35 kg/m3  

aktor difúzního odporu (µ):  ≤ 40 

ěný fólií o objemu cca 0,25 m3 

 
Obr. X:  Izolační desky  Baumit EPS-F [24]           

Zateplovací systém Baumit Pro [21]   

ějšího izolačního 

expandovaného polystyrenu EPS-F . 

 bytového domu o rozměrech 14,25 / 

m obsahuje 11 bytových jednotek se 4 lodžiemi. 

í nadzemních podlaží. Zateplovací systém 

stému Ytong. Obvodový nosný plášť je 

izolantu  bude  

vyhovuje  normou požadované hodnotě prostupu 

čeného polystyrenu. 

expandovaného polystyrenu. Využití jako tepelný izolant 



 

 

Lepidlo ProContact

Jedná se o pr

stěrkování tepelně

křemičitého písku a p

 

Technické údaje:

- Zrnitost: 0,6 mm

- Faktor difúzního odporu (

- Potřeba vody:  cca 5

 

 Obr. 2:  Baumit  ProContact 

 

 Síťovina StarTex

Pro vyztužení st

síťovina se zvýšenou odolností proti ú

skelných  vláken,  lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti. 

 

Technické údaje: 

- Velikost ok: cca 4x4 mm

- Hmotnost na plochu: 

- Spotřeba materiálu: 

- Vydatnost: cca 45 m 

 

Lepidlo ProContact [25]   

Jedná se o průmyslově vyráběnou suchou směr určenou k

rkování tepelně izolačních fasádních desek. Směs se skládá z

itého písku a přísad.  Směs jbude dodávána v pytlích po 25 kg.

údaje: 

Zrnitost: 0,6 mm 

aktor difúzního odporu (µ): 18 

řeba vody:  cca 5-6 l záměsové vody / 25 kg suché smě

 

:  Baumit  ProContact [22]            

ovina StarTex [28]   

Pro vyztužení stěrkové hmoty ProContact [25] bude sloužit s

ovina se zvýšenou odolností proti účinkům  alkálií. Tkanina bude složena ze 

skelných  vláken,  lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti. 

Velikost ok: cca 4x4 mm 

Hmotnost na plochu:  > 145 g/m 2   

eba materiálu:  1,1 m 2  na plochu 1 m 2 

Vydatnost: cca 45 m 2   

ě čenou k lepení, a 

s se skládá z cementu, 

pytlích po 25 kg. 

sové vody / 25 kg suché směsi 

bude sloužit sklotextilní 

Tkanina bude složena ze 

skelných  vláken,  lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti.  



 

 

                                 Obr. 3:  Baumit  StarTex 

 

Talířové hmoždinky ejotherm STR  8/60 U

 Talířkové hmoždinky s

bude 65 mm do pórobetonu.Pro  realizaci bude nutné   vyvrtat otvor o pr

mm.  Talířová hmoždinka bude zapušt

 

Obrázek č.25: Hmoždina Ejotherm STR U 2G 

 

Základní nátěr UniPrimer 

Jedná se o hotový, pr

Skládá se z organického pojiva, minerálního pojiva, a pigmentu, voda, p

Využívá se jako základní nát

ProContact.  [25]

 

Technické údaje:

- Objemová hmotnost: cca 

- Zrnitost: 0,5 mm

- spotřeba 0,25 kg/m

- Odstín žlutá

- Podíl barevnýh 

 

:  Baumit  StarTex [22]                     

ové hmoždinky ejotherm STR  8/60 U  [27]   

řkové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem. Minimální kotvení 

bude 65 mm do pórobetonu.Pro  realizaci bude nutné   vyvrtat otvor o pr

řová hmoždinka bude zapuštěna  cca 15 mm. 

 
č.25: Hmoždina Ejotherm STR U 2G [40] 

UniPrimer  [29]   

Jedná se o hotový, průmyslově vyráběný nátěr na bázi organického pojiva. 

organického pojiva, minerálního pojiva, a pigmentu, voda, p

Využívá se jako základní nátěr pod fasádní povrchovou úpravu 

]   

Technické údaje: 

Objemová hmotnost: cca 1,65 kg/dm 3 

Zrnitost: 0,5 mm 

0,25 kg/m2 

Odstín žlutá 

Podíl barevnýh částic: cca 70 % 

ocelovým šroubovacím trnem. Minimální kotvení 

bude 65 mm do pórobetonu.Pro  realizaci bude nutné   vyvrtat otvor o průměru  8 

ěr na bázi organického pojiva. 

organického pojiva, minerálního pojiva, a pigmentu, voda, přísady. 

r pod fasádní povrchovou úpravu Baumit 



 

 

Obr. 4:  Baumit  ProContact 

 

Fasádní omítka NanoporTop

Jedná se o minerální 

znečištění. Nanáší se ru

pojiv, anorganických  barevných  a bílých  pigment

 

Technické údaje:

- Zrnitost  2  mm

- Hustota: cca

- Faktor difúzního odporu (µ):

- Soudržnost:

- Součinitel  tepelné  vodivosti 

 

                          Obr. 5:  Baumit  NanoporTop

 

 

 

 

 

 

 

 

:  Baumit  ProContact [22]            

Fasádní omítka NanoporTop  [30]   

Jedná se o minerální tenkovrstvou fasádní omítku, vysoce odolnou proti 

ění. Nanáší se ručně i strojně. Omítka je složena z minerálních plniv a 

pojiv, anorganických  barevných  a bílých  pigmentů,  minerálních p

Technické údaje: 

Zrnitost  2  mm 

cca 1,8 kg/dm 3 

Faktor difúzního odporu (µ): cca 20 – 30 

Soudržnost:   > 0,3 MPa 

činitel  tepelné  vodivosti  (λ): 0,70 W/mK 

 
:  Baumit  NanoporTop[22]                     

tenkovrstvou fasádní omítku, vysoce odolnou proti 

minerálních plniv a 

ů,  minerálních přísad a vody. 



 

 

Soklový profil Therm

Soklový profil 

okapním nosem.

přesné spojení s tepeln

Spojky soklových profil

Technické údaje:

- Tloušťka profilu:

- Délka profilu: 2 m

- Šířka profilu: 5 cm na vyžádání

                   Obr. 6:  Soklový profil Therm 

 

Rohový profil  ETICS ALU

          Hliníková rohová lišta s 

Délka 2,5 m. Svazek 50 ks.

 
                            Obr. 7:  Rohový profil ETICS ALU se sí

 

Soklový profil Therm  [ 32] 

Soklový profil z PVC s integrovanou sklotextilní síťovinou š = 12,5 cm a 

okapním nosem. Výrazně omezuje tepelný most v patě systému, umož

esné spojení s tepelně izolačními deskami, a zvyšuje odolnost proti vzniku trhlin. 

Spojky soklových profilů therm budou  součástí dodávky. 

Technické údaje: 

ťka profilu: 2,5 mm 

Délka profilu: 2 m 

ka profilu: 5 cm na vyžádání 

 

:  Soklový profil Therm [22]            

Rohový profil  ETICS ALU  [35] 

Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou v

Délka 2,5 m. Svazek 50 ks. 

 
:  Rohový profil ETICS ALU se síťovinou [22]            

z PVC s integrovanou sklotextilní síťovinou š = 12,5 cm a 

ě systému, umožňuje velmi 

ními deskami, a zvyšuje odolnost proti vzniku trhlin. 

ovinou odolnou vůči alkáliím. 



 

 

Parapetní připojovací profil ETICS

          Ukončovací profil se samolepicím 

oplechování parapetu.

Obr. 8:  Parapetní připojovací profil ETICS

 

Okenní a dveřní př

Samolepící lišta z

Slouží pro vytvoř

dveřními otvory.

Obr. 9:  Okenní a dveř

 

Soklová distanční desti

  Slouží k podložení zakládací lišty v

Velikosti: 3,5,8 mm

Obr. 10:  Soklová distan

 

 

 

 

 

řipojovací profil ETICS  [38]  

čovací profil se samolepicím páskem pro připojení ETICS k 

oplechování parapetu. 

 

Parapetní připojovací profil ETICS [22]         

řní připojovací profil ETICS - Flexibel  [37] 

Samolepící lišta z neměkčeného PVC s těsnícím páskem a sí

Slouží pro vytvoření pružného spojení omítek zateplovacího systému s

ními otvory. 

      
Okenní a dveřní profil ETICS [22]            

ční destička  [34] 

podložení zakládací lišty v případě nerovností.

Velikosti: 3,5,8 mm 

 
Soklová distanční destička [22]            

řipojení ETICS k 

 

snícím páskem a síťovinou. 

pružného spojení omítek zateplovacího systému s okenními a 

 nerovností. 



 

 

Spojka soklových lišt  PV 30

         Slouží k spojení jednotlivých zakládacích profil

Obr. 11:  Spojka soklových lišt PV 30

 

 

Okapnička ETICS PVC se sí

         Ukončovací profil z

síťovinou. Délka 2,5 mm.

Obr. 27:  Okapnička ETICS PVC se sí

 

 2.2.2. Skladování

Při skladování 

výrobky se skladují v

skladovat suchu,  c

poškození. Skládají se na plocho na sebe do max výšky 2 m, 

prostor mezi řadami minimáln

skladovat v suchu na

skladována v suchu a v

skladovat naležato sepnuté po více kusech

Během manipulace s

 

 

 

 

 

Spojka soklových lišt  PV 30  [33] 

spojení jednotlivých zakládacích profilů. Délka 30 mm.

 
Spojka soklových lišt PV 30 [22]            

čka ETICS PVC se síťovinou   [36] 

čovací profil z neměkčeného PVC  bílé barvy s integrovanou 

ovinou. Délka 2,5 mm. 

 
čka ETICS PVC se síťovinou   [22]            

2.2.2. Skladování 

ři skladování bude nutno dodržet lhůty skladovatelnosti.

e skladují v původních obalech. Izolační desky EPS-F

chráněnné proti UV záření, účinkům povětrnosti a mechanickému

Skládají se na plocho na sebe do max výšky 2 m, bude

adami minimálně 0,7 m. Lepící a stěrkové směsi 

suchu na dřevěném roštu, po dobu max. 12 měsíců.

suchu a v poloze na svislo. Soklové, okenní, rohové lišty 

skladovat naležato sepnuté po více kusech, podložka bude rovná, suchá, 

hem manipulace s materiály nesmí dojít k poškození.  

ů. Délka 30 mm. 

integrovanou 

ty skladovatelnosti. Všechny 

F  [31]  bude nutno 

ětrnosti a mechanickému 

bude zajištěn průchozí 

 bude nutno 

ě ů. Síťovina bude 

poloze na svislo. Soklové, okenní, rohové lišty bude nutno 

rovná, suchá, čistá. 



 

 

2.2.3.  Doprava 

Mimostaveništní doprava bude zajištěna dodavatelem stavby. K staveništní 

dopravě není nutno speciální mechanizace. Manipulace bude uskutečněna v souladu 

s BOZP. Polystyren EPS-F [31] se dováží v balíku chráněným fólií o objemu 0,25 

m3. Lepící hmota ProContact [25] bude dodávána v 25 kg pytlech. Dodává se na 

paletách po 54 kusech. Sklotextilní síťovina StarTex [28] bude  dodávána v rolích 

šířky 1 m, balená ve fólii. Základová vrstva se  dodává  v 25 kg kbelících 

ProContact [25]. Penetrační nátěr Uniprimer se  dodává  v 25 kg kbelících. [29] 

Finální omítka NanopoTop [30]  bude dodávána v 30 kg kbelících na paletách po 

16 ks. Talířové hmoždinky [27]  budou  dopraveny  po 100 ks  v PE pytlích. 

 

2.2.4.  Spotřeba 

 

     Fasádní desky EPS-F  [ 26] 

- Rozměry desky 0,5 x 1 m 

- Ztrátné  5%  materiálu 

- Celkem  744  m2   

- Spotřeba  0,5  m 2 / ks, 1 balení = 5 ks 

- Celkem 298 balíků 

  Lepící malta ProContact  [ 25] 

- Celkem  710  m2   

- Spotřeba  cca 3 - 4 kg/m 2 = 60% plochy desky, 1 pytel  25kg = 2485kg 

- Celkem 99 pytlů 

 Stěrkovací malta ProContact  [ 25] 

-  Celkem  686 m2   

- Spotřeba  cca 3 - 4 kg/m 2, 1 pytel  25kg = 2401 kg 

- Celkem 97 pytlů 

Sklotextilní síťovina StarTex  [28 ] 

- Šířka role 1 m, přeložení 0,1 m , Ztrátné  5%  materiálu 

- Celkem 670  m2   

- Spotřeba 1,1 m2 /m2, 1 role = 50m2 

- Celkem  16  rolí 



 

 

Základní nátěr UniPrimer  [ 29] 

- Celkem  710  m2   

- Spotřeba cca 0,2 - 025 kg/m2, 1 kbelík =  25kg  = 177,5 kg 

- Celkem 8 kbelíků 

Fasádní omítka NanoporTop  [30 ] 

- Celkem  710  m2   

- Spotřeba cca 3,2 kg/m2, 1 kbelík =  30 kg  = 2272 kg 

- Celkem 76 kbelíků 

Talířové hmoždinky ejotherm STR  8/60 U se zátkou [27 ] 

- Celkem 686m2  

- Spotřeba : 6 ks a 8 ks /m2 

- Celkem 6260  ks 

- Délka 155 mm 

 

Talířové hmoždinky ejotherm STR  8/60 U se zátkou  [27 ] 

- Celkem  15,31  m2  

- Spotřeba : 8 ks /m2 

- Celkem 123 ks 

- Délka 115 mm 

Soklový profil Therm  [ 32] 

- Celkem 70 m 

- 1 lišta = 2 m 

- Celkem 35 ks 

-  

Rohový profil  ETICS ALU  [ 35] 

- Celkem 288,72 m 

- 1 lišta = 2 m 

- Celkem 145 ks 

Parapetní připojovací profil ETICS  [ 38] 



 

 

- Celkem 55,2 m 

- 1 lišta = 2 m 

- Celkem 28 ks 

Okapnička ETICS PVC se síťovinou  [ 36] 

- Celkem 83,5 m 

- 1 lišta = 2,5 m 

- Celkem 34 ks 

 

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - Flexibel  [37 ] 

- Celkem 149m 

- 1 lišta = 1,4 m 

- Celkem 107 ks 

 

 

2.3   Pracovní podmínky 

2.3.1 Klimatické podmínky  

Teplota vzduchu při realizaci zateplovacího systému nesmí být nižší + 5°C a 

vyšší než +30 °C. U silikátových výrobku je teplota v rozmezí +8°C až 30°C. 

Povrchová teplota podkladu a všech stavebních materiálů nesmí být nižší než +5°C. 

Ochranu  před deštěm a slunečním záření je nutno zajistit během technologického 

procesu výroby, a také po dobu  jeho zrání. Aplikované vrstvy materiálu musí být 

chráněny před přímým slunce fasádními síťěmi. Realizace musí být zastavena při 

silném větru 10,7 m/s, sněžení, mlze, snížené viditelnosti na 30 m. 

 

2.3.2   Lešení 

 Jako systémové lešení bude využito fasádní lešení Sprint. [39] Lešení bude 

vystavěno po celém obvodě, ve vzdálenosti 25 cm od zateplované stěny. Lešení 

bude  kotveno do obvodového pláště. Lešení Sprint bude certifikováno  dle 

platných evropských norem EN a národních  norem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4  Převzetí staveniště 

Staveniště přebírá stavbyvedoucí, nebo pověřený pracovník. Vede ve stavebním 

deníku záznam o převzetí staveniště. Vždy kontroluje stav přebírané části stavby. 

Pečlivě kontroluje ty konstrukce, které budou při další výstavbě překryty. 

 

2.5 Personální obsazení 

 Pracovní četa je složena  z 11 pracovníků. Všichni pracovníci jsou řádně 

proškoleni, kvalifikováni v odborné práci zateplování a práci ve výškách.  Za 

vykonanou práci zodpovídá vedoucí pracovník- mistr. 

 

 

Pracovní četa: 

1x  vedoucí pracovník – mistr 

6x  odborní pracovníci 

4x pomocní pracovníci 

 

2.6 Pracovní pomůcky 

Pracovníci jsou povinni využívat ochranné pomůcky, a to pracovní oděv, 

pracovní rukavice, ochranná přilba, pracovní boty s kovovou špičkou a podražkou 

odolnou proti propíchnutí. Každý pracovník zodpovídá za přidělené nářadí, které je 

vypůjčeno ze zamykatelného skladu nářadí, které je na konci pracovní směny 

vráceno v původním stavu. 

 

Pracovní nářadí nutné pro realizaci zateplení: 

 

Elektrické míchadlo, PE nádoby na míchání, šnekový nástavec na míchání, 

tužka, nůž, vrtačka,kladivo, pilka k řezání izolantu, vodováha, dvoumetrová lať, 

ozubené hladítko, pilka na kov, ocelová škrabka, rohová lžíce, malířská štětka, 

gumová palice, nůžky na plech, papírová lepící páska,prodlužovací kabel 230 V o 

délce 30 m, brusné hladítko, zednická lžíce, svinovací metr, malířský štětka, 

smeták, malířský váleček. 

 

 



 

 

2.7   Pracovní postup  

2.7.1   Příprava podkladu pro montáž ETICS 

 Podklad bude vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků odbedňovacích a 

odformovacích  prostředů, výkvětů, puchýřů, a odlupujících se míst.  Podklad  

nesmí vykazovat  zvýšenou  stálou vlhkost.  Doporučená průměrná soudržnost 

podkladu je 0,2MPa. Maximální hodnota odchylky rovinnosti od podkladu je u 

systému  Pro  [23] 20 mm/m. 

 

Posouzení a ověření podkladu: 

 

Posouzení o vhodnosti materialu  pro uplatnění system  ETICS je možné  

provést  nepřímými diagnostickými metodami a zkouškami. 

 

- Vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v 

podkladu 

- Posouzení soudržnosti podkladu poklepem 

- Posouzení miry degradace vrypem 

- Posouzení přilnavosti povrchovách úprav lepící páskou 

- Posouzení vlhkosti podkladu 

- Posouzení stavu dilatačních spar  

 

Příprava podkladu: 

 

Provzdušněné  neaktivní spáry  a trhliny se utěsní.  Dilatační spáry budou v 

případě nutnosti v podkladu sanovány. Při zvýšené vlhkosti podkladu bude nutné 

zajistit vyschnutí. Případné mastnoty na podkladu budou odstraněny tlakovou 

vodou s přísadou vhodných čistících prostředků, a následně  budou omyty čistou 

tlakovou vodou, a podklad bude vysušen. Výkvět na vyschlém podkladu bude 

odstraněn mechanicky. Zaprášený podklad bude ometen, nebo omyt tlakovou 

vodou se zajištěním vyschnutí.   

 

Před samotným prováděním zateplovacího system je nutné zakrýt veškeré 

okenní, dveřní otvory ochrannou fólií.  

 

 



 

 

 

2.7.2    Založení systému

Založení profilu bude provedeno na Baumit soklový profil therm. 

Šířka profile musí odpovídat ší

se jedná o šířku 5 cm. Montáž zakládací lišty bude zahájena od rohu budovy.  Na 

podklad se připevní sokl

Soklová lišta bude př

vytvořena pomocí nivela

úhlem 45°.Při nerovném  podkladu využije

Soklové profily budou osazeny 2

soklových lišt PV 30. [33]  Spára mezi zakládacím profilem  a podkladem bude 

utěsněna lepidlem.

         Obr. 12:  Spojka soklových

 

2.7.3    Příprava a nanášení lepidla na izola

Lepící stěrka ProContact 

Po cca 5 min. odležení se st

potřeba 5-6 litrů zámě

lepení izolačních desek.

Lepící stěrka se nanáší ru

se třemi vnitřními body. Na tepeln

minimálně na 40 % plochy. St

případné nerovnosti povrchu. Lepící hmota nesmí z

ani na ně být při jejich osazení vytla

Založení systému 

Založení profilu bude provedeno na Baumit soklový profil therm. 

ka profile musí odpovídat šířce izolantu.V případě zateplovacího system XS 022 

řku 5 cm. Montáž zakládací lišty bude zahájena od rohu budovy.  Na 

řipevní soklový profil soklovou hmoždinkou, v poč

Soklová lišta bude připevněna do předem připravené vodorovné risky, která bude 

ena pomocí nivelačního přístroje. V místě nároží bude lišta se

ři nerovném  podkladu využijeme soklových distanč

Soklové profily budou osazeny 2-3 mm od sebe. Spojování bude zajišt

soklových lišt PV 30. [33]  Spára mezi zakládacím profilem  a podkladem bude 

na lepidlem. 

:  Spojka soklových lišt[21]                        Obr. 13:  Soklová distanční podložka

íprava a nanášení lepidla na izolační desky 

ěrka ProContact [25] se musí míchat dle technického listu výrobku. 

Po cca 5 min. odležení se stěrka opět promíchá. Na jeden pytel suché sm

ů záměsové vody. Připravená hmota se v PE kýblech  m

čních desek. 

ěrka se nanáší ručně po celém obvodě zadní strany izola

řními body. Na tepelně izolační desku se lepící stěrka musí nanést 

0 % plochy. Stěrka se nanáší ve větším množství, aby se vyrovnaly 

ípadné nerovnosti povrchu. Lepící hmota nesmí zůstat na boč

ři jejich osazení vytlačena. 

Založení profilu bude provedeno na Baumit soklový profil therm. [32]  

 zateplovacího system XS 022 

ku 5 cm. Montáž zakládací lišty bude zahájena od rohu budovy.  Na 

ový profil soklovou hmoždinkou, v počtu 3 ks/bm profilu. 

ipravené vodorovné risky, která bude 

 nároží bude lišta seříznuta pod 

me soklových distančních destiček. [34]  

3 mm od sebe. Spojování bude zajištěno spojkami  

soklových lišt PV 30. [33]  Spára mezi zakládacím profilem  a podkladem bude 

 
ční podložka[21]   

[25] se musí míchat dle technického listu výrobku. 

en pytel suché směsi bude 

ipravená hmota se v PE kýblech  může  použít k 

 zadní strany izolační desky  

těrka musí nanést 

tším množství, aby se vyrovnaly 

stat na bočních stranách desek, 



 

 

          Obr. 14:  Nanášení lepící st

 

2.7.4    Lepení izola

Desky se lepí od zakládací lišty, od dola nahoru. Mohou se 

odlamovacím  nožíkem,  a jsou osazeny na sraz. U nalepených desek, mezi kterými 

vzniknou spáry, se provede 

osazena do zakládacího profilu. Lepení desek se musí provád

v ploše, rozích, i koutech. Na nárožích se doporu

konečné délce izolač

zařízne, a popřípadě

tak, aby hrana podkladu byla v

otvorů se osazují desky s

bude na ostění výplně

se mohou využívat př

    Obr. 15:  Nárožní převazba [21]            O

 

 

 

 

 

14:  Nanášení lepící stěrky[21]         

Lepení izolačních desek  

Desky se lepí od zakládací lišty, od dola nahoru. Mohou se 

odlamovacím  nožíkem,  a jsou osazeny na sraz. U nalepených desek, mezi kterými 

vzniknou spáry, se provede vypěnění polyuretanovou pěnou. První 

osazena do zakládacího profilu. Lepení desek se musí provádět vždy na vazbu 

ploše, rozích, i koutech. Na nárožích se doporučuje desky lepit  s

né délce izolační desky.  Po následném zatvrdnutí lepící hmoty se p

řípadě zabrousí. U okenních otvorů musí být izolač

tak, aby hrana podkladu byla v převazbě minimálně o 100 mm s

 se osazují desky s takovým přesahem, aby překryl tloušť

ění výplně otvoru.  Izolant nesmí zakrývat dilatační spáru. Zbytky desek 

se mohou využívat při její minimální šířce 150 mm. 

[21]            Obr. 16:  Okenní převazba [21]               Obr. 17:  P

Desky se lepí od zakládací lišty, od dola nahoru. Mohou se řezat pilou nebo 

odlamovacím  nožíkem,  a jsou osazeny na sraz. U nalepených desek, mezi kterými 

ěnou. První řada desek bude 

ět vždy na vazbu 

uje desky lepit  s přesahem oproti 

m zatvrdnutí lepící hmoty se přesah 

 musí být izolační deska umístěna 

 o 100 mm s izolační deskou. U 

oušťku izolantu, který 

ční spáru. Zbytky desek 

 

17:  Přesah u okenního rámu [21]           



 

 

2.7.5    Kotvení hmoždinkami

Kotvení  bude zajišt

celkové délce 155 mm

Při kotvení izolantu ze spodní 

hloubka 25 mm. Hmoždinky se osazují nejd

izolace. Vzdálenost osazení hmoždinky od  okraje st

je min. 100 mm. 

Vrt bude provád

Hmoždinka se nasune do otvoru, a usadí se tak, aby  talí

Poté se šroubem vtáhne do izolantu, který bude  stla

aplikaci STR U  bude 

zátkou ze stejného  izolantu.

Návrh hmoždinek Ejot

statického výpočtu 

 

Okrajové oblasti plochy na povrchu plášt

Šířka budovy:  13,75 m

Délka budovy: 19,45 m

e1 = šířka budovy/5 = 13,75/5 =2,75 m

e2 = délka budovy/5 = 19,45/5 =3,89 m

     Obr č. 19: Okrajové oblasti severní pohled

Kotvení hmoždinkami 

Kotvení  bude zajištěno šroubovacími hmoždinkami ejotherm 

5 mm. [27]  Minimální kotevní hloubka do pórobetonu je 65 mm. 

i kotvení izolantu ze spodní strany lodžie do železobetonové desky bude kotevní 

hloubka 25 mm. Hmoždinky se osazují nejdříve 24 hodin po lepení desek tepelné 

izolace. Vzdálenost osazení hmoždinky od  okraje stěny, dilatač

Vrt bude prováděn kolmo k podkladu,  průměr vrtáku bude mít 8 mm. 

Hmoždinka se nasune do otvoru, a usadí se tak, aby  talíř dosedl na ziola

Poté se šroubem vtáhne do izolantu, který bude  stlačen.Hmoždinka bude pomocí 

bude zapuštěna o cca 15 mm. Následně se hmoždinka zakryje 

zátkou ze stejného  izolantu. Zátka musí lícovat s povrchem desky.

Návrh hmoždinek Ejotherm STR U je vypočten dle zjednodušeného 

čtu z normy  ČSN 73 2902. [11]   

oblasti plochy na povrchu pláště budovy: 

vy:  13,75 m 

Délka budovy: 19,45 m 

ka budovy/5 = 13,75/5 =2,75 m 

= délka budovy/5 = 19,45/5 =3,89 m 

: Okrajové oblasti severní pohled [15]                            Obr č. 20: Okrajové oblasti východní pohled

no šroubovacími hmoždinkami ejotherm STR  8/60 U   o 

[27]  Minimální kotevní hloubka do pórobetonu je 65 mm. 

strany lodžie do železobetonové desky bude kotevní 

íve 24 hodin po lepení desek tepelné 

ny, dilatačních spar, podhledu 

r vrtáku bude mít 8 mm. 

ř dosedl na ziolační desku. 

Hmoždinka bude pomocí 

hmoždinka zakryje 

povrchem desky. 

ten dle zjednodušeného 

 

: Okrajové oblasti východní pohled[15] 



 

 

Návrh hmoždinek  system

-C=0,6 

-Větrová oblast Bruntál 

-Kategorie terénu III

Rd,hm= 0,68xRpanel 

R d,hm  = N rk  / γM

3.  8 ks/m2 ….. Rohová oblast

4.  6 ks/m2 …. Oblast v ploše pohledu

Typ hmoždinky ejotherm 

viz výkres  1.7  Pohled 

 

   Obr. 25:  Kotevní plán EPS 

 

      Obr. 26:  Kotevní plán 

 

 

system Baumit Pro 

trová oblast Bruntál  III 

Kategorie terénu III 

 /γMb =0,68x580/1,2= 328 N – třída  únosnosti hmoždinky 

Mc= 750/1,8= 416,67 N 

ohová oblast pohledu 

…. Oblast v ploše pohledu (snížený počet hmoždinek o 25 %)

ejotherm STR  8/60 U  o celkové délce 155 mm 

Pohled - Baumit Pro - desky 

 
Kotevní plán EPS –F 1000x500 mm [21]                        

Kotevní plán – oblast nároží [21]                        

únosnosti hmoždinky 0,3 

   

et hmoždinek o 25 %) 

 

 

 



 

 

2.7.6 Broušení izola

Po zatvrdnutí izola

přebrousí brusným hladítkem se skelným papírem, aby byly odstran

nerovnosti, max 2mm/2m, m

se desky očistí od vzniklých ne

2.7.7 Výztuhy fasádních otvor

Před provádě

ProContact [25]  

síťovinou, okenič

provede diagonální zesilující ztužení pruhem sklotextilní sí

nejméně 300x200 mm. Sí

[25] pomocí ocelového hladítka.

zahladí ocelovým hladítkem.

 

        Obr. 21:  Diagonální výztuhy ze sí

 

2.7.8 Provádění základní vrstvy

 Nanášení základní vrstvy 

1 až 3 dnech od ukon

přebroušení izolačních desek. Nejpozd

ukončení lepení desek. 

  Základní vrstva vytvá

z vyrovnávací a výztužné vrstvy. Provádí se v

vrstva- lepící hmota se nanáší ocelovým hladítkem se zuby o velikosti 10x10 mm 

Broušení izolačních desek 

o zatvrdnutí izolačních desek, a  následném kotvení se v

ebrousí brusným hladítkem se skelným papírem, aby byly odstran

ovnosti, max 2mm/2m, měřeno dvoumetrovou  hliníkovou latí. Po p

čistí od vzniklých nečistot. 

Výztuhy fasádních otvorů a rohů 

řed prováděním výztužné vrstvy se musí  pomocí stěrkové hmoty 

 přilepit všechny ukončovací,  nárožní, zesilující profily se 

ovinou, okeničky ETICS. U všech rohu otvorů, kde je velké namáhání, se 

provede diagonální zesilující ztužení pruhem sklotextilní síťoviny o rozm

ě 300x200 mm. Síťovina se zatlačí do stěrkové hmoty Baumit ProConta

pomocí ocelového hladítka. Stěrková hmota, která prostoupí oky sí

zahladí ocelovým hladítkem. 

 

:  Diagonální výztuhy ze síťoviny StarTex[21]                        

ění základní vrstvy 

Nanášení základní vrstvy Baumit ProContact [25] se obvykle zahajuje po 

1 až 3 dnech od ukončení lepení desek, kotvení hmoždinkami a celkovém 

ebroušení izolačních desek. Nejpozději musí být provedena do 14 dn

ení lepení desek.  

Základní vrstva vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu, skládá se 

vyrovnávací a výztužné vrstvy. Provádí se v tloušťce 3-4 mm. Vyrovnávací 

lepící hmota se nanáší ocelovým hladítkem se zuby o velikosti 10x10 mm 

následném kotvení se v celé ploše desky 

ebrousí brusným hladítkem se skelným papírem, aby byly odstraněny případné 

eno dvoumetrovou  hliníkovou latí. Po přebroušení 

ěrkové hmoty 

árožní, zesilující profily se 

, kde je velké namáhání, se 

ťoviny o rozměrech 

rkové hmoty Baumit ProContact 

rková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se 

se obvykle zahajuje po 

ení lepení desek, kotvení hmoždinkami a celkovém 

ji musí být provedena do 14 dnů od 

ní povrchovou úpravu, skládá se 

4 mm. Vyrovnávací 

lepící hmota se nanáší ocelovým hladítkem se zuby o velikosti 10x10 mm 



 

 

shora dolů. Do čerstvé sm

StarTex. [28]  pásy sí

přesahem. Poté se ocelovým hladítkem sí

hmoty, minimálně  1 mm  do hloubky. Doporu

třetině tloušťky základní vrstvy. St

vyrovná a zahladí ocelovým hladítkem.

Po zatvrdnutí vrstvy, obvykle 2

22), nesmí dojít k porušení sklitextilní sí

nečistoty vzniklé broušením.

pomocí dvoumetrové lat

    Obr. 22:  Broušení základní vrstvy 

2.7.9 Základní nát

Před nanesením finální omítky se nanese penetrace UniPrimer 

válečku. (Obr. 23

ProContact [25] ,

relativní  vlhkost  vzduchu  

NanoporTop. [30

            Obr. 23: Provádění základního nát

 

 

 

 

ů čerstvé směsi se ručně natáhne výztužná sklotextilní sí

]  pásy síťoviny se natahují ve svislých pruzích, s minimáln

esahem. Poté se ocelovým hladítkem síťovina shora dolů zatáhne do lepící 

hmoty, minimálně  1 mm  do hloubky. Doporučuje se ukládat síť

základní vrstvy. Stěrková hmota, která prostoupí oky sí

vyrovná a zahladí ocelovým hladítkem. 

Po zatvrdnutí vrstvy, obvykle 2-3 dny se vrstva přebrousí hladítkem

, nesmí dojít k porušení sklitextilní síťoviny, poté se musí odstranit 

istoty vzniklé broušením. Po ukončení prací se provede kontrola rovinnosti 

pomocí dvoumetrové latě (max. 2 mm/1 m). 

 
Broušení základní vrstvy [21]                  

Základní nátěr 

řed nanesením finální omítky se nanese penetrace UniPrimer 

(Obr. 23)  Nátěr se může nanášet 2-3 dní  po vyzrání základní vrstvy 

] , pod podmínkami teploty  ≥  + 20 ºC,  tloušťky  st

relativní  vlhkost  vzduchu  ≤ 70 %. Nátěr je nanášen v odstínu 

[30] 

 

ění základního nátěru  [21]                        

 natáhne výztužná sklotextilní síťovina 

oviny se natahují ve svislých pruzích, s minimálně 10 cm 

ů zatáhne do lepící 

uje se ukládat síťovinu ve vnější 

rková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se 

řebrousí hladítkem(Obr. 

oviny, poté se musí odstranit vzniklé 

ení prací se provede kontrola rovinnosti 

ed nanesením finální omítky se nanese penetrace UniPrimer [29] pomocí 

3 dní  po vyzrání základní vrstvy 

ťky  stěrky  2 -3mm, 

odstínu  finální omítky 



 

 

2.7.10 Konečná povrchová úprava

Konečná povrchová úprava NanoporTop 

24- ti hodinách od nanesení penetra

kýblech a je určena k

směsi je 2 mm. Nanáší se na 

nátěr. Omítka NanoporTop 

směrem shora dolů

odstín, zrnitost a šarži. 

Bude nutné, aby p

navazovaly, a omítka se napojovala „živá do živého“ , jednotné celky bude nutné 

zhotovovat jedním pracovním záb

v rozích. Při vytvář

jednotlivé barevné úseky na fasád

pomocí hladítka vytvo

vzorníku výrobce, a to kombinace  barva Holiday 3063 a  Holiday 3015. 

Po zavadnutí se natahnuté pásky stáhnou.

V závislosti s

s délkou vysychání. Teplota  vzduchu nesmí klesnout pod +8°C a nad +30°C.

 

        Obr. 24:  Škrábaná finální omítka NanoporTop  

2.8 Jakost a kontrola kvality

 Kontrola bude provád

izolačních  kompozitních systém

Před zahájením jednotlivé technologické operace  bude provedena kontrola 

odpovídající specifikace

skladovatelnosti, množství a stavu.

Za dodržování technologických postup

nebo pověřený pracovník. Vše se zaznamenává do stavebního deníku.

čná povrchová úprava 

čná povrchová úprava NanoporTop [30]  se může provád

ti hodinách od nanesení penetračního nátěru. Omítková smě

čena k přímému zpracování bez přidávání přísad, vody. Zrnitost 

si je 2 mm. Nanáší se na čistou, ztvrdlou základní vrstvu a č

r. Omítka NanoporTop [30]  bude nanesena ručně nerezovým hladítkem 

rem shora dolů. Před samotným  zpracováním je nutné zkontrolovat barevný 

odstín, zrnitost a šarži.  

Bude nutné, aby při natahování omítkové směsi na sebe pracovní úseky 

navazovaly, a omítka se napojovala „živá do živého“ , jednotné celky bude nutné 

zhotovovat jedním pracovním záběrem, práce se může přerušit pouze na nárožích a 

ři vytváření vícebarevné fasády se natáhnou  pásky, č

jednotlivé barevné úseky na fasádě.  Po zavadnutí omítky  se krouživým pohybem 

pomocí hladítka vytvoří konečná struktura omítky. Barevný tón je ur

vzorníku výrobce, a to kombinace  barva Holiday 3063 a  Holiday 3015. 

vadnutí se natahnuté pásky stáhnou. 

závislosti s teplotou, vlhkostí a povětrnostními vlivy se musí po

délkou vysychání. Teplota  vzduchu nesmí klesnout pod +8°C a nad +30°C.

 

Obr. 24:  Škrábaná finální omítka NanoporTop  [22]                        

Jakost a kontrola kvality 

Kontrola bude prováděna dle ČSN 732901 – Provádě

ních  kompozitních systémů. [12]   

řed zahájením jednotlivé technologické operace  bude provedena kontrola 

odpovídající specifikace materiálu dané výrobcem. Kontrola délky 

skladovatelnosti, množství a stavu. 

Za dodržování technologických postupů bude zodpovědný stavbyvedoucí, 

ěřený pracovník. Vše se zaznamenává do stavebního deníku.

ůže provádět min. po  

ru. Omítková směs se dodává v PE 

řísad, vody. Zrnitost 

ou, ztvrdlou základní vrstvu a čistý penetrační 

ě nerezovým hladítkem 

ed samotným  zpracováním je nutné zkontrolovat barevný 

si na sebe pracovní úseky 

navazovaly, a omítka se napojovala „živá do živého“ , jednotné celky bude nutné 

řerušit pouze na nárožích a 

, čímž se oddělí 

.  Po zavadnutí omítky  se krouživým pohybem 

n je určen dle 

vzorníku výrobce, a to kombinace  barva Holiday 3063 a  Holiday 3015. (Obr. 24) 

trnostními vlivy se musí počítat 

délkou vysychání. Teplota  vzduchu nesmí klesnout pod +8°C a nad +30°C. 

Provádění vnějších tepelně 

ed zahájením jednotlivé technologické operace  bude provedena kontrola 

materiálu dané výrobcem. Kontrola délky 

ědný stavbyvedoucí, 

ený pracovník. Vše se zaznamenává do stavebního deníku. Rovinnost 



 

 

základní vrstvy je maximálně 2,5 mm/m při zrnitosti 2mm.Povolená  výsledný 

odchylka  od rovinnosti bude 10 mm/m. 

 

Doporučená kontrola u technologických operací: 

Technologická operace Provádění kontroly Předmět kontroly 

Příprava podkladu Po technologické operaci Viz.  Bod 1.7.1. 

Lepení izolačních desek Před technologickou operaci 

 

V průběhu techno. operace 

 

 

 

 

Po technologické  operaci 

Přítomnost  příslušenství ETICS,  lepící 

hmota, soudržnost podkladu, rovinnost 

Konzistence lepící hmoty,  dodržení 

míchání lepící hmoty, vazba TI desek, 

provedení určitého ETICS na ostění 

výplně otvorů, přítomnost materiálu 

ETICS, velikost spar, tloušťka TI 

Rovinnost izolantu, celistvost izolantu 

Kotvení hmoždinkami Před technologickou operaci 

V průběhu techno.   operace 

 

Po technologické operaci 

Kontrola vrtačky, druh vrtáku 

Realizace vrtání, osazování, typ 

hmoždinek 

Počet, rozmístění, osazení, pevnost 

uchycení  hmoždinek 

Realizace základní 

vrstvy 

Před technologickou operaci 

 

 

V průběhu techno.   operace 

 

 

 

Po technologické operaci 

Čistota  a vlhkost podkladu, zesilující 

vyztužení, přítomnost příslušenství 

ETICS a oplechování 

Přesahy síťoviny, svislost, množství 

stěrkové hmoty, technologická 

přestávka, síťovina bez záhybů, 

konzistence lepící hmoty 

Rovinnost, krytí síťoviny  stěrkovou 

hmotou, tloušťka základní vrstvy 

Realizace konečné 

úpravy 

Před technologickou operaci 

 

 

 

Po technologické  operaci 

Čistota, vlhkost základní vrstvy,  

technolog. přestávka před nanášením, 

penetrační nátěr, odstín, zrnitost, 

struktura 

Struktura, barevnost, očištění parapetů, 

výplně otvorů 

Tab. č. 1: Kontrola u technologických operací [12]   

 

 



 

 

2.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Za veškerou bezpečnost pracovníků, údržbu, kontrolu veškerého nářadí, 

strojů na stavbě zodpovídá realizační firma. 

 Zákon  č.309/2006  Sb.,  Zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  

ochrany  zdraví  při  práci. [5] 

 Nařízení vlády č. 591/2006Sb., O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [7] 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. . [4] 

 

2.10 Nakládání s odpady 

  Nakládaní  s odpady,  a  jejich  likvidace  musí  probíhat  v souladu  se  

zvláštními  předpisy. Odpady z  výrobků, obaly a odpady z obalů nevyžadují 

specifický způsob nakládání. Způsob nakládání s odpadem z výrobků je uveden v 

příslušném technickém listu a bezpečnostním listu výrobku. Způsob nakládání s 

odpadem z obalu je uveden v souladu s příslušnými předpisy na obalu, popř. na 

etiketě obalu. Nakládání s odpady a jejich recyklací musí být v souladu se zákony: 

  

Zákon č.185/2001 Sb., O odpadech  [6 ]  

Zákon  č.477/2001 Sb., O obalech  [ 6.1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Položkový  rozpočet - Zateplovací systém Baumit Pro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Poznámka: 

- Rozpočet byl vytvořen pomocí programu Build Power S [32]   



 

 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet 001 1 JKSO    
Objekt Název objektu     SKP    

1   Bytový dům 
Měrná 
jednotka   

Stavba Název stavby     
Počet 
jednotek   

2   Bytový dům Pod Lipami 
Náklady na 
m.j.   

Projektant   Ing. Jan Pospíšil     Typ rozpočtu   

            

Objednatel   MÚ Bruntál         

Dodavatel   
dle výběrového 
řízení     

Zakázkové 
číslo    

Rozpočtoval       Počet listů   

Rozpis ceny             

  Název         Celkem 

  HSV       
341 

231,00 

  PSV       
539 

895,29 

  MON       0,00 

  
Vedlejší 
náklady       0,00 

  
Ostatní 
náklady       0,00 

  Celkem       
881 

126,29 
            
            

            

Vypracoval   
Za 
zhotovitele   Za objednatele 

Jméno :   Jméno :   Jméno :   
        

            

Datum :   Datum : Datum :   

Podpis :   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH 15 %     0,00 CZK 
DPH 15 %    0,00 CZK 
Základ pro DPH 21 %    881 126,29 CZK 
DPH 21 %    185 037,00 CZK 
Zaokrouhlení       -0,29 CZK 
CENA ZA OBJEKT 
CELKEM         1 066 163,00 CZK 

 
 
 



 

 

REKAPITULACE DÍLŮ 

Stavební díl         Typ dílu     Celkem 

62 
Úpravy povrchů 
vnější     HSV     149 013,60 

64 Výplně otvorů     HSV     0,00 

94 Lešení a stavební výtahy   HSV     191 386,30 

99 
Staveništní přesun 
hmot     HSV     831,10 

713 Izolace tepelné     PSV     539 895,29 

781 Obklady keramické     PSV     0,00 

  CELKEM  OBJEKT           881 126,29 

 

P.č
. 

Číslo 
položky Název položky 

M
J množství 

cena 
/ MJ 

celke
m 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     149 013,60 

1 
620991121R0
0 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 101,8 33,6 3 424,6 

2 24661040R Nátěr základní Baumit UniPrimer á 25 kg, základní nátěr kg 177,5 59,9 
10 

632,3 

    spotřeba: 0,25 kg/m 2 : 710*0,25   177,5     

3 585566771R 
Baumit NanoporTop K 2 škrábaná, tenkovrstvá pastovitá probarvená 
omítka kg 2 272,0 59,4 

134 
956,8 

    3,2 kg/m2: : 710*3,2   2 272,0     

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     191 386,3 

4 
941941192R
T3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení pronajaté m2 746,0 36,6 

27 
333,4 

    746   746,0     

5 
941941832R
T4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení SPRINT m2 746,0 26,4 

19 
664,6 

    746   746,0     

6 
944976001R0
0 Ochranná záchytná síť m2 746,0 166,2 

123 
955,4 

7 
944944011R0
0 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 746,0 11,9 8 840,1 

    746   746,0     

8 
944944031R0
0 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 746,0 8,4 6 288,8 

9 
944944081R0
0 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 746,0 7,1 5 304,1 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot     831,1 

10 
998011002R0
0 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,5 239,6 831,1 

Díl: 713 Izolace tepelné     539 895,3 

11 
622481211R0
0 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 690,1 157,6 

108 
753,5 

    710,1-23,4   686,7     

    0,3*0,2*56   3,4     

12 
622481291R0
0 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 276,2 54,0 

14 
903,8 

    rohy, kouty: : 11,8*2+10,36*10   127,2     

    otvory: : 4*1,5+4*1,75+12*2,25+8*2,25+10*1+32*1,75+2,75*8+4*0,75   149,0     

13 
622481292R0
0 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 217,0 54,0 

11 
709,3 

    Okapnička: : (1,25*54+1,75*4+1*16+0,5*8+2*6)   106,5     

    parapet: : (1,25*54+1,75*4+1*16+0,5*8+2*8)   110,5     

14 
713111125R0
0 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2 15,3 108,4 1 658,7 

    Lodžie strop: : (2,7*1,35*4)*1,05   15,3     

15 
713131151R0
0 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, pórobeton m2 386,1 113,3 

43 
761,2 



 

 

    (710-300,26)-23,6   386,1     

16 
713131161R0
0 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, pórobeton m2 300,3 128,0 

38 
439,4 

    
okrajová oblast roh budovy: : 
(2,75*10,8*2+2,75*11,8*2+2+3,89*2*11,8+3,89*10,56*2)   300,3     

17 
713132111R0
0 Přebroušení izolantu m2 710,1 37,0 

26 
294,9 

    pohled: : 161*2   322,0     

    otvory: : -(4,5*2+2,188*3+0,75*3-4,71*2+0,75*9)   -15,1     

    pohled: : 228+10,4*2   248,8     

    otvory: : -(2,98*2+2,188*10+1,75*2+3,7+3,92*4)   -50,7     

    203   203,0     

    otvory: : -(3,7+2,188*12+3*2)   -36,0     

    

Ostění okno: : 
0,1*((2+1,5*2)*2+(1,75+1,25)*56+(2,25+2)*4+(1+1,75)*4+(0,5+1)*10+
(1,75+2)*4)   23,6     

    konzole lodžie: : (2,63*1,38)*4   14,5     

18 
713133111R0
0 Montáž zakládací lišty pro izolaci, porobeton m 70,0 69,3 4 848,9 

    Vyvrtání otvorů, montáž hmoždinek, připevnění zakádací lišty vruty. 

19 28342421R Profil soklový Therm PVC bílý se síťovinou š.100mm kus 35,0 357,0 
12 

495,0 

20 28350140R Profil připojovací parapetní ETICS, l=2000 mm, profil parapetní PVC kus 55,3 104,0 5 746,0 

    parapet: : (1,25*54+1,75*4+1*16+0,5*8+2*8)/2   55,3     

21 28350141R 
Profil okenní a dveřní ETICS - Flexibel, l=1400mm, APU lišta, l=1400 
mm kus 106,4 238,0 

25 
330,0 

    
otvory: : 
(4*1,5+4*1,75+12*2,25+8*2,25+10*1+32*1,75+2,75*8+4*0,75)/1,4   106,4     

22 283502514R 
Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm, okapnička PVC se 
síťovinou kus 42,6 171,0 7 284,6 

    Okapnička: : (1,25*54+1,75*4+1*16+0,5*8+2*6)/2,5   42,6     

23 283764013R Deska fasádní Baumit EPS-F tl.  40 mm polystyrén m2 15,3 37,2 569,5 

    ztratné 5 % : 14,58*1,05   15,3     

24 28376405.AR Deska fasádní Baumit EPS-F tl. 100 mm polystyrén m2 729,5 93,1 
67 

919,2 

    (710,1-15,31)*1,05   729,5     

25 31173510R Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U x 115 mm se zátkou kus 122,4 11,2 1 370,9 

    lodžie: : 15,3*8   122,4     

26 31173512R Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U x 155 mm se zátkou kus 6 260,0 15,0 
93 

900,0 

    8 ks/m2: : 300*8   2 400,0     

    10ks/m2: : 386*10   3 860,0     

27 55392740.AR Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 288,7 17,7 5 110,3 

    nároží, kouty : 10,41*10   104,1     

    11,71*2   23,4     

    2,9*6   17,4     

    ostění: : 2,1*8+1,75*56+1,75*4+1*16+0,75*8   143,8     

28 58556671.AR Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 4 887,4 9,3 
45 

452,8 

    plocha lepidlo: : (710-23,6)*3,5   2 402,4     

    plocha stěrka: : 710*3,5   2 485,0     

29 63180011R Síťovina sklotextilní Baumit StarTex 1x50 m, sklotextilní síťovina m2 792,2 24,7 
19 

568,1 

    spotřeba: 1,1 m2/1m2: : 686,7*1,1   755,4     

    ztratné 5%: : 5*6,70   33,5     

    0,3*0,2*56   3,4     

30 
998713103R0
0 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 6,4 749,8 4 779,2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Položkový  rozpočet – Zateplovací systém Baumit XS 022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

- Rozpočet byl vytvořen pomocí programu Build Power S [32]   
 



 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 001 1 JKSO    
Objekt Název objektu     SKP    

2   Bytový dům 
Měrná 
jednotka   

Stavba Název stavby     
Počet 
jednotek   

2   Zateplení bytového domu 
Náklady na 
m.j.   

Projektant   Ing. Jan Pospíšil     Typ rozpočtu   

            

Objednatel   MÚ Bruntál         

Dodavatel   
dle výběrového 
řízení     

Zakázkové 
číslo    

Rozpočtoval       Počet listů   

Rozpis ceny             

  Název         Celkem 

  HSV       
338 

801,61 

  PSV       
759 

527,74 

  MON       0,00 

  
Vedlejší 
náklady       0,00 

  
Ostatní 
náklady       0,00 

  Celkem       
1 098 

329,35 
            
            

            

Vypracoval   
Za 
zhotovitele Za objednatele 

Jméno :   Jméno :   Jméno :   
        

            

Datum :   Datum : Datum :   

Podpis :   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH 15 %     0,00 CZK 
DPH 15 %    0,00 CZK 
Základ pro DPH 21 %    1 098 329,35 CZK 
DPH 21 %    230 649,00 CZK 
Zaokrouhlení       -0,35 CZK 
CENA ZA OBJEKT 
CELKEM         1 328 978,00 CZK 

 
 
 
 



 

 

REKAPITULACE DÍLŮ 

Stavební díl         Typ dílu     Celkem 

62 
Úpravy povrchů 
vnější     HSV     146 593,96 

64 Výplně otvorů     HSV     0,00 

94 Lešení a stavební výtahy   HSV     191 386,30 

99 
Staveništní přesun 
hmot     HSV     821,35 

713 Izolace tepelné     PSV     759 527,74 

781 Obklady keramické     PSV     0,00 

  CELKEM  OBJEKT           1 098 329,35 

 

P.č. 
Číslo 
položky Název položky MJ množství 

cena 
/ MJ celkem 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     146 593,95 
1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 101,80000 33,64 3 424,55 

2 24661040R Nátěr základní Baumit UniPrimer á 25 kg, základní nátěr kg 174,55000 59,90 10 455,55 

    spotřeba: 0,25 kg/m 2 : (710-11,8)*0,25   174,55000     

3 585566771R Baumit NanoporTop K 2 škrábaná, tenkovrstvá pastovitá probarvená omítka kg 2 234,24000 59,40 
132 

713,86 

    3,2 kg/m2: : (710-11,8)*3,2   2 234,24000     

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy     191 386,30 

4 941941192RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení pronajaté m2 746,00000 36,64 27 333,44 

    746   746,00000     

5 941941832RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení SPRINT m2 746,00000 26,36 19 664,56 

    746   746,00000     

6 944976001R00 Ochranná záchytná síť m2 746,00000 166,16 
123 

955,36 

7 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 746,00000 11,85 8 840,10 

    746   746,00000     

8 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 746,00000 8,43 6 288,78 

9 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 746,00000 7,11 5 304,06 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot     821,35 
10 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 3,42742 239,64 821,35 

Díl: 713 Izolace tepelné     759 527,74 

11 622481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 701,66000 157,60 
110 

581,62 

    710,1-11,8   698,30000     

    0,3*0,2*56   3,36000     

12 622481291R00 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 276,20000 53,96 14 903,75 

    rohy, kouty: : 11,8*2+10,36*10   127,20000     

    otvory: : 4*1,5+4*1,75+12*2,25+8*2,25+10*1+32*1,75+2,75*8+4*0,75   149,00000     

13 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 217,00000 53,96 11 709,32 

    Okapnička: : (1,25*54+1,75*4+1*16+0,5*8+2*6)   106,50000     

    parapet: : (1,25*54+1,75*4+1*16+0,5*8+2*8)   110,50000     

14 713111125R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením m2 15,30900 108,35 1 658,73 

    Lodžie strop: : (2,7*1,35*4)*1,05   15,30900     

15 713131161R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, pórobeton m2 300,26080 128,02 38 439,39 

    
okrajová oblast roh budovy: : 
(2,75*10,8*2+2,75*11,8*2+2+3,89*2*11,8+3,89*10,56*2)   300,26080     

16 713131171R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.10 ks/m2, pórobeton m2 397,94000 142,70 56 786,04 



 

 

    (710-300,26)-11,8   397,94000     

17 713132111R00 Přebroušení izolantu m2 698,29760 37,03 25 857,96 

    pohled: : 161*2   322,00000     

    otvory: : -(4,5*2+2,188*3+0,75*3-4,71*2+0,75*9)   -15,14400     

    pohled: : 228+10,4*2   248,80000     

    otvory: : -(2,98*2+2,188*10+1,75*2+3,7+3,92*4)   -50,72000     

    203   203,00000     

    otvory: : -(3,7+2,188*12+3*2)   -35,95600     

    

Ostění okno: : 
0,05*((2+1,5*2)*2+(1,75+1,25)*56+(2,25+2)*4+(1+1,75)*4+(0,5+1)*10+(1,75
+2)*4)   11,80000     

    konzole lodžie: : (2,63*1,38)*4   14,51760     

18 713133111R00 Montáž zakládací lišty pro izolaci, porobeton m 70,00000 69,27 4 848,90 

    Vyvrtání otvorů, montáž hmoždinek, připevnění zakádací lišty vruty. 

19 28342421R Profil soklový Therm PVC bílý se síťovinou š.100mm kus 35,00000 357,00 12 495,00 

20 28350140R Profil připojovací parapetní ETICS, l=2000 mm, profil parapetní PVC kus 55,25000 104,00 5 746,00 

    parapet: : (1,25*54+1,75*4+1*16+0,5*8+2*8)/2   55,25000     

21 28350141R Profil okenní a dveřní ETICS - Flexibel, l=1400mm, APU lišta, l=1400 mm kus 106,42857 238,00 25 330,00 

    otvory: : (4*1,5+4*1,75+12*2,25+8*2,25+10*1+32*1,75+2,75*8+4*0,75)/1,4   106,42860     

22 283502514R 
Okapnička ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm, okapnička PVC se 
síťovinou kus 42,60000 171,00 7 284,60 

    Okapnička: : (1,25*54+1,75*4+1*16+0,5*8+2*6)/2,5   42,60000     

23 28375522R Deska fenolická Baumit XS 022 tl. 40 mm, deska tepelně izolační m2 15,30900 322,00 4 929,50 

    ztratné 5 % : 14,58*1,05   15,30900     

24 28375523R Deska fenolická Baumit XS 022 tl. 50 mm, deska tepelně izolační m2 717,13950 402,50 
288 

648,65 

    (710,1-15,31-11,8)*1,05   717,13950     

25 31173510R Hmoždinka zapouštěcí STR  8/60U x 115 mm se zátkou kus 6 382,40000 11,20 71 482,88 

    8 ks/m2: : 300*8   2 400,00000     

    lodžie: : 15,3*8   122,40000     

    10ks/m2: : 386*10   3 860,00000     

26 55392740.AR Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 288,72000 17,70 5 110,34 

    nároží, kouty : 10,41*10   104,10000     

    11,71*2   23,42000     

    2,9*6   17,40000     

    ostění: : 2,1*8+1,75*56+1,75*4+1*16+0,75*8   143,80000     

27 58556671.AR Baumit ProContact lepicí malta á 25 kg 26102 kg 5 277,80000 9,30 49 083,54 

    plocha lepidlo: : (710-11,8)*4   2 792,80000     

    plocha stěrka: : 710*3,5   2 485,00000     

28 63180011R Síťovina sklotextilní Baumit StarTex 1x50 m, sklotextilní síťovina m2 792,23000 24,70 19 568,08 

    spotřeba: 1,1 m2/1m2: : 686,7*1,1   755,37000     

    ztratné 5%: : 5*6,70   33,50000     

    0,3*0,2*56   3,36000     

29 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 6,75306 749,80 5 063,44 

 
 
 
 
 



 

 

5.  Vyhodnocení: 

Cílem mé bakalářské práce bylo porovnat dva kontaktní zateplovací systémy 

z finančního hlediska. Jak zateplovací systém XS 022, tak ProContact je vyroben od firmy 

Baumit. Oba dva ETICS systémy, pro lepší srovnání, jsem navrhnul s jejich minimální 

možnou tlouštkou na mezní hodnotu součinitele prostupu tepla  U= 0,3 W/m2K, jenž 

vyhovuje normě pro bytové domy. 

Při srovnání finančního hlediska bylo zjištěno, že Baumit  Pro je levnější oproti 

Baumit XS 022, především  kvůli ceně  tepelnému  izolantu  XS 022. Zateplovací systém  

Baumit   XS 022  s cenou 1 328 978  Kč s DPH  je zhruba o 40 % dražší než zateplovací 

systém Baumit Pro, který stojí 1 066 163 Kč s DPH. Vysoká cena fenolické pěny je dána 

především vysokými izolačními schopnostmi oproti obyčejnému izolantu z polystyrenu, 

vysokou požární odolností. Při návrhnu nebylo nutné navrhovat izolaci o velké tloušťce, 

která zvětšuje zastavěnou plochu budovy. Velkou výhodou systému Baumit XS 022 je tedy 

její tenká tloušťka izolantu, která splňuje  předepsané izolační schopnosti dané normou ČSN 

73 2902. 

I přes  zmíněné výhody  bych kvůli vysoké ceně zvolil jako zateplovací systém Baumit 

Pro. 
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