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Anotace bakalářské práce 

 

Tato bakalářská práce se zabývá kontrolou zateplení bytového domu. Je v ní řešen 

technologický postup zateplovacích prací na zvolený systém zateplení a jeho kontrola. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. První část je úvod, druhou část tvoří technická 

zpráva k výstavbě bytového domu, ve třetí části je popsán technologický postup zateplení a 

v poslední čtvrté části se řeší kontrola zateplení s ukázkou správného a špatného zhotovení 

zateplení pomocí termovize.  

K bakalářské práci jsou přiloženy detaily zateplení, tepelně technický výpočet a 

výkresová dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation of Bachelor´s thesis 

 

 This thesis is mainly concerned with the issue of control over a thermal insulation of 

block of flats. There is solved the technological process of insulation works on a selected 

system of thermal insulation and its control. The thesis is divided into four parts. The first one 

is the introduction, the second part consists of a technical report on a construction of block of 

flats, there is a technological process of insulation described in the third one and the last – 

fourth one is about the control of thermal insulation with a demonstration of a correct  and an 

incorrect fabrication of thermal isulation by thermovision.  

I enclose the details of the thermal insulation, a thermal technical calculation and a drawing 

documentation. 
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1. ÚVOD 

Technologický postup zateplení je vypracován na novostavbu bytového domu. Bytový 

dům má tři nadzemní podlaží. V každém podlaží jsou dva byty, to znamená šest bytů v celém 

domě. V podzemním podlaží jsou sklepy a technické zázemí. 

Tato práce je zaměřena na zateplení obvodového pláště nad úrovní soklu po atiku. 

Celková plocha domu pro zateplení je 493 m2. Budova je zateplena systémem ETICS, který 

nabízí veškeré komponenty pro provedení zateplení. Tloušťka izolantu je 100 mm. Rámy 

oken a dveří lícují s hranou vnějšího zdiva. 

Poslední část práce je zaměřena na kontrolu zateplení, neboť jen při správném 

provedení plní fasádní systém svou funkci a chrání konstrukci před nepříznivými vlivy a před 

únikem tepla z budovy.  
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA [7] 

2.1 Účel a popis objektu 

  

Objekt bytového domu je určen k občanskému bydlení. Nadzemní prostory mají dva 

byty na jedno podlaží, to celkem činí šest bytů v domě. 

 

2.2 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

Pozemek je komunikačně napojen na přilehlou místní komunikaci. Parkovací plochy 

budou řešeny na pozemku investora, p.č. 222, k.ú. Hlučín. Projektant umístil stavbu bytového 

domu na pozemek investora, který byl doposud nevyužíván a současně dává předpoklad 

k řešení místní bytové situace formou nájemního bydlení. 

Objekt bude napojen na stávající přípojky inženýrských sítí (místní vodovod, 

splašková kanalizace, dešťová kanalizace, NN, plynovod), které jsou napojeny na rozvody 

probíhající souběžně s okolními místními komunikacemi.  

Dle ČSN 73 40 55 činí zastavěná plocha objektu 211,4 m2. Podkladem pro 

vypracování dokumentace byla architektonická studie vypracovaná dle požadavků investora. 

Budova je umístěna rovnoběžně s hranicí pozemku. Vstup do domu je na jižní straně, 

směrem k příjezdové cestě. 

 

2.3 Základní údaje stavby 
  
zastavěná  plocha objektu     -  211,40 m2 

tvar střechy                            -  plochá 

počet podlaží                         -  1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP 

 

Stavba je navržena jako bytový dům pro trvalé bydlení. 

V domě se v 1-3.NP nachází po dvou bytových jednotkách v jednom podlaží. V 1.PP 

jsou sklepy a technické zázemí. 

Vstup do domu je na jižní straně objektu. 
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Základové konstrukce objektu jsou tvořeny klasickými základovými pásy a 

základovými zdmi. Je navržena vodorovná protiradonová a hydroizolační ochrana a svislá 

hydroizolační ochrana spodní stavby asfaltovými pásy a nopovou folií. 

  

Stavba je provedena v klasické zděné technologii POROTHERM s obvodovými i 

vnitřními nosnými stěnami ze zdících prvků POROTHERM. Nenosné příčky jsou provedeny 

také v systému POROTHERM  

 

Stropní konstrukce objektu v jednotlivých podlažích a podesty schodiště jsou tvořeny 

keramickými stropy POROTHERM tl. 290 mm. Stropy jsou v prostorech bytů izolovány 

kročejovou izolací. Stupně schodiště jsou monolitické betonové. 

 

Podlaha v 1.PP je z betonové monolitické podkladní desky, tepelně izolována 

polystyrenem. Podlahy v 1. PP , prostoru vstupu 1.NP a prostoru schodiště jsou z keramické 

protiskluzové dlažby. Podlahy v prostorách bytů 1.NP - 3.NP jsou laminátové dřevěné, 

keramické,  v koupelnách a WC jsou jen keramické dlažby.  

 

Střecha objektu je plochá, jednoplášťová se spádem, tepelně izolovaná polystyrenem s  

hydroizolační folií. Na střeše jsou umístěny dvě střešní vpusti. Atika střechy je tepelně 

izolována. 

 

Odvodnění střechy je řešeno vnitřkem objektu, střešní svody jsou umístěny 

v chodbách jednotlivých bytů. 

 

Střecha je přístupná ze 3. NP zatepleným střešním výlezem v prostoru schodiště. 

 

Klempířské prvky střechy  a vnější parapety oken budou z poplastovaného 

pozinkovaného plechu. 

 

Výplně okenních otvorů budou osazeny plastovými okny zasklenými izolačním 

dvojsklem. Vstupní dveře budou plastové prosklené izolačním dvojsklem. Interiérové dveře 

budou  provedeny jako fóliované z CPL fólie do dřevěných obložkových zárubní, v prostoru 

schodiště do ocelové zárubně s požadovanou požární odolností. 
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Vnitřní omítky stěn a stropů budou štukové. V koupelnách a WC je navržen 

keramický obklad. 

 

Vnější omítka stěn a ostění je silikátová probarvená o tl. 2 mm, soklová část  je 

potažená marmolitovou omítkou.  

 

Kolem domu je proveden okapový chodník z betonových dlaždic navazující na 

anglické dvorky sklepů. 

 

Obvodové konstrukce budou zatepleny polystyrénem EPS o tl. 100 mm s konečnou 

povrchovou úpravou. 

 

Dále budou provedeny také terénní úpravy bezprostředního okolí objektu se 

zatravněním. 

 

Na vstupní schodiště navazuje chodník a na pozemku investora je navrženo parkoviště 

pro obyvatele domu. Tato část je ale předmětem jiné projektové dokumentace. 

 

 

2.4 Technické a  konstrukční řešení objektu 

 

Příprava území 

  V prostoru výkopů bude před jejich zahájením provedena skrývka ornice v tl. 300 mm. 

Bude uložena na pozemku investora a následně použita k terénním úpravám pozemku. 

 

Zemní práce 

Zemina vytěžená při výkopech jámy pro spodní stavbu budovy a výkopech rýh pro 

základové pásy bude částečně uložena na pozemku investora a využita při obsypech objektu a 

terénních úpravách okolí stavby a částečně odvezena na skládku zeminy. Základové pásy 

budou provedeny do rostlého terénu a do nezamrzné hloubky. Hladina spodní vody je pod 

úrovní základové spáry a neovlivní způsob založení stavby.  
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Základy 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z monolitického betonu 

C20/25 a základové stěny z monolitického betonu C20/25.  

Nové podkladní betony podlah tl. 150 mm budou provedeny z betonu C16/20, 

vyztuženého ocelovou sítí KARI 8/150/150 mm. Před betonáží podkladních betonů budou 

položeny rozvody ležaté kanalizace. Pod podkladní betony bude proveden zhutněný štěrkový 

podsyp do rostlého terénu, minimálně v tl. 100 mm.  

 

Svislé konstrukce 

Stavba je provedena ve zděné technologii POROTHERM. Obvodové  nosné stěny jsou 

vyzděny z cihel POROTHERM tl. 440 mm. Vnitřní bytové nosné příčky jsou vyzděny 

z POROTHERM tl. 300 mm, nenosné příčky ze zdiva  POROTHERM tl. 115 mm. 

Překlady nad otvory ve vnitřním i obvodovém zdivu budou v systému POROTHERM. 

 

Vodorovné konstrukce 

Podlahy v suterénu budou odizolovány podlahovým polystyrenem v tl. 150 mm. Na 

tepelnou izolaci bude provedena betonová mazanina v tl. 50 mm.  

Podlahy v 1. - 3. NP budou ve skladbě stropní konstrukce + kročejová izolace tl. 40 

mm + betonová mazanina tl. 50 mm.  

Stropy jednotlivých podlaží jsou provedeny systémem keramických vložek MIAKO a 

nosníků POT v celkové tloušťce 290 mm včetně dobetonávky betonem B 20/25 v tl. 60 mm 

s vyztužením kari sítí 8/150/150 mm. Ve stropech jsou vynechány prostupy na komín, prostor 

střešních svodů, instalačních šachet. U prostupů instalačních šachet je použita výměna 

z ocelového L profilu 50/30/5 mm. 

Železobetonový monolitický věnec výšky 290 mm je po obvodu s věncovkou 

POROTHERM s tepelnou izolací polystyrenem EPS tl. 120 mm. 

 

Schodiště 

Vertikální komunikace je řešena přímočarým dvouramenným schodištěm. Podesty 

jsou provedeny systémem keramických vložek MIAKO a nosníků POT v celkové tloušťce 

290 mm včetně dobetonávky betonem B 20/25 v tl. 60 mm s vyztužením kari sítí 8/150/150 

mm. Nosné schodišťové desky a stupně budou monolitické železobetonové, obloženy s 
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použitím keramického obkladu na stupnice i podstupnice schodiště ze slinuté keramické 

dlažby. 

 

Střecha 

Jednoplášťová střecha s odvodněním do dvou vnitřních vytápěných vpustí. Sklon je 

tvořen spádovými klíny z polystyren EPS 100 S . Tepelná izolace střechy polystyren EPS 100 

S tl. min. 100 mm. Povlaková hydroizolace z PVC folie tl. min. 1,8 - 2 mm s podkladní 

separační vrstvou. 

Střecha je přístupná z 3. NP zatepleným střešním výlezem v prostoru schodiště. 

Atika střechy je tepelně izolována polystyrenem EPS, opláštěna OSB deskou. 

Klempířské prvky střechy  - oplechování atiky, komínu a střešního výlezu z poplastovaného 

pozinkovaného plechu. 

 

Komín 

Komín je systémový výrobek Keramo, na který je napojen kouřovod plynového kotle 

umístěného v technické místnosti v 1.PP. 

 

Podlahy 

Na schodišti, v chodbách a 1. PP bude položena slinutá keramická dlažba 300x300mm 

včetně použití keramických soklíků. 

 Podlahy jednotlivých bytů jsou z laminátové podlahy s kombinací keramické dlažby, 

ve  WC a koupelnách keramická dlažba. Odstín a typ dlažeb a laminátových podlah upřesní 

projektant během realizace. 

 

Výplně otvorů 

Výplně okenních otvorů budou osazeny plastovými okny zasklenými izolačním 

dvojsklem., Uw=1,1 W/m2K. Vnitřní parapetní desky plastové, ve všech bytových oknech 

budou vnitřní žaluzie. Vstupní dveře budou plastové prosklené izolačním dvojsklem, Uw=1,1 

W/m2K, vč. samozavírače, madla, s elektrickým zámkem. Interiérové dveře budou  

provedeny jako fóliované z CPL fólie do dřevěných obložkových zárubní, v prostoru 

schodiště do ocelové zárubně s požadovanou požární odolností. 
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Omítky 

Vnitřní omítky stěn a stropů budou vápenocementové dvouvrstvé štukové.  

Vnější omítka stěn a ostění je silikátová probarvená tl. 2 mm, soklová část je  

z marmolitové omítky. 

 

Obklady 

 V koupelnách je navržen keramický obklad do výšky min. 2000 mm a WC do výšky 

1200 mm. 

 

Malby 

Malby stěn a stropů dvojnásobný otěruvzdorný nátěr PRIMALEX vč. penetrace 

podkladu. 

 

Tepelná a kročejová izolace 

Podlahy v 1.PP – tepelná izolace polystyren EPS 50 Z tl. 150 m, 

Podlahy v 1-3. NP - kročejová izolace EPS 50 Z tl. 40 mm, 

Spodní stavba  - tepelná izolace  polystyrén XPS tl. 60 mm 

Střecha – tepelná izolace  a spádové klíny polystyren EPS 100 S tl. min. 80 + 100 mm. 

Vnější obvod stěn – EPS tl. 100 mm 

 

Izolace proti vodě 

 Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti a současně jako ochrana proti radonu bude 

tvořena z bitumenových pásů GLASBIT G200. Svislou izolaci tvoří BITAGIT 40 MINERAL 

na penetračním nátěru. 

U izolace podlah i stěn hygienických prostorů objektu – WC a koupelny bude použita také 

hydroizolační stěrka. V rámci izolace proti zemní vlhkosti celého objektu bude kolem 

základových konstrukcí objektu provedena hydroizolace z profilované nopové hydroizolace 

TECHNODREN. 

 

Podhledy  

Neřeší se. 
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Zámečnické konstrukce 

 Na schodišti je navrženo nerezové zábradlí. Vzhled upřesní projektant během 

realizace. 

 

Klempířské konstrukce 

Klempířské prvky střechy, oplechování atiky a vnější parapety oken budou 

z poplastovaného  pozinkovaného plechu.  

 

Zpevněné plochy a terénní úpravy 

Kolem domu je proveden okapový chodník z betonových dlaždic navazující na 

anglické dvorky sklepů. 

Dále budou provedeny také terénní úpravy bezprostředního okolí objektu se 

zatravněním. 

Na vstup navazuje chodník a na pozemku investora je navrženo parkoviště pro 

obyvatele domu. Tato část je předmětem jiné projektové dokumentace. 

Před samotným zahájením stavebních úprav bude provedeno přesné vytýčení 

inženýrských sítí probíhajících na pozemku investora. Při stavebních pracích budou 

dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, nařízení a technologické předpisy. Změny 

použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po 

dohodě s investorem. 

Veškeré stavební práce budou prováděny dle předepsaných předpisů, tak aby nedošlo 

k újmě na zdraví a poškození majetku. Při samotných stavebních pracích výše uvedeného díla 

je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy. 

 

2.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

  

Tepelné izolace splňují požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější zateplení budovy 

musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřebu dle 

Vyhlášky č. 291/2001. 
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2.6 Vliv stavby na životní prostředí 

 

 Stavba nebude mít žáden negativní vliv na životní prostředí. Veškeré odpady vzniklé 

při výstavbě budou tříděny a následně zlikvidovány povoleným způsobem (odvoz na skládku, 

recyklace, popřípadě předání firmě zaměřené na likvidaci odpadů). 

 Splašková a dešťová voda bude svedena do kanalizace. 

 Vytápění objektu bude plynovým kotlem. 

 Odpad uživatelů bude svážen z přistavených kontejnerů  v rámci likvidace odpadu ve 

městě. 

 

2.7 Obecné požadavky na výstavbu 

 

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 

324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb 

362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

309/2009 Sb. – Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů. 

591/2009 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

3. Technologický postup vnějšího zateplovacího systému 

 Technologický postup provedení vnějšího zateplení je navržen pro bytový dům. 

Popisuje provádění kontaktního zateplení firmy Weber. 

 

3.1  Obecné informace 

 

 Tato práce je zaměřena na technologický postup provedení kontaktního zateplení 

obvodového pláště (nad úrovní soklu po atiku) bytového domu na ul. Okrouhlá v Hlučíně. 

Jedná se o kontaktní zateplovací systém ETICS, který nabízí veškeré komponenty pro 

provedení zateplení. Zateplením budovy zvýšíme tepelný odpor konstrukce a tím získáme 

úsporu na energie vynaloženou na vytápění a také dojde ke zvýšení povrchové teploty na 

vnitřní straně stěny a omezuje riziko kondenzace nebo vzniku plísní na jejím vnitřním 

povrchu. Fasádní systémy chrání nosné konstrukce před atmosférickými vlivy, zejména před 

velmi nepříznivými účinky vlhkosti a mrazu. 

 

3.2  Základní popis, materiály 

  

 Stavba, na které bude provedeno zateplení obvodového pláště, je navržena jako 

bytový dům pro trvalé bydlení. Dům má tři nadzemní podlaží, v každém podlaží jsou dvě 

bytové jednotky a 1.PP, ve kterém jsou sklepy a technická místnost.Stavba je provedena 

v klasické zděné technologii Porotherm. 

Materiál pro zateplení: 

- Lepicí a stěrková hmota (weber.therm klasik) – jednosložková prášková lepící hmota 

na bázi cementu určená pro lepení izolačních deskových materiálů (spotřeba 3 kg/m2) 

- Pěnový polystyrén bílý fasádní (EPS tl.100 mm) – rozměr 1000x500 mm 

- Plastové talířové hmoždinky Ejot NTK U – plastový zatloukací trn vyztužen skelnými 

vlákny (bal. 200 ks) 

- Skleněná síťovina – balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m 

- Podkladní nátěr (weber.pas podklad UNI) – penetrace (spotřeba 0,18 kg/m2) 

- Povrchová úprava (weber.pas extraClean)– silikátová omítka (spotřeba při velikosti 

zrna 2 mm – 3,3 kg/m2) 
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Tab. 01 – Výpočet metrů k zateplení 

Popis Rozměry (v m) Celkové  
  délka výška rozměry (m2) 
rozměry budovy 14,63 9,80 143,30 
  12,21 9,80 119,60 
  12,21 9,80 119,60 
  2,24 9,80 21,94 
  2,24 9,80 21,94 
  6,88 9,80 67,39 
  3,88 9,80 37,96 
  3,88 9,80 37,96 
18 oken 1,75 1,50 -47,25 
6 oken 0,90 1,00 -5,40 
6 oken 2,25 1,50 -20,25 
vstupní dveře 1,80 2,30 -4,14 
 Celkem     492,64 

 

Tab. 02 – Průměrná spotřeba materiálu a jeho odhadované celkové množství 

Materiál Průměrná Potřebné množství 

    
spotřeba (prům.sp. x  493 m2) 

Tepelná izolace EPS tl. 100 mm 
 

518 m2 *) 
Zakládací lišta 

   
38 mb 

Lepící a stěrková hmota 
 

3 kg/m2 1479 kg 
Plastové hmoždinky Ejot NTK U 6 ks/m2 dle statického pos. 
Skleněná síťovina 

  
1,1 m2 543 m2 

Podkladní nátěr UNI 
 

0,18 kg/m2 89 kg 
Povrchová úprava 

  
3,3 kg/m2 1627 kg 

      
        *) připočteno 5% ztráty - celkový počet desek činí 1036ks 

   

 

3.3  Doprava, skladování, manipulace 

 

Dopravu materiálů na staveniště provede dodavatel výrobků za podmínek vylučujících 

jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení, v původních obalech. Přístup a příjezd na staveniště 

stejně jako manipulační plochy jsou zajištěny v rámci zařízení staveniště. 

Skladování lepící, stěrkové hmoty, omítky a penetrační nátěry musí být v původních obalech,  

v suchém prostředí a musí být chráněny před mrazem a přímým slunečním zářením. Desky 
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EPS musí být chráněny před UV zářením a působením chemických rozpouštědel. Skleněná 

síťovina se skladuje uložená v rolích na svislo v suchém prostředí a chráněna před tlakovým 

namáháním způsobující trvalé deformace a UV zářením. 

Hmoždinky se skladují nejlépe v původních obalech chráněné před mrazem a UV zářením. 

Lišty se skladují uložené podélně na rovné podložce. 

Při skladování musí být dodržena lhůta skladovatelnosti. 

Všem výše uvedeným požadavkům vymezený prostor pro skladování vyhovuje. 

 

Vodorovná manipulace s materiály bude prováděna ručně (max. váha pytlovaných suchých 

směsí pro výrobu lepícího tmele 25 kg), svislá ručně a stavebním vrátkem. 

 

3.4  Požadavky na energie, pracovní vybavení 

 

 Elektrická energie a voda jsou přístupné v rámci zařízení staveniště. 

 

 Při provádění zateplení je nutná konstrukce lešení. Lešení musí být postaveno tak, aby 

tvořilo tuhý celek, všechny volné okraje od výšky 1,5 m musí být zajištěny zábradlím, sítí 

nebo plachtami a k bezpečnému výstupu a sestupu dělníků na podlahy lešení je nutné 

používání žebříků. Je potřeba, aby lešení bylo dostatečně vzdáleno od stěny objektu, neboť 

mezi lešení a zeď přibude tloušťka polystyrénu a dále je třeba zachovat prostor pro aplikaci 

dalších vrstev zateplovacího systému. 

 

3.5  Požadované klimatické podmínky 

 

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnou pod +5 °C. Při používání omítky 

nesmí teplota podkladu a okolního vzduchu klesnou pod +8 °C. Při aplikaci (nanášení) je 

nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru, mlze a dešti. Při podmínkách 

podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1, 

vyhřátý izolovaný podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. 

velikosti plochy) ovlivňující správnost provedení – napojování a vytvoření struktury. Při 

podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) 

je třeba počítat s pomalým zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 

hodinách. 

Pro stínění slunečního záření musí být lešení opatřeno sítěmi. 
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3.6  Požadavky na konstrukci 

 

V objektu musí být ukončeny všechny mokré procesy – např. omítání, betonování, 

provádění potěrů, litých podlah apod. 

Maximální odchylka od rovinnosti je 20 mm na délku 1 m. V případě větší nerovnosti nutno 

vyrovnat podklad jádrovou omítkou. 

V oblasti soklu nesmí být polystyren Perimetr tl. 60 mm poškozen, otlučen a ani jinak 

znehodnocen. V případě většího poškození nad max. povolenou odchylkou od rovinnosti, 

nebo v případě vylomení polystyrenu či nesoudržnosti s podkladem či dokonce absence 

polystyrenu je nutno v těchto místech nahradit či doplnit novým polystyrenem. 

Soudržnost podkladu 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota soudržnosti 

musí být nejméně 80 kPa. Bude ověřeno výtažnou zkouškou. 

Podklad musí být zbaven nečistot, mastnoty. 

Na opravené a ošetřené plochy je možno započít s lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrátí 

vysprávkových hmot a materiálů. 

Při převzetí konstrukce a podrobné prohlídce bude proveden zápis do SD o stavu konstrukce, 

zjištěných vadách, jejich popisu a způsobu jejich nápravy. 

 

 

3.7  Pracovní postup 

 

Založení systému: 

Šířka zakládacího profilu musí odpovídat tloušťce izolantu. Montáž zakládacích profilů se 

provádí od rohů. Pro vytvoření rohů se předem upraví zakládací profil podle úhlu rohu stavby. 

Mezi takto osazené rohové profily se doplní rohové díly. Nejmenší zbytek zakládacího profilu 

nesmí být menší než 300 mm. Profily se osazují s 2 – 3 mm mezerou mezi konci profilů a 

kotví se 3 kusy zatloukacích hmoždinek na 1 m. K jejich případnému vyrovnání se použijí 

distanční podložky (tl. 1 – 10 mm). K napojení profilů se používají plastové spojky (obr.1). 

Spára mezi profily a podkladem musí být utěsněna lepící hmotou. 
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Obr.1[1] 

 

 

Lepení izolantu: 

Izolační desky se lepí zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem desky vodorovně 

pomocí lepícího tmele. Postup přípravy tmele dodržet dle pokynů výrobce. Nanášení lepící 

hmoty se provádí ručně, vždy po obvodu desky v nepravidelném pásu a středem desky min. 

ve třech terčích. Plocha desky spojená s podkladem lepením musí tvořit minimálně 40% 

celkové plochy izolační desky. V případě rovného podkladu je možné lepit desky celoplošně 

zubovou stěrkou (obr.2). 

 

 
Obr.2 [1] 

 

Při lepení se nesmí lepící hmota dostat na boční stěny izolantu. Desky se lepí na vazbu vč. 

nároží směrem vzhůru. První řada desek se musí vsadit pevně do zakládacího profilu. U ostění 

otvorů se doporučuje provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem, následně se provede 

vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní 

plochou zaříznutím nebo zabroušením. Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet 
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k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru (obr.3). Spáry do šířky 4 mm vyplnit 

montážní pěnou. Spáry větší než 4 mm vyplnit vhodným přířezem izolantu. Používají se 

přednostně celé desky, použití přířezů (zbytků) desek je možné pouze v případě, že jsou širší 

ne 150 mm a neosazují se na nárožích a u ukončení systému.  

 

 
Obr.3 [1] 

 

Kotvení izolantu: 

Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepící hmoty (po 24 až 72 hodinách) tak, aby nedošlo 

k posunu izolantu a k narušení jeho rovinatosti. Hmoždinka musí být osazena pevně bez 

pohybu a její talíř je v rovině s povrchem izolantu. Při osazování hmoždinek nesmí dojít 

k poškození izolantu a musí být použity správné délky hmoždinek. Počet kotev je závislý na 

výšce budovy, tvaru budovy, umístění budovy, větrné oblasti dle mapy větrných oblastí a 

kvalitě podkladu pro kotvení. Izolační desky EPS (1000 x 500 mm) se kotví po obvodě a do 

plochy. Minimální množství hmoždinek, aby deska byla zakotvena po obvodě i v ploše je 6 

ks/m2. Kotevní hloubka je 40 mm. 

Příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách (obr. 4) 

 

 

6 ks                               8 ks                                10 ks 

Obr.4 [1] 

 

Doporučení pro montáž talířových hmoždinek pro děrované stavební materiály 

- vrtákem bez příklepu  
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- vrtat kolmo k ploše podkladu pro kotvení 

- vrtat s malým tlakem, aby se vnitřní žebra nevybourala 

- odpadá zde nutnost čištění otvoru 

 

[2] Detail ukotvení hmoždinky 

 
dD- průměr talíře hmoždinky 
La - délka hmoždinky 
HD - tloušťka tepelné izolace 
min. Hnom- min.kotevní délka hmoždinky 
a1 - tloušťka nenosné vrstvy(omítka) – u novostaveb není 
a2 - tloušťka lepící (vyrovnávací)hmoty 
H1 - hloubka vrtání 

 

Přebroušení izolantu: 

Srovnání nerovností jednotlivých desek se provede přebroušením brusným papírem. 

 

Vyztužení rohovými profily: 

Všechna nároží vyztužit rohovou Al lištou s výztužnou tkaninou, ostění otvorů rohovými 

lištami s okapnicí a podparapetními lištami, na PVC okna osadit APU lišty. Vyztužení se 
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provede vtlačením lišt do předem nanesené vrstvy stěrkového tmele. Rohy otvorů se vyztuží 

diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech 200 x 300 mm (obr.5). 

 

 
Obr.5[1] 

 

Příprava stěrkového tmele: 

Dle pokynů výrobce – viz technický list tmele. 

 

Provádění základní vrstvy: 

Na izolant se nanese vrstva stěrkového tmele tl. cca 3 mm. Základní vrstva se provádí 

plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkového tmele tak, že se odvíjí pás síťoviny 

odshora dolů a zároveň se vtlačí nerezovým hladítkem do tmelu od středu k okrajům. 

Jednotlivé pásy se překrývají přes sebe min. 100 mm. Ihned se překryje další vrstvou tmele, 

celková tloušťka základní vrstvy je 3 – 6 mm. Pokud není skleněná síťovina dostatečně 

zakryta vrstvou stěrkové hmoty, je třeba provést aplikaci druhé vrstvy, která se provádí 

bezprostředně po první vrstvě, do ještě měkké předchozí vrstvy stěrkové hmoty. 

Požadovaná rovinnost pro omítku se zrnem 2,5 mm je 3 mm na délku 1 m. 

 

Penetrace 

 Penetrace se provede po vyzrání základní vrstvy minimálně po 5 dnech. Penetrace 

UNI se nanese na plochu fasády i ostění otvorů válečkem nebo štětcem. 

 

Vnější omítky 

 Vnější omítky se provádějí min. po 12 hodinách od zaschnutí penetračního nátěru – 

dle klimatických podmínek. 



 

26 
 

Omítka a drmolit se natahuje od shora dolů, tak aby se nanášený materiál plynule napojoval 

do již naneseného, mezi jednotlivými plochami nesmí dojít k zaschnutí omítky. Přerušení 

práce lze provést na nárožích, nebo na hranici celistvě barevné plochy.  

Tloušťka vrstvy = tloušťka zrna. 

 

Při provádění styků více barevných ploch použít zakrývací pásku a okamžitě ji odstranit 

po zhotovení požadované úpravy. 

 

Při volbě barevných odstínů omítek je nutné zohlednit světelnou odrazivost omítek. 

Fasády s tmavšími odstíny barev vstřebávají více tepla, než fasády se světlejšími odstíny. Při 

změně teploty (např. den x noc nebo slunné zimní měsíce) může vlivem tohoto namáhání dojít 

k odlupování omítek nebo ke vzniku prasklin. 

Výrobci omítek doporučují volit pouze odstíny s hodnotu světelné odrazivosti větší než 30. 

 

3.8  Kontrola kvality během provádění 

 

 Příprava a aplikace všech hmot použitých při provádění KZS bude dodržena dle 

technologických pokynů výrobce těchto hmot – viz. originální obaly, technické listy výrobků. 

 Dodržení pracovního postupu tak, jak je popsán výše, konkrétně kontrola: 

- Rovinnosti založení systému 

- Převazby desek izolantu vč. nároží 

- U rohů otvorů kontrola absence vodorovné a svislé spáry 

- Kvalita kotvení – pevnost kotev ve zdivu, jejich počet/m2, hloubka zapuštění, osazení 

izolačních zátek 

- Rovinnost plochy izolantu v průběhu lepení, broušení i stěrkování 

- Těsnost spojů a styků izolantu, dotmelení izolační pěnou v ploše i v ostění otvorů – 

vyloučení tepelných mostů 

- Osazení rohových a ostatních lišt 

- Dostatečná tloušťka stěrkového tmele, rovnoměrně po celé ploše 

- Aplikace výztužné tkaniny s předepsanými přesahy  

- Aplikace omítkoviny, rovinnost, napojování v ploše „mokré do mokrého“ 
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3.9  Technologické přestávky 

 

- 24 – 72 hodin mezi nanesením lepící hmoty a kotvení izolantu 

- 5 dní mezi nanesením základní vrstvy a provedením penetrace 

- 12 hodin mezi penetrací fasády a provedením omítky 

 

3.10  Pracovní nářadí 

 

 Elektrické nářadí a vybavení – příklepové vrtačky, ruční míchadla, stavební vrátek. 

Ruční nářadí – pilka na polystyren, hoblík na polystyren, ocelové hladítko, ozubené hladítko, 

váleček, vodováha, brusný papír. 

 

3.11  Pracovní četa, požadavky na kvalifikaci 

 

 Předpokládaný min. počet pracovníků je 8 na jednu větší plochu průčelí fasády, 

optimálně 8 – 10 pracovníků. 

 

Předák (mistr): 

- kontroluje správnost provedení zateplení dle technologického postupu 

- řídí a kontroluje své pracovníky 

- řeší vady a nedostatky se stavbyvedoucím 

- je přítomen u kontrol prováděných stavbyvedoucím a informuje ho o průběhu práce 

- pomáhá svým pracovníkům 

- kontroluje zásoby materiálu a jeho uskladnění 

 

Kvalifikovaný zedník: 

- klade jednotlivé vrstvy zateplení 

- kotví polystyrén 

- dodržuje technologický postup prací 

 

Pomocný dělník: 

- připravuje lepící a stěrkové hmoty dle návodu 

- dodává zedníkům potřebný materiál 
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Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni certifikovanou odbornou firmu na provádění 

kontaktního zateplovacího systému. O tomto proškolení doloží certifikát. 

Dále musí být proškoleni na práci ve výškách. 

 

3.12  Požární bezpečnost 

  

Při navrhování a provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů je nutné 

dodržovat požadavky aktuálně platných požárních norem. Z požadavků ČSN 73 0810 

vyplývá, že pro objekty do požární výšky 12 m je možné použít a to bez omezení vnější 

tepelněizolační kompozitní systémy s tepelnou izolací z polystyrenu (materiál třídy reakce na 

oheň E dle ČSN EN 13501-1), hodnocený jako celek, který má třídu reakce na oheň B. [8] 

 

3.13  BOZP 

 

 Veškeré práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci s oprávněním 

k provádění příslušných prací. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy 

a technologickým postupem, který je pro ně stanoven a v souladu se Zákonem č.309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

Povinnosti, které se musí zajistit: 

- Proškolení pracovníků z dodržování BOZP, včetně práce s el. přístroji a zařízeními 

- Každý pracovník musí mít ochranné pracovní pomůcky pro montáž zateplení 

- Dodržování předpisů BOZP, včetně práce s el. přístroji a zařízeními 

- Kontrola lešení 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

4.  Kontrola zateplení budovy 

 
 Při provádění ETICS není vhodné spoléhat pouze na vlastní dozorování prováděcí 

firmou, ale vždy je třeba na vlastní náklady přizvat odborníka, tzv. technický dozor 

stavebníka/investora, případně další odborníky ke zdokumentování průběhu provádění. Tyto 

osoby pak sledují dodržení projektovou dokumentací navržené certifikované skladby, 

dodržení technologického postupu provádění aj. 

Systém kontroly se dokumentuje a obsahuje zejména: 

- Povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky 

- Postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu 

- Podmínky přejímky, skladování 

- Postupy pro vedení záznamů 

 

 Před zahájením provádění musí být provedena kontrola materiálu a příslušenství Etics 

odpovídají specifikaci výrobce a stavební dokumentace. 

 

4.1  Kontrolní a zkušební plán 

  

 V kontrolním a zkušebním plánu jsou uvedeny operace a činnosti, které je nutné 

kontrolovat. 

1. Stávající podklad pro zateplení [4] 
     

         

vlastnost hodnocení neshoda 

míra   vrypem, otěrem, zkouška 
porucha přídržnosti 
podkladu   

povrchové  odtržení nalepeného fasádního 
   

  
degradace polystyrénu   

   
  

                  
vlhkost v 
podkladu změření vlhkosti zdiva, velká naměřená hodnota vlhkosti dle 
  

 
vizuálně 

 
  ČSN 73 0540-3 

 
  

  
 

  
 

  mokré skvrny 
 

  
                  
rovinnost 
podkladu kontrola 2 m latí, šňůrou odchylka rovinnosti větší než 20 mm 
    a olovnicí   na 1 m délky     
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2. Příprava podkladu pro lepení 

         

vlastnost hodnocení neshoda 
nesoudržnost  vizuálně     masné nečistoty, existence   
výskyt nečistot stěry 

 
  nečistot a nesoudržných částic, 

          
zaprášený 
podklad     

teplota při  teploměrem   teplota je pod + 5 °C   
penetraci 

 
  

 
  

   
  

(prostředí a    
 

  
   

  
povrch)                 
kvalita penetrace ověření ředění a stavu špatné naředění, přípravek vykazuje 

  
 

přípravku, datum   
znaky znehodnocení (sraženina na 
dně, 

  
 

použitelnosti   přítomnost plísně) 
 

  
                  
účinnost penetrace odtržení části nalepeného porucha přídržnosti   
podkladu 

 
polystyrénu   

   
  

                  
 

3. Komponenty systému Etics před montáží 
    

         

vlastnost hodnocení neshoda 

Kontola skladby 
kontrola 
komponentů, komponent se nevyskytuje   

ETICS s požadavky 
porovnání s 
požadavky  v projektu 

 
  

projektu   konkrétního projektu         

dílka použitelnosti ověření data výroby 
komponent má prošlou 
lhůtu   

komponentů a doby použitelnosti- použitelnosti 
 

  

  
 

předepsáno 
výrobcem 

   
  

    komponentu           
soklová lišta kontrola profilu lišty soklová lišta je z plechu   

vlastnosti   
 

  
menší tloušťky než 0,7 
mm   

                  

kontola 
 

kontrola 
původu   neznámý původ (výrobce)   

příslušenství   
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4. Lepení desek tepelné izolace 
     

         

vlastnost hodnocení neshoda 
příprava lepícího průběžná     lepící tmel není připravován v souladu 
tmele 

 
kontrola 

 
  s návodem výrobce   

                  
teplota podkladu bezkontaktní teploměr teplota prostředí nebo podkladu je 
při lepení venkovní teploměr   pod +5°C nebo nad +25°C   
teplota prostředí   

 
  

   
  

                  

nanášení lepícího průběžná kontrola   
lepidlo není nanášeno po obvodu 
desky 

tmele na izolant   
 

  v nepravidelném pásu a středem 
  

 
  

 
  ve třech terčích 

 
  

                  
kontrola místní  průběžná kontrola latí  desky nejsou lepeny v souladu s 
rovinnosti při  o délce 2 m   požadavky 

 
  

lepení desek       5 mm/ 2 m     
kontrola styčných průběžná kontrola   ve styčných sparách je lepidlo 

spár mezi vizuální 
 

  
desky nejsou lepeny na 
těsný   

deskami         sraz       
kontrola převazby  průběžná kontrola   minimální přesah všech spár   
desek při lepení vizuální 

 
  je menší než 100 mm   

  
 

  
 

  desky nejsou lepeny na vazbu, 
  

 
  

 
  nejsou přesazeny o tloušťku    

          izolantu       
přiznání 

 
průběžná kontrola   v líci ETICS není přiznána   

konstrukčních vizuální, měření   konstrukční dilatační spára   
dilatačních spár               
celistvost vizuální kontrola   místa s omezenou tloušťkou   

izolačních   
 

  
neboporucou 
desek 

 
  

desek                 
UV záření, doba záznam ve stavebním deníku desky byly vystaveny UV záření 
expozice desek o datumu nalepení EPS  na fasádě déle než 14 dnů   
    desek             
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5. Kotvení nalepeného izolantu hmoždinkami 
    

         

vlastnost hodnocení neshoda 
minimální efektivní použidí hmoždinek pro  hmoždinka není dostatečně dluhá 

hloubka kotvení 
daný materiál dle 
výrobce s ohledem na tloušťku izolantu a  

hmoždinky       lepícího lože, nesoulad s projektem 

kvalita vyvrtané 
ověření průměru vrtáku 
a průměr vrtáku nebo režim příklepu 

díry pro hmoždinku hloubku vývrtu   pro daný materiál neodpovídá 
  

 
  

 
  požadavku výrobce hmoždinky 

  
 

  
 

  hloubka vývrtu není min. o 10 mm 
  

 
  

 
  hlubší, než je délka dříku po   

          zapuštění hmoždinky   

počet hmoždinek umístění dle kotevního 
počet hmoždinek je nižší 
než   

v ploše 
 

plánu, kontrola podle  4 ks/m2 při kotvení EPS   
  

 
projektu 

 
  

   
  

                  
umístění 

 
kontrola dle kotevního  nedodržení projektu a   

hmoždinek plánu a projektu   kotevního plánu výrobce hmoždinky 
v ploše                 
stav hmoždinky průběžná kontrola   hmoždinka je tvarově deformovaná 

při ukotvení   
 

  
hmoždinka při zatlačení 
pruží   

          je pohyblivá nebo zlomená   
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6. Provádění základní vrstvy 
     

         

vlastnost hodnocení neshoda 
náhlé nerovnosti průběžná kontrola   nerovnost nad 2 mm   
na styku desky měřením 

 
  

   
  

                  
nevyplněné styčné  průběžná kontrola měřením šíře nevyplněné styčné spáry nad 

spáry mezi deskami   
 

  
1 mm, spáry od 2 mm do 4 mm 
nejsou 

izolantu 
 

  
 

  zaplněny nízko expanzní pěnou 
                  
teplota prostředí bezkontaktní teploměr teplota prostředí nebo podkladu je 

povrchová teplota 
venkovní 
teploměr   pod +5°C nebo nad +25°C   

podkladu 
 

  
 

  
   

  
                  
příprava malty pro průběžná kontrola během malta není připravena dle   
vyztuženou stěrku provádění   návodu výrobce 

 
  

                  
přídavná   průběžná kontrola během diagonální výztuž je viditelná není  
diagonální výztuž provádění   uložena do malty, úhel nesvírá 45° s  
v rozích otvorů   

 
  osnovou celoplošného vyztužení, 

          rozměry jsou menší než 200x300 mm 
správné osazení průběžná kontrola během profily příslušenství jsou viditelné  
profilů 

 
provádění   nejsou osazeny a kryty maltou 

příslušenství   
 

  profily příslušenství nejsou kryty 
  

 
  

 
  základní vrstvou podle požadavku 

  
 

  
 

  výrobce 
  

  
                  
správné plošné průběžná kontrola během výztužná tkanina prosvitá přes matlu 
vyztužení 

 
provádění   není celoplošně kryta, ve styku 

  
 

  
 

  nemá přesah min.100 mm,   
          je zvlněná     
tloušťka základní průběžná kontrola během tloušťka základní vrstvy se mění 
vrstvy 

 
provádění   a v některých místech nedosahuje 

  
 

  
 

  hodnoty 2 mm 
 

  
                  

 

 

 

 

 



 

34 
 

7. Provádění konečné povrchové úpravy 
    

         

vlastnost hodnocení neshoda 
barva   posouzení světelné  barva s nižší odrazivosti    

povrchové úpravy 
odrazivosti odstínu 
podle 

než 
30% 

  
  

    vzorkovníku výrobce         
teplota povrchu bezkontaktní teploměr teplota prostředí, podkladu je 

podkladu a  
venkovní 
teploměr   

pod +5°C nebo nad 
+25°C   

teplota vzduchu   
 

  
   

  
při realizaci   

 
  

   
  

                  

penetrace pod 
kontrola během 
provádění 

absence penetrace, 
penetrace   

omítku 
 

  
 

  
pod rýhované stuktury 
není   

  
 

  
 

  probarvená na odstín   
          omítky       

struktura omítky 
kontorla během 
provádění nerovnoměrnost omítky v ploše 

  
 

  
 

  viditelné rušivé předěly v místech 
  

 
  

 
  napojení jednotlivých pracovních 

          záběrů       
 

 

8. Předání díla, doklady 
 

 Po dokončení prací musí být stavba předána objednateli s písemným protokolem, kde 

bude uvedena materiálová skladba systému ETICS a doba záruky. Záruční doba činí obvykle 

5 let. Uživatel musí být při předání díla seznámen se zákazem svévolných zásahů do ETICS a 

poučen zhotovitelem o nutnosti pravidelné údržby předaného díla. 

Doklady k předání díla nejčastěji jsou: 

- předávací protokol díla s vymezením skladby ETICS a s garančními podmínkami 

- prohlášení o shodě výrobce ETICS 

- pokyny pro údržbu a užívání ETICS 

- stavební deník 

 Součásti předávacího protokolu by měl být vyplněný záznam o preventivní kontrole 

zateplení. [5] 
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Záznam o preventivní kontrole stavu kontaktního 

zateplovacího systému ETICS 

 

Popis stavby:               
Místo stavby: 

  
          

Skladba ETICS: izolant 
 

          
  

 
hmoždinky           

  
 

omítka 
 

          
Datum a čas (od-do): 

 
          

Pověřená osoba ke kontrolní činnosti:           

         Sokl ANO NE Datum/Podpis 
                  
Spára mezi soklem a zakládací lištou           
(sesednutí)               
Poznámka: 

   
    

 
  

                  
Nerovnost povrchu soklu 

  
        

                  
Poznámka: 

   
    

 
  

                  
Spáry, trhliny, puchýře na povrchu soklu         
                  
Poznámka: 

   
        

                  
Odlupování míst na povrchu soklu 

 
        

                  
Poznámka: 

   
        

                  
Díry a průrazy v soklu 

  
        

                  
Poznámka: 

   
        

                  
Mapy, skvrny, vzlínající vlhkost na 

 
        

povrchu soklu               
Poznámka: 

   
        

                  
Jiné zjištěné vady v oblasit soklu 

 
        

                  
Poznámka: 
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Oblast zakládací lišty ANO NE Datum/Podpis 
                  
Nerovnost, vykřivení nebo jiná deformace         
zakládací lišty               
Poznámka: 

   
        

                  
Poruchy omítky podél zakládací lišty 

 
        

                  
Poznámka: 

   
        

                  
Poruchy systému ETICS v okolí 

 
        

zakládací lišty               
Poznámka: 

   
        

                  
Opadávání jednotlivých vrstev ETICS 

 
        

u zakládací lišty (omítka, výztužná vrstva)         
Poznámka: 

   
        

                  
Zatékající nebo prosakující 

  
        

vlhkosti v okolí zakládací lišty (mokré a          
barevně odlišné skvrny, mapy, apod.)           
Poznámka: 

   
        

                  
Nežádoucí blízkost těles a objektů 

 
        

(v blízkosti složený nebo opřený materiál)         
Poznámka: 

   
        

                  
Nedostatečná pevnost a celistvost ETICS v          
okolí zakádací lišty v místech 
ukončení 

 
        

a napojení ETICS na přilehlé 
konstukce 

 
        

nebo nároží.               
Poznámka: 
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Oblast kolem hlavního vstupu do objektu ANO NE Datum/Podpis 
                  
Poruchy kolem rámů dveřních otvorů,            
praskliny                 
Poznámka: 

   
        

                  
Poruchy v rozích dveřních otvorů 

 
        

                  
Poznámka: 

   
        

                  
Poruchy vlivem nárazů dveřních křídel 

 
        

do fasády nebo nárazy cizích těles, apod.         
Poznámka: 

   
        

                  
Vizuální poruchy vlivem extrémního zatékání         
a odstřikování vody             
Poznámka: 

   
        

                  

         
         Oblast kolem oken ANO NE Datum/Podpis 
                  
Trhliny a poruchy kolem okenních rámů,         
praskliny                 
Poznámka: 

   
        

                  
Poruchy v rozích okenních otvorů 

 
        

                  
Poznámka: 

   
        

                  
Poruchy ostění okenních otvorů vlivem 

 
        

nárazů okenních křídel a cizích těles do fasády         
Poznámka: 

   
        

                  
Trhliny a poruchy kolem parapetů 

 
        

(zvláště na koncích parapetů)             
Poznámka: 

   
        

                  
Viditelné projevy zatékání nebo odstřikování     

 
  

vody             
 

  
Poznámka: 
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Ukončení u střechy ANO NE Datum/Podpis 
                  
Poruchy napojení ETICS u oplechování           
střechy                 
Poznámka: 

   
        

                  
Viditelné projevy zatékání 

  
        

vody a tajícího sněku do ETICS           
Poznámka: 

   
        

                  
Znečištění, plíseň, napadení izolační 

 
        

vrstvy hmyzem, změna barevnosti apod.           
Poznámka: 

   
        

                  
Zatékání vody po fasádě vlivem poruchy         
oplechování atiky nebo střešní krytiny           
Poznámka: 

   
        

                  

         
         
         Celková plocha ETICS ANO NE Datum/Podpis 
                  
Trhliny v celkové ploše ETICS           
                  
Poznámka: 

   
        

                  
Puchýře v celkové ploše ETICS 

 
        

                  
Poznámka: 

   
        

                  
Nerovnost plochy (zvlnění, vyboulení) 

 
        

                  
Poznámka: 

   
        

                  
Poruchy vlivem deformací - trhliny 

 
        

a spáry v ploše               
Poznámka: 

   
        

                  
Viditelné díry v ploše 

  
        

                  
Poznámka: 
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Nežádoucí blízkost těles a objektů           
(opřený nebo složený materiál, 

 
        

předměty, apod.)               
Poznámka: 

   
        

                  
Vyblednutí fasádní barvy v ploše 

 
        

                  
Poznámka: 

   
        

                  
Prosaknutí skvrn z podkladu na 
povrch 

 
    

 
  

(mapy, stopy po vodě)         
 

  
Poznámka: 

   
    

 
  

                  
Vizuální změny, výskyt prachu, 

 
    

 
  

nečistot, plísní apod.         
 

  
Poznámka: 

   
    

 
  

                  
Jiné zjištěné závady v ploše 

  
    

 
  

              
 

  
Poznámka: 
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4.2  Kontrola termografií 
  

Před převzetím poslední části stavby je vhodné provést kontrolu kvality provedení 

termovizí (je nutno provádět v topném období). Tato kontrola odhalí kvalitu tepelně 

izolačních vlastností.  

 Termografie umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu 

stavebních konstrukcí a používá se pro určení míst v obvodovém plášti, kde dochází ke 

zvýšeným tepelným ztrátám a poruchám jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku 

nesprávného provedení detailů. Je to metoda, která se provádí pomocí snímacího zařízení 

infračerveného záření – termografické kamery, která převádí hustotu IR záření na tepelný 

obraz. 

  

 V části termosnímků je barevná stupnice od nejnižší naměřené teploty ( má přiřazenou 

tmavomodrou barvu) po nejvyšší (barva žlutá až bílá). 

 

 Je nutné, aby zpracovatel termovizního měření byl odborník se znalostí problematiky a 

závislostí jak okrajových podmínek při vlastním termovizním měření, tak i znalostí vlastností 

stavebních konstrukcí, zjištěných z předem prostudované projektové dokumentace. 

 

Příklady užití termografie 

 Termografický snímek na obr. 1 a 2 ukazuje, jak až velké mohou být tepelné mosty 

v obvodovém plášti při nekvalitním provedení zateplení.  

 

 
 

 

                        Obr.1 [3]     Obr.2 [3] 

https://www.email.cz/download/i/lhDmuYpo-u7o2UTIHnkuXtRbj_sjdZrklnp69fKJ_0DKo7KZfdDvHzopfDNGtYi_Y0GUS20/IR_0001.jpg
https://www.email.cz/download/i/ZQRl7B6y3SmTmTEwXVd5EyfusA55w20IULGBEg8SAzGccjC77t1Y4kmcU2bVqN9yULRrft4/IR_0002.jpg
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 Na snímku 3 a 4 je vidět rozdíl povrchových teplot. Snímky názorně ukazují, jak 

velkým tepelným ztrátám je možno zabránit tepelnou izolací domu.  

 
 

 

 

 

 
 

 

                                   Obr.3 [3]                 Obr.4 [3] 

 

 Správné vyhodnocení termografických snímků je základem pro co nejefektivnější 

návrh opravného řešení. 

 

Nejčastější úniky tepla: 

Obvodové zdi - starší domy 20 – 30 % tepla 

Střecha, komín - úniky 10 – 20 % tepla (obzvláště u starých šikmých střech) 

Okna, dveře -  30 – 40 % tepla 

Strop -   10 – 15 %  tepla (vlivem špatné izolace) 

Sklep a suterén - nevytápěné prostory spolehlivě odvádějí stropem 5 – 10 % tepla [6] 

 

4.3 Závěr 

 

 Zateplením se zlepší tepelnětechnické vlastnosti konstrukce a tím se sníží spotřeba 

tepelné energie, zamezí se vzniku plísní, zlepší se tepelná pohoda v objektu a zamezí se 

pronikání vlhkosti spárami konstrukce. Při provádění zateplení je nutné se řídit pokynů 

výrobce, protože jen při správném provedení je zateplení účinné. 
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