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ANOTACE-CZ 

 

Předmětem diplomové práce je novostavba objektu mateřské školy. Jedná se o 

dvoupodlažní částečně podsklepený objekt s plochou střechou, který bude postaven v obci 

Dolní Lhota.  Tvar objektu je navržen jako nepravidelný obdélník o rozměrech                  

42,83 x 27,15 m a výškou 7,6 m. Z funkčního hlediska je objekt rozdělen na dvě části. Část 

využívaná mateřskou školou 1.NP a část využívaná základní uměleckou školou 2.NP.  

 

Součástí diplomové práce je vypracování technologického postupu provádění 

kontaktního zateplení zateplovacím systémem BaumiPro od firmy Baumit. Včetně vyřešení 

detailů, posouzení na tepelně technické požadavky a vypracování rozpočtu. Diplomová práce 

je vypracovaná v souladu s platnými vyhláškami, předpisy a normami. 

 

Klíčová slova – kontaktní zateplovací systém, technologický postup. 

 

 

ANNOTATION-EN 

 

The subject of this master's thesis is a new building for kindergarten. This two-storey, 

semi-basement object with flat roof will be built in the village called Dolní Lhota. The 

proportions of the object are designed as an irregular rectangle measuring 42.83 x 27.15 m 

and with a height of 7.6 m. From a functional point of view, the object is divided into two 

parts. While the first elevated storey will be used as the kindergarten, the second storey will 

be used as a primary art school. 

The master's thesis also contains a technological process of the implementation of the 

contact thermal system insulation BaumiPro from the company Baumit. Including the solution 

of the details, assessment on thermal and technical requirements and drawing up a budget. 

The master's thesis is prepared in accordance with applicable regulations, codes and 

standards. 

 

Key words – contact thermal system, technological process. 
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Seznam použitého značení 

 

˚C – stupeň Celsia 

ČSN – Česká technická norma 

NP – nadzemní podlaží 

PP – podzemní podlaží 

kg – kilogram 

k.ú. – katastrální území 

m – metr 

mm – milimetr 

m
2
 – metr čtverečný 

m
3
 – metr krychlový 

tl. –  tloušťka 

MW – minerální vlna 

bm – běžný metr 

č.d.o. – činitel denní osvětlenosti 

tj. – to je 

Ug – součinitel prostupu tepla zasklením 
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 Budova mateřské školy bude postavena v obci Dolní Lhota na ulici Výstavní v areálu 

stávající základní školy. Parcela č. 578/2,578/3 a 578/4  je ve schváleném územním plánu 

obce určena pro výstavbu budov občanské vybavenosti a je ve vlastnictví obce Dolní Lhota. 

Přístup na pozemek bude řešen ze severní strany pozemku par.č.578/2 po stávající přístupové 

komunikaci. Pozemek je svažitý se vzrostlými stromy. Budova mateřské školy je dispozičně 

řešena jako tři oddělení, každé pro 20 dětí. Objekt bude komunikačně propojen s objektem 

základní školy pomocí spojovací chodby. 

 

 Novostavba objektu mateřské školy je dvoupodlažní, částečně podsklepená 

s půdorysnými rozměry 42,83 x 27,15m a výškou 7,6m. Vstup do objektu je řešen ze západní 

strany objektu a je opatřen plošinou pro invalidní vozíky. 

 Celé 1.NP je koncipováno jako bezbariérové. Dispozičně jsou řešena tři oddělení 

s celkovou kapacitou 60 dětí, každé oddělení se nachází v samostatném křídle budovy. 

Oddělení jsou mezi sebou propojena centrální šatnou, která je společná pro všechna oddělení. 

Přípravna jídel a jídelna je rovněž společná pro všechna oddělení.  

V celém 2.NP se nacházejí prostory, které budou využívány pro potřeby základní 

umělecké školy. Nachází se v něm učebny, sklady, WC, kuchyně, venkovní terasa tvořena 

zelenou střechou, vstupní hala a místnost, která bude využívaná jako koncertní sál. 

Suterén není vnitřně komunikačně propojen s prostory mateřské školy a nachází se 

v něm kotelna, garáž určená pro skladování zahradní techniky, sklady a archiv. 

 

 V technologické části je vypracován technologický postup tvorby zateplení objektu, 

časové plány ve formě řádkového harmonogramu, položkový rozpočet a tepelně technické 

posouzení v programech Teplo 2011 a Area 2011. 
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A. Architektonické - stavební řešení 

 

1. Technická zpráva 

 

a)  Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

Budova mateřské školy bude postavena v obci Dolní Lhota v areálu stávající 

základní školy na stavební parcele č. 578/2,578/3 a 578/4 o celkové výměře 4530 m2
. Parcela 

je ve schváleném územním plánu obce určena pro výstavbu daného záměru a je ve vlastnictví 

investora. Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepenou budovu tvaru nepravidelného 

obdélníku s půdorysnými rozměry 42,83 x 27,15m a výškou 7,6m. Z funkčního hlediska je 

objekt rozdělen na dva samostatné celky a to mateřskou školu, která bude umístěna v 1.NP a 

základní uměleckou školu, která bude umístěna v 2.NP. Budova bude komunikačně propojena 

s budovou základní školy pomocí spojovací chodby. 

V mateřské škole jsou dispozičně řešena tři oddělení, každé pro 20 dětí. Celková 

kapacita školky je 60 dětí. Personál školky bude pětičlenný, a to tři učitelky, uklízečka a 

obsluha v jídelně. Školka je přednostně určena dětem od tří do šesti let.  

Základní umělecká škola je tvořena celkem čtyřmi učebnami, každá učebna má 

kapacitu 10 dětí. Personál základní umělecké školy bude rovněž pětičlenný, a to čtyři učitelky 

a uklízečka. V prostorách základní umělecké školy je i koncertní sál s kapacitou 60 osob. 

    Vstup do objektu se nachází ze západní strany a je opatřen plošinou pro invalidní 

vozík. Před objektem mateřské školy bude vybudováno nové parkoviště pro osobní 

automobily. Součástí mateřské školy je dětské hřiště, které bude umístěno z východní strany 

objektu.   

 

b)  Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

 

Architektonické řešení je dáno charakterem stavby, jejím osazením do terénu. 

Budova bude postavena ve středu obce v areálu stávající základní školy, se kterou bude 

propojena pomocí spojovací chodby. Objekt mateřské školy je navržen na nepravidelném 
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půdorysu o rozměrech 42,83 x 27,15m a je rozdělen na tři křídla. V každém křídle je 

dispozičně řešeno jedno oddělení. Oddělení jsou mezi sebou propojena centrální šatnou, která 

je společná pro všechna oddělení. Přípravna jídel a jídelna je taktéž společná pro všechna 

oddělení. Přístup k budově bude řešen ze severní strany parcely č. 578/2 po stávající 

přístupové asfaltové komunikaci. Na této parcele jsou k dispozici i parkovací stání pro osobní 

automobily. Z východní strany objektu je umístěno dětské hřiště s prolézačkami a 

pískovištěm. Objekt je navržen tak, aby svým vzhledem vhodně zapadal do dané lokality a 

nenarušoval okolní zástavbu. 

 

Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt. Vstup do objektu se nachází 

ze západní strany a je opatřen plošinou pro invalidní vozíky. Celé 1.NP je projektováno jako 

bezbariérové a nachází se v něm celkem tři oddělení, každé oddělení se skládá z herny, 

lehárny, skladu hraček, skladu lehátek a WC, tato oddělení mají společnou šatnu, jídelnu a 

místnost určenou pro výdej jídla. Dále je zde umístěno WC pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace, umývárna, úklidová komora, šatna pro personál a kancelář. 

V 2.NP jsou prostory určené pro základní uměleckou školu a nachází se zde celkem 

čtyři učebny, WC, malá kuchyně, sklady, vstupní hala s šatnou a koncertní sál. Z prostoru 

vstupní haly je možno vyjít na venkovní terasu, která je tvořena zelenou střechou. 

Suterén není vnitřně komunikačně propojen s prostorami mateřské školy a je určen 

ke skladování zahradního nábytku a hraček. Nachází se zde garáž, kotelna, sklad a archiv.  

 

Vlastní stavba objektu mateřské školy bude provedena klasickou zděnou technologií. 

Základy budou ze železobetonových pásů. Svislé nosné i nenosné zdivo bude kompletně 

provedeno z pórobetonových tvarovek YTONG. Obvodový plášť bude vyzděn z tepelně 

izolační tvárnice YTONG Lambda+ p2-350 tl.450mm. Stropní konstrukci bude tvořit bílý 

strop YTONG, který se skládá z železobetonových nosníků XELLA a stropních vložek 

z pórobetonu Miako P4-500. Objekt bude zastřešen jednoplášťovou mechanicky kotvenou 

plochou střechou, s hlavní vodotěsnící vrstvou z fólie z měkčeného PVC a spádovou vrstvou 

tvořenou tepelnou izolací.  Okna budou plastová s izolačním trojsklem. Na fasádě bude 

provedena strukturovaná omítka o dvou barevných odstínech a s motivy. Komínový systém 

bude použit od firmy SCHIEDEL. 
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c)  Celkové provozní řešení, technologie výroby   

 

Areál základní školy na ulici Výstavní je tvořen seskupením více budov, které 

jsou mezi sebou propojeny spojovacími krčky nebo chodbami. Označení a umístění 

jednotlivých objektů je zřejmé ze situačního výkresu. Přístup k areálu je ze severní strany po 

stávající asfaltové komunikaci ulice Výstavní. Samotný hlavní vstup do budovy MŠ je řešen 

ze západní strany objektu, před kterým bude také zřízena nová příjezdová asfaltová 

komunikace s parkovištěm pro osobní automobily. Vedlejší vstup do objektu bude zřízen 

z východní strany objektu. Budova MŠ bude rovněž propojena s areálem základní školy 

pomocí spojovací chodby. Celkové provozní řešení areálu, ani jednotlivých objektů, není 

nijak dotčeno. 

 

d)  Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

Zemní práce  

 

Před zahájením zemních prací bude provedeno řádné vytyčení objektu. Zemní práce 

budou obsahovat strojně hloubené výkopy pro podsklepenou část školky, základové pásy pod 

nepodsklepenou částí objektu a vedení inženýrských sítí od místa napojení na hranici 

pozemku k objektu. Začištění dna výkopu, základových pásů pod nepodsklepenou částí a 

hloubení základových pásů pod podsklepenou částí, bude provedeno ručně. Při provádění 

zemních prací bude nutno dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti klimatickým 

vlivům ČSN 73 1001, aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zeminy 

v době výstavby. Zásypy a násypy musí být řádně hutněny, zejména pak pod podlahami 

v nepodsklepené části objektu. 

 

Základové konstrukce 

 

Objekt mateřské školy je částečně podsklepený, založen na základových pásech 

z prostého betonu C12/15, vyztužených betonářskou ocelí B420B. Základové pásy budou 

šířky 500, 600  a 650 mm. Podkladní beton tloušťky 160mm bude proveden z prostého betonu 

C12/15, vyztužen kari sítí ø 6 mm s oky 100x100 mm. Základové pásy budou zesíleny 
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ztužujícím věncem z betonu C20/25 umístěným v podkladním betonu. Základová spára je 

umístěna v hloubce -4,150 mm. Jako izolace proti zemní vlhkosti bude použit asfaltový pás 

DEKBIT V60 S35 tl. 3,5 mm, který bude nataven na podkladní beton. Pod vnitřním komínem 

a pod sloupy se provede rozšíření základové konstrukce. Pod příčkami se provede zesílení 

armování v šířce 1m u horního líce podkladního betonu. 

 

Svislé konstrukce [18] 

 

Veškeré svislé nosné i nenosné konstrukce budou provedeny zdícím systémem 

YTONG. Obvodový plášť bude vyzděn z tepelně izolační tvárnice YTONG Lambda+ p2-350 

tl.450mm. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z přesných tvárnic YTONG P2-400 tloušťky 

300mm. Příčky tloušťky 125 a 150 mm budou vyzděny z tvárnic YTONG P2-500. Zdít 

začínáme od nejvyššího rohu. První vrstvu vyzdíme na vápenocementovou maltu, další vrstvy 

na tenkovrstvou maltu YTONG. Příčky se připojují k nosnému zdivu pomocí nerezového 

pásku, který vložíme do ložné spáry a připevníme hřebíkem nebo pouze vmáčkneme do 

maltové lože. Zděné konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 2310. 

 

Pro napojení plynového kotle je navrženo dvouprůduchové komínové těleso 

SCHIEDEL PLUS. 

 

U vstupní části objektu budou pro podepření části 2.NP použity ŽB prefabrikované 

sloupy o ø 450 mm a konstrukční výšce 3100 mm. Sloupy budou tvořit nejenom funkci 

nosnou, ale i funkci estetickou. 

 

Vodorovné konstrukce [18] 

 

Překlady nad okenními otvory v nosných obvodových stěnách jsou navrženy pomocí 

nosných překladů YTONG, při světlosti otvoru větší než 2500 mm budou použity překlady z 

tvarovek U 200 a U 250, které se stávají nosnými až po vložení výztuže a vytvrdnutí betonové 

zálivky. Překlady v nosných vnitřních stěnách budou rovněž tvořeny pomocí nosných 

překladů YTONG, při větší světlosti než 2500 mm budou použity překlady z tvarovek U 300. 
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Stropní konstrukce je tvořena bílým stropem YTONG tl. 250 mm. Strop se skládá ze 

železobetonových nosníku XELLA a stropních vložek Miako P4-500. Na stropní vložky je 

uložena kari síť ø6/150 x ø6/150 mm, která je následně zalita betonem C20/25 tloušťky        

50 mm. V úrovni ytongového stropu je navržen železobetonový věnec. Po rozložení nosníku 

dle kladečského plánu je třeba nosníky montáže podepřít. Rastr podpůrných sloupků musí být 

minimálně 1,6 x 1,6 m. Osová vzdálenost nosníku je 680mm a délka uložení nosníku je 

minimálně 150 mm. Celková tloušťka stopní konstrukce je 250 mm. 

 

Schodišťová konstrukce 

 

Vnější vstupní schodiště je navrženo jako jednoramenné železobetonové monolitické 

s přímou výstupní čarou, obložené keramickou dlažbou s protiskluznými pásky. Pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace bude vybudována vstupní rampa pro zdolání 

úrovně terén-přízemí budovy. Sklon rampy je 8,33% a bude řešen s podestou. Podlaha dlažby 

bude betonová s protiskluzným reliéfním povrchem. 

Vnitřní schodiště je dvouramenné, tvořeno systémem YTONG. Každé rameno má 10 

stupňů. Výška schodišťového stupně je 172,5 mm, šířka stupně je 285 mm. Šířka ramene je 

1500 mm. Schodišťové stupně jsou vyztužené pórobetonové prvky, jež jsou uloženy na obou 

koncích. Ukládáme je do tenkovrstvé zdící malty Ytong stejně jako tvárnice. Nejnižší 

schodišťový stupeň položíme na základovou desku vždy výš o tloušťku podlahy. Uložení 

stupně na každou stranu je 150 mm. Mezipodesta je tvořena stropními dílci Ytong, které jsou 

stejně jako schodišťové stupně uloženy 150 mm na každou stranu do nosného zdiva. 

Schodiště v 2.NP slouží pro vstup na venkovní terasu a bude ocelové se skleněnými 

stupnicemi. Šířka schodišťového stupně je 300 mm a výška je 133 mm. 
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Střešní konstrukce [3] 

 

Jednoplášťová mechanicky kotvená střecha nad 2.NP 

 

Mateřská škola bude zastřešena jednoplášťovou mechanicky kotvenou plochou 

střechou. Vodotěsnící vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC. Spád střešních rovin je jednotný 

3% a bude proveden spádovou vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Odvodnění střechy bude 

realizováno pomocí pěti střešních vpustí GULLYDEK DN 125. Nosnou konstrukci pro 

střešní plášť tvoří bílý strop YTONG. Přístup na střechu je navržen z venkovní terasy nad 

1.NP pomocí ocelového žebříku. 

 

Skladby střešního pláště:   

 

- DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm 

- FILTEK  300 

- Spádové klíny EPS 100 S tl. 20-240 mm 

- EPS 100 S tl. 140 mm 

- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm 

- DEKPRIMER tl. 0,5 mm 

- Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

Zelená střecha 

 

Část střechy nad 1.NP bude zastřešena jednoplášťovou vegetační plochou střechou. 

Vodotěsnící vrstvu tvoří fólie z měkčeného PVC. Spád střešních rovin je jednotný 3% a bude 

proveden spádovou vrstvou vytvořenou tepelnou izolací. Odvodnění střechy bude realizováno 

pomocí dvou střešních vpusti GULLYDEK DN 125 s šachtou pro vegetační střechy 

TOPWET. Nosnou konstrukci pro střešní plášť tvoří bílý strop YTONG. Přístup na střechu je 

navržen z haly v 2.NP. 
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Skladby střešního pláště:   

 

- DEK RNSO 80 tl. 90 mm  

- FILTEK  200 

- DEKDREN T20 GARDEN tl. 20 mm 

- FILTEK 500 

- DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm 

- FILTEK  300 

- Spádové klíny  EPS 150 S tl. 20-240 mm 

- DEKPERIMETR tl. 140 mm 

- GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 

- DEKPRIMER tl. 0,5 mm  

- Stropní konstrukce YTONG tl. 250 mm 

 

Klempířské prvky 

 

Zábradlí na vnějších schodištích je celohliníkové s povrchovou úpravou komaxit. 

Ochranné madlo, umístěné na vstupní rampě, bude provedeno z nerezové oceli o průměru 

50mm. Zábradlí na venkovní terase v 2.NP bude kotveno do atiky z vnější strany, pomocí 

celohliníkového profilu. Na venkovní terase bude rovněž použito celohliníkové zábradlí 

s povrchovou úpravou komaxit. Vnitřní madlo na schodišti a zábradlí bude celohliníkové 

ozdobné. Vstup na střechu 2.NP je proveden pomocí ocelového žebříku s antikorozní 

úpravou, který bude kotven do obvodové stěny objektu. Pro oplechování venkovních parapetů 

bude použit pozinkovaný plech. 

 

Zámečnické prvky 

 

Jedná se o drobné kotvící a zajišťující zámečnické výrobky na schodišti, rampě a 

zelené střeše. 
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Hydroizolace 

 

Na podkladní beton bude provedena hydroizolace proti vzlínající vlhkosti pomocí 

hydroizolačního pásu DEKBÍT V60 S35 z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné 

rohože tloušťky 3,5 mm. Pásy budou celoplošně natavovány na betonový podklad opatřený 

nátěrem DEKPRIMER. Hydroizolační pás bude vytažen 300 mm nad úroveň terénu. 

 

V umyvárnách se provede na betonovou mazaninu penetrace PSI-GISOGRUND, 

hydroizolace PCI-LASTOGUM, hydroizolace u sprchy bude vytažena do výšky 2000 mm, 

v umyvárnách 1000 mm. 

 

U střešní konstrukce bude pro hydroizolaci střešního pláště použit pás z SBS 

modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, který bude bodově natavován 

na betonový podklad opatřený nátěrem DEKPRIMER. Pás slouží jako parotěsnící a 

vzduchotěsnící vrstva. Na vrchní vrstvu střešního pláště bude použita hydroizolační fólie 

z PVC-P DEKPLAN 76, která je kotvena pomocí kotev do podkladního betonu. 

 

Podlahy 

 

Povrchová úprava podlah se v jednotlivých místnostech liší podle druhu a účelu 

místnosti. Keramická dlažba bude provedena ve vstupní hale, přípravně, umývárně, v zádveří, 

hale, šatně a úklidové komoře. Vnější keramické dlažby s protiskluzovým povrchem budou 

provedeny ve vstupní části. Dřevěná lepená podlahová konstrukce bude v lehárnách, hernách 

a v jídelně. Povlaková PVC se položí ve skladech lehátek a hraček. Ve sklepních prostorách 

bude podlaha provedena z lité pryskyřice. Přechody mezi jednotlivými druhy konečných 

nášlapných vrstev budou řešeny pomocí přechodových podlahových lišt. Monolitické 

betonové vrstvy budou od obvodových konstrukcí dilatovány vkládaným okrajovým páskem. 

Ve vyšších podlažích jsou podlahy opatřeny zvukovou izolací SCHONOX TS tl.40 mm  proti 

šíření hluku. 
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Skladba podlahy na terénu v suterénu S5:    

 

- Podlaha z lité pryskyřice tl.2 mm 

- Betonová mazanina tl.50 mm 

- Hydroizolační pás A330H tl.0,1 mm 

- Polystyrén EPS 150S tl.90 mm 

- Hydroizolace DEKBIT V60 S35 tl.3,5 mm 

- Podkladní beton C12/15 vyztužen svařovanou sítí 

 ø6/100 mm - ø6/100 mm tl. 160 mm 

- Hutněná struska 

 

Skladba podlahy na terénu S2:   

 

- Keramická dlažba 400x400 mm tl.10mm 

- Betonová mazanina tl.50 mm 

- Hydroizolační pás A330H tl.0,1 mm 

- Polystyrén EPS 150S tl.90 mm 

- Hydroizolace DEKBIT V60 S35 tl.3,5 mm 

- Podkladní beton C12/15 vyztužen svařovanou sítí 

 ø6/100 mm - ø6/100 mm tl. 160 mm 

- Hutněná struska 

 

Skladba podlahy na terénu S1:   

 

- Lamelové podlahové parkety tl.8mm položené na mirelonu tl.3 mm 

- Betonová mazanina tl.50 mm 

- Hydroizolační pás A330H tl.0,1 mm 

- Polystyrén EPS 150S tl.90 mm 

- Hydroizolace DEKBIT V60 S35 tl.3,5 mm 

- Podkladní beton C12/15 vyztužen svařovanou sítí 

 ø6/100 mm - ø6/100 mm tl. 160 mm 

- Hutněná struska 
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Skladba podlahy v 2.NP S4:   

 

- Keramická dlažba 400x400 mm tl.10mm 

- Betonová mazanina tl.50 mm 

- Hydroizolační pás A330H tl.0,1 mm 

- Zvuková izolace SCHONOX TS tl.40 mm 

- Bílý strop YTONG – nosníky XELLA, vložky miako, 

 betonová zálivka tl. 250 mm 

- Baumit MPI 25 tl.15 mm 

- Baumit jemná štuková omítka tl.5 mm 

- Malba 

   

Úpravy povrchů 

 

Na zděné stěny, příčky a stropy se provedou hrubé omítky Baumit MPI 25. Konečná 

úprava bude provedena nanesením jemné štukové omítky Baumit o tloušťce 1 mm a aplikace 

nátěru Primalex v různých barevných kombinacích. Omítky budou na povrch nanášeny 

strojně. V umývárnách, WC, úklidové komoře a u přípravny jídel se provedou keramické 

obklady do výšky dle projektové dokumentace. Venkovní tenkovrstvá omítka na bázi silikátu 

bude provedena v barevné kombinaci dle návrhu architekta.  

 

Před objektem ze západní strany bude vybudována asfaltová plocha, která bude 

sloužit jako příjezdová komunikace a její součástí bude i parkoviště pro osobní automobily. 

Na asfaltovou plochu před vstupem do objektu bude napojena betonová dlažba ROCCO, která 

bude umístěna i u vedlejšího vstupu do budovy z východní strany. 

 

V jednotlivých místnostech jsou různé druhy nášlapných ploch dle účelu místnosti. 

Především jsou nášlapné plochy tvořeny keramickou dlažbou, dřevěnými podlahovými 

lamely a povlakem z PVC. V suterénu je nášlapná plocha tvořena litou pryskyřicí.  
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Výplně otvorů 

 

Celý objekt bude osazen plastovými okny a vstupními dveřmi s izolačními trojskly 

Ug=0,5 W/m
2
K a profily Rehau. Barva oken a dveří bude bílá viz. příloha tabulka oken a 

dveří.  

 

Napojení objektu na inženýrské sítě 

 

Vodovod – přípojka vody k objektu bude realizovaná napojením na veřejný vodovodní 

řád, který se nachází v přilehlé komunikaci ulice Výstavní. Celková spotřeba pitné vody dle 

vyhlášky č. 428/2001 – 1760 m
3
.  

16m
3/osoba*110 osob……1760 m

3
. 

 

Veškeré rozvodné potrubí studené a teplé vody je navrženo z měděných trubek Cu 

Sanco. Rozvody budou vedeny v drážce zdiva, nebo v podlaze. 

 

Plynoinstalace – Objekt mateřské školy bude plynofikován a to napojením na stávající 

rozvody plynu základní školy. Měření spotřeby plynu bude provedeno stávajícím 

plynoměrem ROMBACH. 

 

Dešťová kanalizace – Veškeré dešťové vody ze střechy a z nově budovaných 

zpevněných ploch budou svedeny pomoci přípojky do obecní kanalizace dešťových vod. 

 

Splašková kanalizace – Splaškové odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou 

PVC DN 200 mm do stávajícího biologického septiku, který se nachází v areálu školy cca 8m 

od uvažované stavby mateřské školy.  

 

Napojení na zdroj elektřiny – Stávající přípojková skříň, umístěna na budově školy, 

bude přezbrojena. Z rezervních pojistek bude napojena nová el. instalace budovy školy. 

Měření el. energie MŠ bude umístěno v novém elektroměrovém rozvaděči ve vstupní části 

budovy. 
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e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 

 V objektu jsou řešeny veškeré prvky splňující bezpečnost při užívání budov škol a 

musí být v souladu s vyhláškou č. 137/98Sb. O obecných technických požadavcích na 

výstavbu.  

 

 Na bezpečnost při užívání, ochrany zdraví a pracovního prostředí se vztahují platné 

bezpečnostní předpisy a normy, zejména je nutno dodržovat ustanovení: 

- zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), 

- zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, 

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- nařízení vlády č. 101/ /2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 

- nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací,  

včetně novelizace nařízení vlády č. 88/2004 Sb. 

 

 Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Dodavatel musí zajistit 

pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou, dodržování 

nočního klidu v době od 22:00h – 6:00h, správné třídění a ukládaní odpadu do popelnicových 

nádob nebo kontejnerů.  

 

 S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce 

zajišťovat při realizaci stavby podle vyhlášky č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. 
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f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – 

popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí. 

 

Stavební konstrukce objektu jsou řešeny v souladu s tepelně technickou normou  

ČSN 73 0540-2. Obvodový plášť je navržen z tepelně izolačních tvárnic Ytong – Lambda+  

P2-350 tl. 450mm, které splňují požadavek normy na doporučený součinitel prostupu tepla. 

Podkladní betonová deska je zateplena polystyrénem Isover EPS-150S  tl. 90 mm. Úsporu 

také zajišťují kvalitní plastová okna s izolačním trojsklem Ug = 0,5 W/m
2
K. 

 

Zasklení oken je čirým sklem, okna nesmí být přes den zacloněna např. žaluziemi, 

které mohou být instalovány proti případnému oslunění. Pro vybavení interiéru je nutno 

použít světlé materiály s minimálním činitelem odrazu 0,5 barvy šedé, béžové apod., 

doporučená barva podlahy je světle šedá. Předpokládané čištění oken 1x za 2 měsíce, 

malování objektu 1x za 2 roky. Posuzování místností dle zrakových činností IV. Kategorie – 

zraková činnost středně přesná s požadavkem č.d.o. = 1,50%. Dokumentace výpočtu denního 

osvětlení není předmětem této diplomové práce.  

 

Ochrana proti hluku je řešena materiály a stavebními konstrukcemi, které splňují 

požadavek normy na odolnost proti šíření hluku. Po dobu výstavby hluk z pracovních činností 

nepřekročí přípustné denní limity. Návrh objektu na ochranu proti hluku vychází z ČSN 73 

0532 Akustika. 

 

Stavební parcela č. 578/2,578/3 a 578/4 se nachází v oblasti nízkého radonového 

rizika. Z tohoto důvodu není potřeba na pozemku provádět žádná protiradonová opatření. 

Oblast výstavby se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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g) Požadavky na požární ochranu konstrukce 

 

Požadavky požární odolnosti stavebních konstrukcí byly stanoveny dle ČSN 730802. 

 

Obvodové stěny tl. 450 mm jsou provedeny z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda+ 

P2-350, třída A1 – nehořlavé ČSN EN 13501-1, požární odolnost REIW 180min.  

 

Vnitřní nosné stěny tl. 300 mm jsou provedeny z pórobetonových tvárnic YTONG   

P2-400, třída A1 – nehořlavé ČSN EN 13501-1, požární odolnost REIW 180min. 

 

Stropní konstrukce je provedena z bílého stropu YTONG složeného ze stropních 

vložek Miako a stropních nosníků XELLA, třída A1 – nehořlavé ČSN EN 13501-1, požární 

odolnost REIW 180min. 

 

Dveře mezi jednotlivými požárními úseky musí být provedeny jako omezující šíření 

tepla s požární odolností 15 a 30min.  

 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení. 

 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti uvedené v projektové 

dokumentaci, musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s podmínkami stanovenými 

výrobcem a montáž nebo provádění konstrukcí musí být v souladu s montážními návody 

konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupů stanovených výrobcem 

zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 

Při výstavbě budovy MŠ nebudou použity žádné netradiční technologické postupy. 
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j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele. 

 

Zhotovitel před započetím vlastních stavebních prací zajistí pasport okolních objektů 

v areálu školy. Jiné požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly 

stanoveny. Charakter stavby to nevyžaduje. 

 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných měření a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami. 

 

Stavbyvedoucí a stavební dozor investora bude řádně kontrolovat provedení prací 

zakrývaných konstrukcí před jejich úplným zakrytím, především se jedná o hydroizolaci 

spodní stavby a střešní konstrukce. 

 

Hydroizolační pás [3] – Kontrola hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů se 

provede vždy po dokončení jednotlivých etap hydroizolační vrstvy a před zakrytím hotové 

hydroizolace dalšími vrstvami. Kontrolovat se především bude spojení asfaltových pásů 

s podkladem a spojení pásů mezi sebou. Kontrola požadovaného překrytí jednotlivých pásů 

bude provedena vizuálně nebo namátkovým přeříznutím spoje pásu. Svaření pásu se bude 

kontrolovat tažením špachtle po spoji s mírným tlakem proti spoji při teplotě asfaltového 

pásu 10˚C až 20˚C.  V průběhu realizace i po dokončení hydroizolační vrstvy musí být 

neustále kontrolováno, zda nedochází k poškození nechráněné hydroizolační vrstvy 

stavebními procesy.  

 

Hydroizolační pás z PVC, střešní konstrukce [3] – Kontrola hydroizolační vrstvy 

z PVC hydroizolačních pásů bude rovněž probíhat po dokončení jednotlivých etap a před 

zakrytím hotové hydroizolace dalšími vrstvami. Především se provádí kontrola spojitosti a 

mechanické odolnosti provedených sváru jehlou a to 0,25 až 1 hodinu po jejich dokončení. 
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Zkouška spojitosti sváru se provádí tažením kovového hrotu zkušební jehly po spoji. 

Spoj musí být v době provádění zkoušky vychladnutý. Optimální doba je 15 min. od 

provedení sváru.  

 

l) Výpis použitých norem. 

 

Při provádění stavby je nutno respektovat platné předpisy, zákony, vyhlášky a normy 

ČSN, zejména: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 

- Vyhláška č. 137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu ve 

znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. 

- Zákon č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. 

- Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

- ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 

- ČSN 73 1000 – Zakládání staveb 

- ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí 

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 2902 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) 

- ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 

- ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost, nevýrobní objekt 

- ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí 

- ČSN 73  1203 – Navrhování konstrukcí 

- ČSN 73 1901 – Navrhování plochých střech 

- ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 

- ČSN 73 3050 – Zemní práce – všeobecná ustanovení 

- ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 

- ČSN 74 4130 – Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN ISO 717-1,2 – Akustika, hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a 

stavebních konstrukcí 
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2 Výkresová část 

 

OZN  NÁZEV VÝKRESU        MĚŘÍTKO  POČET A4 

1.01  PŮDORYS 1.NP    1:50          16 

1.02  PŮDORYS 2.NP    1:50             16 

1.03  PŮDORYS 1.PP    1:50          4 

1.04  ŘEZ A-A’     1:50          8 

1.05  ŘEZ B-B’     1:50          8 

1.06  ŘEZ C-C’     1:50          2 

1.07  Pohled západní     1:50          2 

1.08  Pohled východní    1:50          2 

1.09  Pohled severní, jižní    1:50          2 

1.10  Celková situace    1:500          2 

1.11  Zelená střecha nad 1.NP   1:50          8 

1.12  Střecha nad 2.NP    1:50          16 

1.13  Střecha nad krčkem    1:50          4 

1.14  Půdorys základů    1:50          16 

1.15  Půdorys výkopů    1:50          16 

1.16  Půdorys stropu 1.PP    1:50          4 

1.17  Půdorys stropu 1.NP    1:50          16 

1.18  Půdorys stropu 2.NP    1:50          16 

1.19  Střecha detail A    1:10          1 

1.20  Střecha detail B    1:10          1 

1.21  Střecha detail C    1:10          1 

1.22  Střecha detail D    1:10          1 

1.23  Detail u okna     1:5          1 

1.24  Detail u parapetu    1:5          1 

1.25  Detail ostění     1:5          1 

1.26  Tabulka oken a dveří    1:100          2 

1.27  Skladby konstrukcí    1:100          2 

1.28  Pohledy vizualizace západní, východní 1:100          2 

1.29  Pohledy vizualizace severní, jižní  1:100          2 

1.30  Variantní řešení    1:50          16 
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1. Obecné informace 

 

1.1   Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:  Mateřská škola 

Místo stavby:  ulice Výstavní, 747 66 Dolní Lhota 

Katastrální území:  Dolní Lhota u Ostravy 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:   Ostrava-město 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stavební parcela:  578/2,578/3, 578/4 

Sousedící parcely:  301/62, 532/1, 347/14, 112/5 

 

Stavebník, investor:  Obec Dolní Lhota 

    Poštovní 250 

    747 66 Dolní Lhota 

E-mail: obecdolnilhota@iol.cz 

Tel.: 553 768 014 

 

Objednatel:   Obec Dolní Lhota 

    Poštovní 250 

    747 66 Dolní Lhota 

E-mail: obecdolnilhota@iol.cz 

    Tel.: 553 768 014 

 

Projektant:   Bc. Martin Sobas 

    Na Strážnici 221 

    747 66 Dolní Lhota 

    E-mail: martin.sobas@post.cz 

    Tel.: 723 910 812 
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1.2   Popis stavby 

 

Budova mateřské školy bude postavena v obci Dolní Lhota v areálu stávající 

základní školy. Stavební parcela č. 578/2,578/3 a 578/4 je ve schváleném územním plánu 

obce určena pro výstavbu daného záměru. Přístup k pozemku bude ze severní strany objektu, 

napojením na stávající asfaltovou komunikaci ulice Výstavní. Z funkčního hlediska bude 

budova rozdělena na dvě části a to 1.NP, kde budou prostory využívány pro potřeby mateřské 

školy a 2.NP, kde budou prostory určené pro základní uměleckou školu. Hlavním úkolem 

mateřské školy je navýšit nedostatečnou kapacitu míst stávající mateřské školy, která je 

vybudovaná v západní části obce. Školka je především určena pro děti od 3 do 6 let. 

 

Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepenou budovu, tvaru nepravidelného 

obdélníku o rozměrech 42,83 x 27,15 m a výškou 7,6 m. Vstup do objektu je situován ze 

západní strany objektu a je opatřen rampou se sklonem 8,33%. Objekt je komunikačně 

propojen s budovou základní školy pomocí spojovacího krčku. Budova je zastřešena plochou 

mechanicky kotvenou jednoplášťovou střechou. 

 

 Celé 1.NP je projektováno jako bezbariérové. Nachází se v něm tři oddělení, každé 

pro 20 dětí. Společné prostory pro všechny oddělení jsou šatna, jídelna a výdejna jídel. Dále 

se zde nachází místnosti určené pro personál. V 2.NP jsou prostory určené pro základní 

uměleckou školu. Celkem se zde nacházejí čtyři učebny s celkovou kapacitou 40 dětí, vstupní 

hala s výstupem na terasu, kuchyně, sklad a WC. V suterénu, který není komunikačně vnitřně 

propojen s mateřskou školou, se nachází kotelna, garáž, sklady a archiv. 

 

Technologický předpis je vypracován pro zateplení objektu mateřské školy pomocí 

kontaktního zateplovacího systému BaumitPro. Tepelná izolace bude z minerální desky s 

kolmými vlákny. Navržena tloušťka pro objekt bude 100 mm. Ostění a nadpraží oken a dveří 

bude zatepleno v tloušťce 30 mm. Systém bude navržen jako lepený s doplňkovým kotvením.  
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1.3   Podkladní konstrukce 

 

Jako podkladní konstrukce pro kontaktní zateplovací systém BaumitPro je zdivo 

z přesných tvárnic YTONG P2-400 tloušťky 375 mm. 

 

2. Materiály 

 

  Skladba obvodového pláště [5] 

 

Kontaktní zateplovací systém BaumitPro : 

  

Baumit silikon top tl. 2 mm 

   Baumit Uniprimer 

   Sklotextilní síťovina Baumit Startex 

Lepící hmota Baumit ProContact  

Hmoždinky  STR U 2G 

Minerální fasádní desky Isover NF 333  tl. 100mm 

Lepící hmota Baumit ProContact  

Obvodové zdivo YTONG P2-400 tl. 375 mm 

 

2.1   Použité materiály 

 

Všechny použité materiály pro skladbu kontaktního zateplovacího systému jsou 

navrženy a vyrobeny firmou Baumit, pouze izolace z minerální vlny je použita od firmy 

Isover. 

 

BAUMIT PROCONTACT [5] 

 

Je průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená především k lepení a 

stěrkování tepelně izolačních fasádních desek. Vyznačuje se vysokou přilnavostí k podkladu a 

paropropustností. Směs je složena z cementu, křemičitého písku a přísad. Spotřeba pro lepení 
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a stěrkování MW cca 4 - 5 kg/m
2. Potřeba vody cca 5 – 6l záměsové vody na / 25 Kg suché 

směsi. 

Je balena v pytlích po 25 Kg, na paletě 54 pytlů = 1350 Kg. Skladovat je možno 

v suchých prostorech na dřevěném roštu., skladovatelnost je 12 měsíců.  

 

 

 

 

 

Obr. 1 Paropropustná lepící hmota Baumit ProContact [5] 

 

MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY ISOVER NF 333 [7] 

 

Izolační fasádní desky z kolmých minerálních vláken. Výroba je založena na metodě 

rozvlákňování taveniny směsi horniny a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna 

se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu 

hydrofobizována a mají převážně kolmou orientaci k rovině stěny. Desky je nutné v 

konstrukci chránit vhodným způsobem. Rozměr desky je 1000 x 333 x 100 mm,což umožňuje 

o 40% rychlejší aplikaci než u běžné lamely a nižší spotřebu kotev. λD = 0,041 Wm
-1

K
-1

. 

 

Izolační desky jsou baleny do PE fólie do volných balíků, nebo jako balíky na paletě. 

Isover NF 333 je standardně dodáván na paletách. Materiál musí být skladován v uzavřených 

skladech tak, aby nemohlo dojít k jeho navlhnutí nebo jinému znehodnocení. Celkové 

množství fasádních desek pro realizaci je 3030 ks. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Minerální fasádní desky Isover NF 333 [7] 
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HMOŽDINKY STR U 2G [11] 

 

Jako kotevní prvek fasádních desek z minerální vlny budou polyetylénové zapouštěcí 

talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou STR 

8/60 U x 175 mm. Vrtaný otvor je  8 mm, kotevní hloubka do pórobetonového zdiva 

Ytong P2-400 je min. 65 mm. 

 

Hmoždinky STR U 2G jsou prodávány v balení po 100 Ks. Materiál musí být 

uskladněn v suchém prostředí. Celkové množství hmoždinek pro realizaci je 6054 ks. 

 

Obr. 3 Hmoždinka STR U 2G [11] 

 

VÝZTUŽ BAUMIT STARTEX [8] 

 

Baumit startex je sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií, 

zkoušená podle ETAG 004. Síťovina je složena z tkaniny ze skelných vláken, lubrikovaná 

pro zvýšení alkalické odolnosti. Velikost ok síťoviny je cca 4 x 4 mm a spotřeba 1,1 m2
 na 

plochu 1 m
2
. 

 

Dodávkou jsou role šířky 1m balené ve fólii. Na paletě je 100 rolí v délce 10 m. 

Skladování v suchých prostorech a v poloze nastojato.  

 

 

 

 

 

               

Obr. 4 Sklotextilní síťovina Baumit Startex [8] 
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BAUMIT UNIPRIMER [9] 

 

Jedná se o základní univerzální nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění 

přilnavosti následně nanášené vrstvy jednosložkové silikonové omítky SilikoTop. Nátěr se 

skládá z organického pojiva, minerálního plniva, pigmentu, vody a přísady. Spotřeba nátěru 

je cca 0,2 – 0,25 Kg/m
2
. 

 

Nátěr se dodává v kbelících o hmotnosti 5 – 25 Kg. Skladujeme v chladu, chráněné 

proti mrazu, v uzavřeném balení. Skladovatelnost je 12 měsíců. 

 

 

 

 

Obr. 5 Univerzální nátěr Baumit Uniprimer [9] 

 

BAUMIT SILIKON TOP [10] 

 

Konečnou úpravou fasády bude jednosložková silikonová venkovní omítka pastovité 

konzistence. Hlavní předností této omítky jsou paropropustnost, vodoodpudivost a odolnost 

vůči znečištění. Silikonová omítka je složena ze silikonové pryskyřice, organického pojiva, 

minerálního plniva, vlákna, pigmentu, vody a přísady. Struktura omítky bude škrábaná. 

Spotřeba při tloušťce vrstvy 2 mm bude cca 3,2 Kg/m2 
. 

 

Omítka je dodávaná v kbelících o hmotnosti 30 Kg. Na paletě je 16 kbelíků o 

celkové hmotnosti 480 Kg. Výrobek musí být skladován v suchu, chladu, bez mrazu a 

v uzavřeném balení. Skladovatelnost je 12 měsíců. 

 

 

 

 

Obr. 6 Jednosložková silikonová omítka Baumit UniPrimer [10] 
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FASÁDNÍ MINERÁLNÍ ZÁTKY [13] 

 

 K přerušení tepelného a akustického mostu od kovového trnu hmoždinky použijeme 

fasádní minerální zátky. Zátky mají kruhový tvar a jsou vyrobeny vyřezáváním z fasádních 

desek z minerální vlny. Průměr zátky je 65 mm a tloušťka zátky je 15 mm. 

 

Zátky jsou baleny do kartonových krabic po 100 ks. Materiál musí být skladován a 

přepravován tak, aby nedošlo k jeho navlhnutí nebo jinému znehodnocení. Celkové množství 

hmoždinek pro realizaci je 6054 ks. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Fasádní minerální zátky Isover [13] 

 

SOKLOVÁ HMOŽDINKA [19] 

 

Pro uchycení soklového profilu Therm bude použita plastová hmoždinka se 

zatloukacím trnem. Vrtaný otvor  6 mm. Spotřeba 3 ks/bm. Typ ND-K 6x70 V. 

 

Hmoždinky jsou baleny v kartonech po 100 ks. Skladování v suchých prostorech. 

Celkové množství soklových hmoždinek pro realizaci je 429 ks. 

 

 

 

 

      

 

Obr. 8 Soklová hmoždinka [19] 
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SOKLOVÝ PROFIL THERM [14] 

 

Jedná se o plastový soklový profil, jehož hlavní předností je výrazné omezení 

tepelného mostu v patě kontaktního tepelně izolačního systému. Profil je dodávaný s okapnicí 

a ultrazvukem integrovanou sklotextilní síťovinou šířky 12,5 cm. Součástí dodávky  jsou i 

spojky soklových profilů Therm. Délka profilu je 2 m a tloušťka je 100 mm. 

 

 Soklové profily jsou balené ve svazcích po 10 ks = 21 bm, včetně 21 bm 

nasazovací lišty a 10 ks spojovacích trnů. Při skladování se musí dbát na to, aby výrobek 

nebyl vystaven UV záření a znečištění. Celkové množství soklových profilů je 72 ks. 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 9 Soklový profil Therm [14] 

 

Přídavný talíř VT 2G [12] 

 

Pro zápustnou montáž hmoždinek STR U 2G do minerálních fasádních desek bude 

použit přídavný talíř VT 2G. Výhodou je nízká hodnota bodového tepelného mostu a snížení 

rizika vykreslování hmoždinek. Při použití VT 2G není nutné přídavné montážní nářadí. 

 

Přídavné talíře jsou baleny v krabici po 100 ks. Skladovat v uzavřených prostorech a 

chránit před dlouhodobým UV zářením. Celkové množství přídavných talířů je 6054 ks. 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Přídavný talíř VT 2G [12] 
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SKLOTEXTILNÍ VÝZTUŽNÝ PROFIL ETICS [15] 

 

Pro vyztužení vnějších rohů bude použit profil z vyztužené sklotextilní sítě. Rozměry 

profilu jsou 100/150 mm a délka profilu je 2,6m. 

 

Výztužné profily jsou balené ve svazcích po 50 ks = 130 bm. Skladování v suchých 

prostorech. Celkový počet sklotextilních výztužných profilů je 255 ks. 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Sklotextilní výztužný profil [15] 

 

OKENNÍ A DVEŘ. PŘIP. PROFIL ETICS–FLEXIBEL [17] 

 

Samolepící vrstva z měkčeného PVC s těsnícím páskem s integrovanou síťovinou 

pro vytvoření trvale pružného spojení omítek s okenním nebo dveřním otvorem. Délka profilu 

je 2,4 m. 

 

Profily jsou baleny ve svazcích po 25 ks = 60 bm. Skladovat v suchých prostorech, 

chránit před UV zářením. Celkový počet okenních a dveřních profilů je 250 ks. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Okenní a dveřní profil ETICS-FLEXIBEL [17] 
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Isover EPS Perimetr [20] 

 

Pro zateplení konstrukcí, které jsou 300 mm nad terénem, nebo jsou v přímém 

kontaktu s terénem, bude použit speciální typ EPS desek odolných proti vlhkosti. Tepelně 

izolační desky se především vyznačují velmi nízkou nasákavostí, mrazuvzdornosti, vysokou 

pevností v tlaku a vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Desky jsou opatřeny 

povrchovým rastrem po 50 mm pro rychlejší a přesnější dělení. Desky Perimetr nemusí být 

chráněny izolací proti zemní vlhkosti. Rozměr desky je 1250 x 600 x 80 mm. 

 

Tepelně izolační desky jsou baleny do PE fólií v balících maximální výšky 500mm. 

Desky musí být skladovány a dopravovány za podmínek vylučujících jejich poškození. Desky 

nesmí být dlouhodobě skladovány na přímém slunci. Celkové množství je 203 ks. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Isover EPS Perimetr [20] 

 

SOKLOVÁ DISTANČNÍ PODLOŽKA [16] 

 

Z důvodu možné nerovnosti podkladu bude použita vyrovnávací distanční podložka 

v tloušťkách 3, 5 a 8 mm. 

 

Podložky jsou baleny v kartonech po 100 ks. Skladování v suchých prostorech. 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Soklová distanční podložka [16] 
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2.2   Převzetí materiálů 

 

Materiál přivezený na staveniště bude přebírat stavbyvedoucí, nebo jiná osoba 

k tomuto pověřená. Materiály musí při převzetí projít vstupní kontrolou.  Kontrolu lze rozdělit 

na kvalitativní, kde se především kontroluje předepsaná nebo sjednaná jakost, úplnost 

dokladů, certifikáty a osvědčení o jakosti a kontrolu kvantitativní, ve které se podle dodacího 

listu kontroluje množství, kompletnost a možné vizuální poškození výrobku. Zápis z předání 

materiálů musí být zaznamenán do stavebního deníku. Materiál bude skladován dle druhu a 

požadavku na místech k tomu určených. 

 

3. Pracovní podmínky 

 

3.1   Připravenost staveniště [4] 

 

Před zahájením prací je nutné věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu a 

úpravě klempířských prvků a detailů. Práce ve výškách budou vykonávány z lešení, které je 

potřeba odsadit od budovy tak, aby bylo možno manipulovat s tepelně izolačními fasádními 

deskami v úrovni podlážek. Lešení bude zakryto fasádními sítěmi z důvodu vyšší pohltivosti 

šedých fasádních desek. Před zahájením tepelně izolačních prací musí být osazeny okna i 

dveře a v dostatečném předstihu dokončeny veškeré mokré procesy v interiéru.    

 

Podkladní konstrukci pro realizaci kontaktního zateplovacího systému BaumitPro 

tvoří tvárnice z pórobetonu YTONG P2 – 400 tl. 375 mm. Podklad musí být vždy suchý, 

dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, případně zbavený 

zbytků odbedňovacích prostředků. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou 

vlhkost. Pokud se na podkladní konstrukci objeví trhliny, je možno konstrukci zakrýt jenom 

v případě, že již nejsou aktivní. Pohyb trhlin budeme sledovat pomocí sádrových terčů.   

 

 Tepelně izolační práce nebudou prováděny za silného větru, deště, mrazu. Teplota 

vzduchu nesmí být nižší než + 5 ˚C a vyšší než + 30 ˚C. Při zpracování silikátových výrobků 

musí být teplota v rozmezí od + 5 ˚C do + 25 ˚C. Před přímým slunečním zářením musí být 

po dobu zrání chráněna základní vrstva, omítka případně její nátěr.  
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Stavební parcela č. 578/2,578/3 a 578/4 je ve schváleném územní plánu obce určena 

pro výstavbu budov občanské vybavenosti. Pozemek je svažitý a nachází se v areálu stávající 

základní školy.  Zásobování staveniště materiálem bude probíhat ze severní strany pozemku 

po stávající asfaltové komunikaci ulice Výstavní. Materiál bude na staveništi skladován 

v uzavřených skladech.  

 

3.2   Převzetí pracoviště 

 

Převzetí staveniště provede stavbyvedoucí, nebo osoba jím pověřená. O převzetí 

staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí provede kontrolu 

úplnosti a správnosti provedení obvodového pláště. Kontroluje se především rovinatost a 

svislost podkladní konstrukce, dále správné osazení oken a dveří, klempířské práce, správná 

poloha lešení. Při přebírání materiálu se provádí jeho vizuální prohlídka, zda materiál nebyl 

dopravou porušen, kontrola správnosti typu a počtu materiálu dle dodacího listu.   

     

3.3   Personální obsazení 

 

Složení pracovní čety: 

 

1 Vedoucí čety, jeho hlavním úkolem je dohlížet na kvalitu provedených prací a 

dodržení technologické kázně, řídí montážní práce. 

 

3 Odborní pracovníci, kteří provádějí zateplovací práce v požadované kvalitě a 

v souladu s technologickým postupem. 

           

1 Pomocný dělník vykonává především pomocné a neodborné práce, zajišťuje 

přísun materiálu k místu montáže.  
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Veškeré navrhované práce musí provádět pouze pracovníci s požadovanou 

kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí být prováděny v souladu s 

bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem        

č. 309/2006 Sb. Kontrola a organizace stavební práce bude provedena stavbyvedoucím.   

 

3.4   Stroje a pomůcky 

 

Při provádění tepelně izolačních prací jsou potřebné tyto pomůcky: 

- Elektrická příklepová vrtačka 

- Sada vrtáků  

- Elektrické míchadlo 

- Stavební vrátek 

- Pilka na polystyrén 

- Rozbrušovačka 

- Nůžky na plech 

- Zednická lžíce, ocelové hladítko, brusné hladítko 

- Vodováha 

- Metr svinovací, laserový 

- Kbelík 

- Zednické kladívko, stavební kladívko 

- Fasádní páska 

- Nůž, břitva 

- Prodlužovací kabel 

 

Před zahájením prací budou pracovní čety zaškoleny odborným pracovníkem BOZP.  Všichni 

pracovníci musí mít předepsané ochranné pomůcky, především ochrannou přilbu, rukavice, 

pracovní oděv, pracovní boty, brýle. Ochranné prostředky pro pracovníky budou umístěny 

v uzamykatelném skladě na pracovišti.   
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4. Pracovní postup 

 

Očištění a příprava podkladního povrchu [4] 

 

Před zahájením stavebních prací nejprve očistíme podkladní povrch od nečistot, volně 

oddělitelných částic, zbytku odbedňování, puchýřů, a volně se odlupujících míst. Dále je 

důležité odstranit ze spár vyteklou maltu. Maximální hodnota odchylky rovinatosti podkladu 

je 10 mm/m. Menší nerovnosti lze vyrovnat lepící hmotou přímo při lepení tepelně izolačních 

desek. Větší nerovnosti se musí vyrovnat hmotou vhodnou k zajištění soudržnosti              

min. 250 kpa. 

 

Osazení soklového profilu [14] 

 

 První řada desek bude lepena do plastového soklového profilu therm s podélnou 

okapnicí a spojovacím nadstavcem. Soklový profil musí mít šířku odpovídající tloušťce 

tepelné izolace 100 mm. Profil na stěně výškově i polohově vyrovnáme a připevníme 

soklovými hmoždinkami k podkladu, v počtu cca 3 ks/m. V případě nerovného podkladu 

profil vyrovnáme pomocí soklových distančních podložek. Poté osadíme další navazující díl 

soklového profilu therm pomocí spojovacích trnů a opět připevníme soklovými hmoždinkami 

k podkladu. U nároží musíme na soklový profil přesně vyznačit potřebný úhel a samotný řez 

provedeme rozbrušovací pilou. Soklový profil musí být větší než 0,3 m. 

 

 

 

Obr. 15 Vyrovnání a připevnění soklového profilu [14] 
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Obr. 16 Úprava nároží soklového profilu [14] 

 

Zpracování lepící hmoty před lepením desek [6] 

 

Pro lepení desek bude použito lepidlo Baumit ProContact, které se nasype do 5 – 6 l 

záměsové vody na 25 kg suché směsi. Smísí se pomaluběžným mísidlem a po 5 minutách 

odležení a opětovného promísení je připraveno ke zpracování. Vždy zamísíme obsah celého 

pytle. 

 

Lepení tepelně izolačních desek [4] 

 

Jako tepelně izolační materiál budou použity tepelně izolační desky z minerální vlny 

ISOVER NF 333 s kolmými vlákny. Nejprve na podkladní konstrukci naneseme penetrační 

nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladů a zvětšení přilnavosti.  Lepení desek bude probíhat 

celoplošně pomocí vodorovně hřebenového hladítka o velikosti zubů 8-10 mm. Před 

nanášením lepící hmoty se desky z minerální vlny tence přestěrkují lepící hmotou. Desky 

tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez křížové 

vazby, vždy těsně na sráz. Lepící hmota nesmí při nanášení zůstat na bočních stranách tepelně 

izolační desky a ani nesmí být při osazování desky na boční strany vytlačena. V případě, že 

k tomu dojde, musí být neprodleně odstraněna. Nanášení lepidla je možné až po 24 hodinách 

od nanesení penetrační vrstvy. 
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Na první řadu desek naneseme celoplošně lepící hmotu Baumit ProContact, pečlivě 

osadíme desky do soklového profilu therm a přilepíme k podkladu. Na nároží musí být desky 

tepelné izolace lepeny po řadách na vazbu. Desky budou v nároží lepeny s přesahem oproti 

konečné hraně nároží a po zatvrdnutí lepící hmoty se vhodně zaříznou, případně zabrousí. 

U oken a dveří budou desky osazovány tak, aby křížení jejich spár bylo nejméně 100 mm od 

rohu těchto otvorů. Při lepení tepelně izolačních desek musíme desky osadit tak, aby spáry 

mezi nimi byly vzdálené nejméně 100 mm od upravených neaktivních spár nebo trhlin 

v podkladu. Musíme dbát na to, aby desky tepelné izolace nepřekryly dilatační spáru. 

V případě, že mezi deskami vzniknou spáry větší než 2 mm, musí se vyplnit tepelně 

izolačním materiálem. Požadovaná rovinatost desek se zajišťuje provedením samotné 

vyrovnávací vrstvy z lepící hmoty.  

 

 Lepení tepelně izolačních desek na sokl bude probíhat shora dolů. Jako tepelně 

izolační materiál budou použity desky z minerální vlny Isover NF 333 tl. 80 mm, které budou 

kladeny pouze do výšky max. 300 mm od upraveného terénu. Pro zateplení konstrukcí, které 

jsou min. 300 mm nad terénem nebo jsou v přímém kontaktu s terénem, bude použit speciální 

typ EPS desek odolných proti vlhkosti Isover Perimetr tl.80 mm.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Vazba tepelně izolačních desek v nároží [4] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Vazba tepelně izolačních desek u výplní otvorů [4] 
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Úprava tepelně izolačních desek  

 

Po řádném vytvrdnutí lepící hmoty Baumit ProContact tj. 24 – 48 h po nanesení lepící 

hmoty provedeme zařezání tepelně izolačních desek v místě otvorů a nároží. Řez musí být 

vždy kolmý a lze provést pomocí pilky nebo nože. 

 

Kotvení tepelně izolačních desek [4] 

 

Po úpravě tepelně izolačních desek bude následovat jejich kotvení. Jako kotevní prvek 

bude použita kotva STR 8/60 x 175 mm. Jedná se o polyetylénovou zapouštěcí talířovou 

hmoždinku s ocelovým šroubovacím trnem. Vrt pro osazení hmoždinky musí být vždy 

prováděn kolmo k podkladu. Průměr použitého vrtáku je 8 mm a vrtat se vždy začne až po 

propíchnutí desky vrtákem. Kotevní délka hmoždinek v pórobetonové konstrukci bude min. 

65 mm. Množství hmoždinek v celé ploše bude 6 ks/m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Počet hmoždinek v krajích [4] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Počet hmoždinek v ploše [4] 
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  Prvním krokem při kotvení tepelně izolačních desek je vyvrtání otvoru pro 

hmoždinku elektrickou vrtačkou s vrtákem o průměru 8 mm. Do pórobetonového zdiva není 

nutné, aby byl zapnutý příklep. Vrtáme vždy kolmo k podkladní konstrukci. 

  Po vyvrtání otvoru nasuneme talířovou hmoždinku STR 8/60 x 175 mm 

s ocelovým šroubovacím trnem do přídavného talíře VT 2G a zasuneme hmoždinku do 

vyvrtaného otvoru. Přídavný talíř lehce zatlačíme do tepelně izolační desky a elektrickým 

šroubovákem zašroubujeme šroub hmoždinky. Při správném dotažení se přídavná podložka 

srovná s rovinou izolační desky. 

  Posledním krokem v kotvení desek je vložení fasádní minerální zátky do 

přítlačného talíře VT 2G. Zátku musíme usadit tak, aby byla srovnána s rovinou izolační 

desky. Průměr zátky je 65 mm a tloušťka zátky je 15 mm. 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Schéma postupu kotvení [12] 

 

Montáž hmoždinek lze provádět pouze při teplotách nad 0 ˚C. Hmoždinky se nesmí 

osazovat do zmrzlé konstrukce. V případě, že je hmoždinka špatně osazena, deformována, 

nebo nějak porušena, musíme jí nahradit poblíž novou hmoždinkou. Špatnou hmoždinku 

vytáhneme a otvor vyplníme tepelně izolačním materiálem. Pokud špatně instalovaná 

hmoždinka nejde odstranit, upravíme jí tak, aby nenarušovala rovinatost a celistvost tepelně 

izolační desky. 
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Vyztužení rohových míst, otvorů oken a dveří [4] 

 

  Před prováděním výztužné vrstvy je nutné na tepelně izolační desky 

z minerální vlny připevnit všechny určené ukončovací a nárožní profily. Jednotlivé zesilující 

profily se vtlačují do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty a zahladí se pomocí hladkého 

ocelového hladítka. V místech u rohů výplní otvorů musí být vždy provedeno diagonální 

zesilující vyztužení, které se provádí pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech nejméně 

300x200 mm. Při navazování profilů se síťovinou se musí profily zkrátit tak, aby se síťoviny 

z obou navazujících profilů dostatečně překrývaly. Pro zkrácení se používají speciální nůžky. 

V případě porušení nebo zdeformování profilu během střihání je vhodné profil vyměnit z 

důvodu následné netěsnosti a neestetického vzhledu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

Obr. 22 Diagonální vyztužení rohu okna [4] 

 

Základní vrstva [4] 

 

Základní vrstva se obvykle provádí 1 až 3 dny po ukončení lepení desek a mezní 

termín pro dokončení základní vrstvy je 14 dnů po ukončení lepení desek. V případě 

nedodržení této doby musí být provedena opatření k ochraně tepelné izolace před negativním 

působením venkovního prostředí. V místě kontaktu dvou tepelných izolací, lišících se mezi 

sebou jenom druhem tepelně izolačního materiálu, musíme provést zesilující vyztužení do 

vzdálenosti nejméně 150 mm na každou stranu od styku. Základní vrstvu tvoří vrstva 

vyrovnávací a vrstva výztužná.  
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Vyrovnávací vrstva zajišťuje potřebnou rovinatost tepelně izolačního systému 

z minerální vlny před nanášením povrchových úprav. Nejčastěji se provádí nanesením 

stěrkové hmoty ocelovým hladítkem v tloušťce minimálně 2 mm, tato vrstva zpravidla 

neobsahuje výztuž.  

 

Výztužná vrstva obsahuje vždy v celé ploše tepelně izolačního systému výztuž 

ze sklotextilní síťoviny. Lepící hmota se nanáší shora dolů, nerezovým hladítkem s velikostí 

zubů 10 x 10 mm. Do připravené stěrkové hmoty se provede ruční vtlačení sklotextilní 

síťoviny a uhlazení pomocí nerezového hladítka pohybem shora dolů. Vzájemný přesah pásu 

ze sklotextilní síťoviny musí být nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovina musí být jako výztuž 

základní vrstvy uložena bez záhybu a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 

1 mm, v místech přesahu síťoviny nejméně 0,5 mm. Optimální uložení sklotextilní síťoviny je 

ve vnější třetině tloušťky základní vrstvy. Pro lepší manipulaci se sklotextilní síťovinou 

předem nastřiháme pásy požadované délky. Požadavek na rovinatost základní vrstvy je při 

navržené silikonové omítce o zrnitosti 2,0 mm max. 2,5 mm na lať dlouhou 1 m. Pokud 

požadované rovinatosti nebylo dosaženo, je nutné aplikovat vyrovnávací vrstvu po                 

2 – 3 dnech.  

 

Aplikace základního nátěru [9] 

 

 Před nanesením konečné povrchové úpravy se provede penetrace základním nátěrem 

Baumit Uniprimer. Jedná se o nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění 

přilnavosti následně nanášené vrstvy omítky SilikonTop. Nátěr aplikujeme až po vyschnutí a 

vyzrání základní vrstvy, zhruba po 7 dnech. Povrch se před nanesením nátěru jemně přebrousí 

skelným papírem. Pomocí malířského válečku nebo štětky naneseme nátěr na připravený 

podklad. Po aplikaci penetračního nátěru je nutná technologická přestávka před nanesením 

samotné vrstvy omítky minimálně 24 hodin. 

 

 

          

   

  



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

-51- 

 

Provedení konečné povrchové úpravy [4] 

 

 Konečnou povrchovou úpravu bude tvořit jednosložková pastovitá tenkovrstvá omítka 

na bázi silikonu. Omítka bude nanášena na základní nátěr až po uplynutí technologické 

přestávky tj. min 24 hodin od nanesení základního nátěru. Nanášení fasádních omítek bude 

probíhat pouze v rozmezí teplot od + 8 ˚C do + 25 ˚C. Před samotným zpracováním omítek 

provedeme kontrolu odstínů, zrnitosti a šarží.  Omítka bude na podklad nanášena ručně, 

nerezovým hladítkem směrem shora dolů. Nejdříve se provede omítka na ostění a nadpraží. 

Ihned po natažení omítky budeme omítku strukturovat krouživými pohyby pomocí PVC 

hladítka. Je nutné, aby omítka byla zpracována na jedné ploše v jednom pracovním kroku při 

stejných klimatických podmínkách. Přerušení práce je možné jenom na hranici stejnobarevné 

plochy, na nároží nebo na jiných vodorovných a svislých hranách. Při barevné kombinaci 

fasády použijeme pro oddělení těchto barev papírovou lepicí pásku, která bude po nanesení 

omítky hned odstraněna. Doba schnutí omítky při optimálních klimatických podmínkách je   

5-6 h.  

 

 Pro docílení barevné věrnosti omítky musíme na jedné stejnobarevné ploše použít 

pouze stejné výrobní šarže omítek. Při doobjednání omítky musíme uvést číslo šarže uvedené 

na balení, případně uvést identifikační údaje (datum výroby). Výsledný barevný tón může být 

ovlivněn strukturou a savostí podkladu, světelnými podmínkami a teplotou během vysychání. 

 

 Po celkovém nanesení fasádní omítky následují práce spojené s úklidem a čištěním 

(okna, dveře). Pokud bude konstrukce lešení kotvena do obvodové stěny, musíme po 

odstranění této konstrukce vyplnit otvory po kotvení tepelně izolačním materiálem a následně 

na tyto místa nanést omítku.   

 

4.1   Jakost a kontrola kvality  

 

Všechny prováděné práce musí být provedeny v požadované kvalitě a v souladu s 

projektovou dokumentací. Na provádění zateplení obvodového pláště bude osobně dohlížet 

technický dozor investora. Za provedené práce nese odpovědnost vedoucí čety. 
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Kontrola podkladu [4] 

 

U podkladní konstrukce se především kontroluje její soudržnost, rovinatost, 

dostatečná únosnost. 

 

Kontrola lepení desek tepelné izolace [4] 

 

Před technologickou operací se kontroluje přítomnost určeného příslušenství ETICS 

a přítomnost určeného oplechování. V průběhu technologické operace se zejména kontroluje 

plocha a rozmístění lepící hmoty, dodržení správné konzistence lepící hmoty, tloušťka desek 

tepelné izolace, velikost spár mezi deskami a jejich případná úprava, vazba desek v ploše. 

Po dokončení lepení se provede kontrola rovinatosti a celistvosti vrstvy tepelné izolace, 

dodržení původních dilatačních spár. 

 

Kontrola kotvení hmoždinkami [4] 

 

Před technologickou operací se kontroluje druh vrtáku a druh hmoždinek. V průběhu 

realizace pak kontrolujeme způsob vrtání a osazování, druh hmoždinek a počet hmoždinek. 

Po dokončení operace kontrolujeme rozmístění hmoždinek, osazení hmoždinek a pevnost 

uchycení hmoždinek. 

 

Kontrola provádění základní vrstvy [4] 

 

Před začátkem prací kontrolujeme správnosti oplechování, čistotu a vlhkost desek 

tepelné izolace a přítomnost diagonálního zesilujícího vyztužení. Během realizace se pak 

zaměřujeme na kontrolu přesahu pásu sklotextilní síťoviny, uložení síťoviny bez záhybu, 

dodržení správné konzistence lepící hmoty, dodržení technologických přestávek. Po 

dokončení základní vrstvy se především kontroluje rovinatost, krytí skotextilní síťoviny 

stěrkovou hmotou a celková tloušťka základní vrstvy.  
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Kontrola provádění konečné povrchové úpravy [4] 

 

Než zahájíme provádění konečné povrchové úpravy, bude provedena kontrola čistoty 

pracovní plochy, kontrola čistoty a vlhkosti základní vrstvy, dále se kontroluje přítomnost 

penetračního nátěru, dodržení technologických přestávek a zakrytí okenních otvorů a 

parapetů. Po dokončení konečné povrchové úpravy zkontrolujeme výslednou strukturu a 

barevnost omítky, očištění okenních otvorů a parapetů. 

 

4.2   Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

 

Veškeré navrhované práce spojené se zateplením objektu MŠ mohou provádět pouze 

organizace k tomu oprávněné, pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k 

provádění příslušných prací. Práce musí být prováděny v souladu se Zákonem č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále Nařízením 

vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků. S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost 

práce zajišťovat při realizaci stavby podle vyhlášky č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. 

 

Zhotovitel bude po dobu výstavby respektovat hygienické normy pro výstavbu. 

Práce budou prováděny běžnou mechanizací. Dle BOZP by neměl být žádný pracovník 

vystaven svévolně žádnému nebezpečí, aby neutrpěl úraz.  Každý pracovník čety musí mít 

pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pracovníci musí být proškoleni pro práci ve výškách. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve 

stavebním deníku. 
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4.3   Ochrana životního prostředí 

 

Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. 

Zhoršení bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Dodavatel 

musí zajistit pravidelné čištění vozovky od nečistot způsobených staveništní dopravou, 

dodržování nočního klidu v době od 22:00h – 6:00h. Odpad při stavební činnosti budou tvořit 

především zbytky stavebního materiálu - kousky polystyrénu, obaly od barev, fólie apod.. 

Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku. Veškeré odpady budou likvidovány 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a podle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 , TEPLO 2011 [22] 
 
Název konstrukce:   Nezateplená obvodová konstrukce 
 

Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    22,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  23,0 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  0,005       0,800   12,0 
 2  Baumit MPI 25   0,015       0,470   25,0 
 3  Ytong Lambda   0,450       0,098   7,0 
 4  Baumit ProContact   0,004       0,800   18,0 
 5  Baumit SilikonTop   0,002       0,700   70,0 
 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =     0,758 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

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 =   0,21 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,168 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit ProContact). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0544 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,1579 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 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, AREA 2011 [23] 

  
Název úlohy:                                  
 
Návrhová vnitřní teplota Ti =     22,00 C 
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   22,60 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =     50,00 % 
Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 
Návrhová venkovní teplota Tae =     -15,00 C 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 
        Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,883 
  

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

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

Pole teplot: 

 

 

Obr. 23 Pole teplot v rohu místnosti [23] 
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Relativní vlhkost: 

 

 

Obr. 24 Relativní vlhkost v rohu místnosti [23] 

Oblast: 

 

 

Obr. 25 Přibližná oblast kondenzace [23] 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, TEPLO 2011 [22] 
 
Název konstrukce:   Zateplená obvodová stěna MŠ 
 

Rekapitulace vstupních dat 
  

Návrhová vnitřní teplota Ti:    22,0 C 
Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  22,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  23,0 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  0,005       0,800   12,0 
2  Baumit MPI 25  0,015       0,470   25,0 
3  Ytong P2-400  0,375       0,108   7,0 
4  Baumit ProContact  0,010       0,800   18,0 
5  Isover NF 333  0,100       0,046   1,5 
6  Baumit ProContact  0,004       0,800   18,0 
7  Baumit SilikonTop  0,002       0,700   70,0 
 

I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =     0,758 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

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 =   0,17 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,168 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit ProContact). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0559 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 8,5542 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 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2, AREA 2011 [23] 
 

Název úlohy:                                  
 
Návrhová vnitřní teplota Ti =     22,00 C 
Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   22,60 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =     50,00 % 
Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 
Návrhová venkovní teplota Tae =     -15,00 C 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,757 
      Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,897 
  

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

f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

Pole teplot: 

 

 

Obr. 26 Pole teplot v rohu místnosti [23] 
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Relativní vlhkost: 

 

 

Obr. 27 Relativní vlhkost v rohu místnosti [23] 

 

Oblast: 

 

 

Obr. 28 Přibližná oblast kondenzace [23] 
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6. Návrh mechanického upevnění izolace 

A. Zjednodušený návrh podle ČSN 73 2902 

 (Součástí přílohy) 
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7. Porovnání variant obvodového pláště 
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Závěr 

 

Předmětem této diplomové práce byla novostavba budovy školy. V rámci této práce 

byl vytvořen technologický postup pro kontaktní zateplovací systém BaumitPro s tepelně 

izolačními deskami z minerální vlny Isover NF 333 tl. 100 mm. Zateplovací systém byl 

posouzen v programech TEPLO 2011 a AREA 2011 a vyhověl tepelně-technickým 

požadavkům dle ČSN 73 0540-2. 

 

 Vzhledem k charakteru budovy mateřské školy je vhodné použití minerální vlny 

s kolmými vlákny především z důvodu její vysoké protipožární odolnosti, výborným 

akustickým vlastnostem, velmi dobrou tepelně izolační schopností a dlouhou životností.  

 

Varianta obvodového pláště bez tepelné izolace, tvořená obvodovým zdivem 

z tepelně izolačních tvárnic  YTONG Lambda+ P2-350 tl.450 mm, rovněž vyhověla tepelně-

technickým požadavkům dle ČSN 73 0540-2. 

 

Zateplený obvodový plášť dosahuje lepších tepelně izolačních schopností než 

nezateplený obvodový plášť. Nezateplený plášť má kratší dobu realizace a nižší pořizovací 

náklady. Z tohoto důvodu bych pro objekt mateřské školy doporučil variantu obvodového 

pláště s tepelně izolačními tvárnicemi YTONG+ P2-350 tl. 450 mm bez tepelné izolace.  

 

 Jednotlivé fáze během návrhu kontaktního zateplovacího systému byly konzultovány 

s odborným technikem firmy Baumit. 
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