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Anotace 

 

Předmětem diplomové práce je porovnání technologií zateplení obvodového pláště. 

V mé diplomové práci jsem porovnal tři kontaktní zateplovací systémy. Systémy se řeší 

především v materiálech a způsobu lepení izolantu. Diplomová práce je rozdělena na dvě 

části. První část je pozemní stavitelství a obsahuje projektovou dokumentaci polyfunkčního 

domu včetně průvodní a technické zprávy. Druhá část je technologie a obsahuje 

technologický předpis, rozpočet a harmonogram. V závěru popisuji závěry mé diplomové 

práce. 

 

  

Annotation 

 

The subject of this thesis is to comparsion of technologies insulation cladding. I 

compared the three contact heating systems in my thesis. The systems are dealt with mainly in 

the materials and method of bonding insulating material. The thesis is divided into two parts. 

The first part includes building construction and project documentation including 

multifunctional building and accompanying technical report. The second part contains 

technology and technological specifications, budget and schedule. I end up with the 

conclusions of my thesis. 
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A) TEXTOVÁ ČÁST 

1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 

1.1 Identifikační údaje  

1.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: 

Polyfunkční dům Krnov 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

Parcela číslo 3168, k.ú. Krnov, obec Krnov 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): 

PM Invest Krnov s.r.o., IČ:148751569, Soukenická 7, Krnov, PSČ: 79401 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla: 

Bc. Petr Malinovský, Úzká 5, Krnov, PSČ:79401 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace: 

Bc. Petr Malinovský, Úzká 5, Krnov, PSČ:79401 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 

nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace: 

Bc. Petr Malinovský, Úzká 5, Krnov, PSČ:79401 
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1.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu/ jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení 

a číslo jednací, rozhodnutí nebo opatření): 

Stavba vyžaduje stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno 13.7.2014 

Stavebním Úřadem Krnov. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby: 

 Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě dokumentace pro 

stavební povolení a detailních požadavků investora. 

 

c) další podklady: 

 katastrální snímek získaný z cuzk.cz 

 energetický audit a štítek  

1.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území: 

Objekt (řešené území) se nachází v obci Krnov, Soukenická 7, PSČ: 79401 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 

 Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně, zvláště chráněném 

území ani v záplavovém území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech: 

 Veškeré srážkové vody budou odvedeny do dešťové kanalizace. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

Objekt respektuje schválenou územně plánovací dokumentaci obce Krnov, kdy se 

objekt nachází v zóně „plochy a objekty občanské vybavenosti, označení číslem shodným 

s textem průvodní zprávy- 9“. Tato zóna umožňuje provedení novostavby. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací: 

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 15.6.2014 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Navržená novostavba je v souladu s  vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území. [2] 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 Byly splněny požadavky všech dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

 Záměr svým charakterem nevyžaduje výjimky a ani úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 Související ani podmiňující investice nejsou stavbou vyvolány. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): 

 Parcela číslo 3172, 2964, 2846/15 – vše v k.ú. Krnov 
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1.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 Nová stavba – polyfunkční dům. 

 

b) účel užívání stavby, 

 Jedná se o objekt v obci Krnov, sloužící pro účely bydlení a provozování drobné 

živnosti. 

  

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

 Trvalá stavba. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 

 Stavba neužívá žádné zvláštní ochrany. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Plochy parkoviště a okolních chodníku jsou bezbariérově spojeny se vstupem do 

budovy. V budově je pro účely vertikálního bezbariérového pohybu umístěn výtah. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů: 

Nejsou žádné požadavky dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

 Není vyžadován seznam výjimek a úlevových řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): 

 

Zastavěná plocha 516,460 m2 

Obestavěný prostor 7156,174 m3 

Počet bytových jednotek 8 bytových jednotek 

Podlahová plocha 1.PP 429,28 m2 

Podlahová plocha 1.NP 434,74 m2 

Podlahová plocha 2.NP 430,24 m2 

Podlahová plocha 3. NP 430,24 m2 

Podlahová plocha celkem 1724,5 m2 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.): 

Podrobněji viz. zpracovaný energetický audit – součástí dokladové části (E). 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

  Výstavba proběhne v kuse (výstavba nebude rozdělena na etapy). 

 

k) orientační náklady stavby: 

  Orientační náklady na stavební úpravy: 30 000 000,00 Kč vč. DPH 

 

1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

  Stavba je řešena jako jeden samostatný objekt.  
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 

 

Název stavby: Polyfunkční dům Krnov 

Místo stavby: parc.č.3168, k.ú. Krnov,  

Stavebník: PM Invest Krnov s.r.o., IČ:148751569, Soukenická 7, Krnov, PSČ: 79401 

2.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

  Staveniště se nachází v nově postavené lokalitě „Pod Bezručovým vrchem“ v Krnově, 

na pozemku parc. č. 3168. Novostavba bude umístěna na pozemku stavebníka, který bude 

po celém obvodu oplocen. Stavebně historický průzkum nebyl proveden, protože se jedná o 

novostavbu. Objekt není kulturní památkou ani se nenachází v památkové rezervaci, či zóně. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Podklady pro vypracování projektové dokumentace: 

 Objednávka investora (stavebníka); 

 Orientační snímek katastrální mapy 1:2880; 

Geometrický plán č. 1548-54/2011; 

 Požadavky investora, prohlídka staveniště; 

 Vlastní výškopisné (Bpv) a polohopisné zaměření pozemku (S-JTSK); 

 Skutečné zaměření přípojek na výše uvedeném pozemku. 

 

Provedené průzkumy: 

 Místní šetření s ohledáním místa určeného pro výstavbu nového rodinného domu; 

 Byl proveden hydrogeologický průzkum lokality v lokalitě Krnov.; 

 Nutno ověřit skutečný průběh stávajících inženýrských sítí, na které se bude objekt 

připojován. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Před započetím zemních a výkopových prací, budou vytyčeny stávající inženýrské sítě 

nacházející se v blízkosti navržené stavby a o jejich vytyčení provedené zápis do stavebního 

deníku, či vytvořen protokol. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Pozemek určený pro výstavbu RD se nenachází v záplavovém ani poddolovaném 

území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí a vliv stavby na odtokové poměry 

v území: 

Během výstavby bude dbáno na maximální zamezení všech negativních vlivů na 

životní prostředí a především se zamezí úniku škodlivin do půdy, vody či vzduchu, omezí se 

prašnost a hluk způsobený stavební činností. 

Pro stavbu bude použito řádně schválených výrobků (certifikovaných) – materiálů 

v požadované kvalitě, jakosti a s řádným pracovním postupem. 

Stavební činností bude postižena pouze vlastní stavební parcela, na níž se budou skladovat 

materiály potřebné pro stavbu a kde se bude nacházet i zázemí veškeré výrobní a sociální 

zařízení staveniště.  

Veškeré stavební a výrobní procesy se budou odehrávat pouze na vlastním stavebním 

pozemku! Před započetím výstavby nutno zjistit všechna ochranná pásma a oblasti ochrany 

přírody a krajiny. Napojení na veřejné inženýrské sítě budou provedena dle platných ČSN a 

v souladu s připojovacími podmínkami majitelů a správců dotčených sítí. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

Požadavky na asanaci pozemku, demolici a kácení dřevin na tomto pozemku pro 

výstavbu objektu nejsou. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé): 

K výstavbě lokality bylo dne 18.7.2011 vydáno vynětí ze zemědělské půdy odborem ŽP a 

zemědělství, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.  
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu): 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 

Technická infrastruktura na hranici stavební parcely, nebo v její těsné blízkosti: 

 zemní vedení NN (ČEZ a.s.), přípojka zakončená v elek. kiosku – kde se osadí 

elektroměr; 

 veřejný vodovodní řad – přípojka na pozemek z HDPE 32x3,0, PE100, PN16; 

 veřejný řad splaškové kanalizace – přípojka je provedena až na pozemek z HDPE 

D40, PE100, PN10; 

 veřejný řad dešťové kanalizace není v lokalitě vybudován, je navrženo pouze 

vsakování v zeleném pásu podél komunikace – z objektu domu budou likvidovány 

dešťové vody přednostně na vlastním pozemku dle vyhl. č. 501/2006 Sb.. Bude 

použita vsakovací jímka na dešťovou vodu.  

 Plynovod – Plynovodní přípojka na pozemku 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Projekt novostavby polyfunkčního domu splňuje podmínky územního rozhodnutí a 

splňuje podmínky územního plánu. 

Podmiňujícími vlastnostmi v dané lokalitě je dodržení následujících předpisů: 

technické požadavky na stavby, zejména vyhl. č. 268/2009 Sb., zákon o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích vyhlášek, nařízení 

a změn v platném znění. [3,4] 

Stavba bude prováděna v souvislém čase, na jednom místě a nevyžaduje související 

investice, ani stavby, ani žádná jiná opatření v daném území. 

2.2 Celkový popis stavby 

2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Novostavba administrativní budovy se nachází v katastrálním území. Novostavba 

respektuje regulativy, vydané pro toto území. Stavba je situována samostatně v oploceném 

areálu. Vzájemné odstupy sousedních objektů jsou dostatečné, objekt nezastiňuje okolní 

domy v lokalitě.  

Polyfunkční dům Krnov obsahuje obchodní část, bytovou část a sklepní část. 
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Zastavěná plocha      517 m2  

Užitná plocha 1.PP      432 m2 

Užitná plocha 1.NP      443 m2 

Užitná plocha 2.NP      429 m2 

Užitná plocha 3.NP      429 m2 

Obestavěný prostor      7057 m3 

Orientační náklady stavby                cca 30.000.000,- Kč  

(bez DPH) 

 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace a kompozice prostorového řešení: 

Stavba je situována v nově navržené zástavbě. 

 

b)  Architektonické řešení: 

 

Polyfunkční dům je řešen jako samostatně stojící objekt. Stavba je třípodlažní, 

podsklepená. Novostavba má půdorys obdelníku. Zastřešení je řešeno plochou střechou.  

U budovy bude vybudováno dostatečné množství parkovacích ploch. Zpevněné plochy 

jsou navrženy z vibrolisované zámkové dlažby. V případě pochozí dlažby je její tl. 60mm, 

v případě pojezdu je tl. 80mm. 

 

2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Celkově se v objektu nachází 2 provozy: 1. Obchody, 2. Byty.  Obchody mají 

oddělený vchod.  V suterénu objektu se nachází kotelna. 
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2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Celý objekt je řešen bezbariérově. Osoby s omezenou schopností pohybu mají 

k dispozici 2 parkovací stání a výtah v budově. V žádné části objektu nepřekonávají výškový 

rozdíl o více jak 20mm. 

 

2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Vnitřní komunikační plochy jsou navrženy v souladu s vyhláškou 309/2006 Sb. 

Podlahy jsou navrženy s nášlapnou vrstvou s dostatečnou rovinatostí a únosností. Při 

provádění je nutno dodržet ustanovení vyhlášky o technických požadavcích na stavby č. 

268/2009 Sb. 

2.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení: 

 

Základy 

Objekt je založen na prefabrikovaných jednostupňových patkách základových patkách 

1400 x 1400 mm, mezi nimi jsou zabetonovány monolitické základové pásy. Založení objektu 

musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí v základové spáře. Hloubka 

založení nesmí být menší než 0,80 m od upraveného terénu.  Základové pasy pod objektem, 

jsou navrženy z betonu třídy C 25/30, příp. C30/37.  

 

Svislé konstrukce 

Konstrukční systém tvoří nosné sloupy průřezu 400 x 400 mm. Výplňové obvodové 

stěny jsou z cihelných tvárnic tl. 400mm, na zdící pěnu z uceleného systému Porotherm 40 

Profi Dryfix, P10. Výplňové zdivo v ostatních místech je z cihelných tvárnic tl. 300mm, na 

zdící pěnu z uceleného systému Porotherm 30 Profi Dryfix, P10.Obvodová konstrukce je po 

svém obvodu opatřena zateplovacím systémem ceresit eco tl. 140mm, λ = 0,034 W/mK.  

Vnitřní příčkové zdivo bude z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 Profi Dryfix.   
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Vodorovné konstrukce 

 Vodorovné stopní konstrukce jsou tvořeny zmonolitněnými filigránovými stropy tl. 

250 mm. Filigránové desky jsou uloženy na T- trámech..  

Nadokenní (nadedveřní) překlady v objektu budou zhotoveny ze systémových nosných 

překladů. V příčkách budou použity systémové překlady určené pro příčkové zdivo.  

 

Schodiště 

 Schodiště v objektu je železobetonové prefabrikované, jednodílné. Zábradlí bude z 

hliníku a výplní z průhledného bezpečnostního skla tl. 0,8 mm. 

 

Příčky 

 Vnitřní příčky objektu budou rovněž provedeny z cihelných tvárnic tl.115 mm na zdící 

pěnu certifikovaného systému Porotherm Profi Dryfix. Příčky v objektu budou opatřeny 

vápenocementovou štukovou omítkou tl.15mm. 

 

Podlahy 

 V objektu se nachází 2 druhy povrchů podlah. V suterénu, v parkovací části je finální 

vrstvou litý beton šedé barvy. Ve zbylých částech objektu je použita keramická dlažba. 

Keramická dlažba bude ukončena keramickými soklíky zapuštěných s omítkou. Stejně tak 

budou ukončeny keramické obklady, pokud nejsou vytaženy až do úrovně stropní kce. 

Keramická dlažba rozměru 300 x 300 mm, v interiéru bude taktéž lepena do tmelu. 

Keramické originální soklíky budou vysoké cca 70 mm. Druh a barvu obkladů a dlažeb určí 

investor při výstavbě.  

Betonové mazaniny v podlahových souvrstvích budou provedeny z betonu tř. C16/20 

s vloženou kari sítí 100/100/4, B500, s přeložením o 2 oka. Dilatace betonových mazanin 

musí být provedena po celém obvodě (ve styku se stěnou, příčkou, apod.) a po úsecích max. 

6,0 x 6,0m. 

 

Obklady 

 V objektu budou použity v sanitárních prostorách bělninové obklady 250x200 mm do 

tmele, do výšky 2,00 m, na hranách budou osazeny plastové krajové lišty /eventuálně 

keramické doplňky/.  

V prostoru kuchyňského koutu bude proveden keramický obklad za kuchyňskou linkou. 

Výška obkladu, druh a barva bude upřesněna během realizace a při dodávce kuchyň.  
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Střecha 

 U objektu je navržena plochá střecha o spádu min. 2°. Nosnou kci střechy tvoří 

filigránový strop tl. 250 mm. Střecha je odvodněna do žlabu. 

 

Vnější výplně otvorů 

 Všechny výplně otvorů - okna, vstupní dveře,  budou plastové Jedná se o 

pětikomorový  profilový systém SALAMANDER. Zasklení výplní otvorů bude izolačním 

trojsklem Ug. = 0,5 W/m2K. Vnitřní parapetní desky budou plastové. 

 

Tepelné izolace 

 Izolace v podlahách jednotlivých nadzemních podlaží jsou tvořeny polystyrénovými 

deskami EPS 100S, λ= 0,037 W/mK o tl. 100 mm. 

Zateplení soklové části objektu je provedeno ze stabilizovaného polystyrénu s menší 

nasákavostí XPS s λ max. = 0,035 W/mK, ρ = 30 kg/m3, tl. min. 140mm. 

Zateplení podlahy na terénu je řešeno deskami XPS v tl. 100 mm. 

Zateplení střechy je řešeno polystyrenovými deskami EPS 100S, v min. tl. 240 mm. 

Celý objekt je zateplen systémem CERESIT PREMIUM v tl. 140 mm. 

 

Hydroizolace 

 Hydroizolace proti zemní vlhkosti  je navržena z 1 asf. pásů Foalbit AL S40, λ=0,21 

W/mK, η =188240. Na rovné střeše bude jako izolace použita ELASTEK SPECIAL DEKOR.  

Pojistnou střešní izolaci bede tvořit ROFTEK AL MINERAL. 

. 

Klempířské konstrukce 

 Oplechování atik, okenních parapetů včetně všech dalších doplňků, je vyrobeno z 

pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm.  

Barevný odstín vnitřních zárubní a dveří je uvažován v barvě bílé. Prosklení je patrné 

z výpisu dveří v jednotlivých půdorysech. 
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Nátěry a malby 

Všechny zámečnické výrobky budou opatřeny dvojnásobným základním a vrchním 

nátěrem, pokud nejsou upraveny poplastováním, příp. eloxováním z výrobny.  

Nátěry vnitřních truhlářských výrobků budou trojnásobné epoxidovým lakem.  

Vnitřní povrchy stěn a stropů budou opatřeny bílou matnou otěruvzdornou a vysoce 

paropropustnou rychleschnoucí interiérovou disperzní barvou s vysokou krycí schopností a 

roztíratelností (Primalex). 

 Zpevněné plochy objektu jsou navrženy ze zámkové vibrolisované dlažby v tl. 80mm  

(pojezdová).  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Stavebně - konstrukční a materiálové řešení k navržené stavbě je popsáno v předchozí 

kapitole. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Při návrhu stavby jsou navrženy pouze takové materiály, které splňují dostatečnou 

mechanickou odolnost po celou dobu životnosti stavby.  

Stabilita stavby bude zajištěna dodržením projektové dokumentace při realizaci stavby, 

použitím navržených systémových řešení a dodržením technologických procesů a postupů při 

výstavbě. 

Projektant tímto prohlašuje, že projektová dokumentace je v souladu s územním 

rozhodnutím a respektuje obecně technické předpisy pro výstavbu (OTP). 

Předpokládaná životnost takovéhoto objektu je min. 80 - 100 let. 

 

2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení: 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 

Technická infrastruktura na hranici stavební parcely, nebo v její těsné blízkosti: 

 zemní vedení NN (ČEZ a.s.), přípojka zakončená v elektrickém kiosku – kde se 

osadí fakturační elektroměr; 

 veřejný vodovodní řad – přípojka na pozemek z HDPE 32x3,0, PE100, PN16; 
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 veřejný řad splaškové kanalizace – přípojka je provedena až na pozemek z HDPE 

D40, PE100, PN10 

 veřejný řad dešťové kanalizace není v lokalitě vybudován, je navrženo pouze 

vsakování v zeleném pásu podél komunikace – z objektu domu budou likvidovány 

dešťové vody přednostně na vlastním pozemku dle vyhl. č. 501/2006 Sb., bude 

použita vsakovací jímka na dešťovou vodu. 

 Ohřev TUV zajišťuje plynový kotel, umístěný v technické místnosti suterénu 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

Elektroinstalace – rozvodná skříň (pilířek) pro osazení elektroměru – 1 ks; 

Vodovod – vodovodní přípojka bude zakončena v technické místnosti 1. PP, kde bude osazen 

fakturační vodoměr  - 1 ks; 

Splašková kanalizace – přečerpávací jímka na hranici pozemku  - 1 ks; 

Vytápění objektu – plynový kotel v kotelně 1PP – 1 ks; 

Osobní výtah – 1 ks. 

2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Dělení objektu  na požární úseky bude blíže specifikováno v požárně bezpečnostním 

řešení samotného objektu, které není předmětem této práce. 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

Stupeň požární bezpečnosti a výpočet požárního rizika bude blíže specifikován 

v požárně bezpečnostním řešení samotného objektu, které není předmětem této práce. 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Popis navržených kcí a požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních kcí je blíže 

specifikován v požárně bezpečnostním řešení samotného objektu, které není předmětem této 

práce. 
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d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 

Počty a požadavky na únikové cesty, včetně zhodnocení evakuace osob je blíže 

popsáno v požárně bezpečnostním řešení objektu, které není předmětem této práce. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 

Vymezení požárně nebezpečného prostoru a zhodnocení odstupových vzdáleností 

objektu je blíže specifikováno v požárně bezpečnostním řešení, které není předmětem této 

práce. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních i vnějších odběrných míst: 

Zásobování požární vodou, hasivem, včetně vzdáleností vnitřních a vnějších 

odběrných míst je popsáno v požárně bezpečnostním řešení objektu, které není předmětem 

této práce. 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupová komunikace, zásahové 

cesty): 

Klasifikace přístupové komunikace a zásahové cesty z hlediska možnosti provedení 

požárního zásahu je blíže specifikováno v požárně bezpečnostním řešení objektu, které není 

předmětem této práce. 

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení): 

Budou blíže specifikována v požárně bezpečnostním řešení objektu, které není 

předmětem této práce. 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Specifikace bezpečnostních zařízení bude provedena v požárně bezpečnostním řešení 

(počty kusů, požadavky na hasicí přístroj, apod.), které není předmětem této práce. 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 

V případě požadavku na rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, 

bude jejich specifikace uvedena v požárně bezpečnostním řešení objektu, které není 

předmětem této práce. 
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2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení, 

Navrhovaný objekt je po obvodu zateplen zateplovacím systémem ceresit premium v 

tl. 140mm. Tepelně technická náročnost nového polyfunkčního domu je navržena dle 

platných norem. Zateplení jednotlivých částí budovy a otvorových výplní je navrženo nižší, 

než je doporučená hodnota součinitele prostupu tepla danou část obálky budovy. [5] 

 

b) Energetická náročnost stavby, 

  Průkaz energetické náročnosti budovy je zhotoven oprávněnou osobou a je doložen 

v dokladové části projektové dokumentace. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Využití alternativních zdrojů energie v době zpracování projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení ze strany investora nebylo požadováno.  

 

2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

(zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.), a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)) 

Při realizaci stavby bude dbáno vládního nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, dále nařízení vlády č. 10/2005 O podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Veškeré ČSN, EN, EC, nařízení, zákony a 

vyhlášky je nutné uvažovat v aktuálním znění.  

 

2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Dle měření se radon vyskytuje v povoleném limitu – viz. Protokol o měření radonu. 

Izolaci proti zemní vlhkosti a radonu bude zajištěna asfaltovým hydroizolačním pásem těžké 

řady min. tl. 4mm (né s kovovou vložkou, lze použít např. asfaltové modifikované pásy). 
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b) Ochrana před bludnými proudy: 

Objekt bude opatřen bleskosvodem s jímací soustavou, příp. lze použít aktivní 

hromosvod. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Plánovaný objekt se nachází v seismicky neaktivní oblasti. 

 

d) Ochrana před hlukem: 

Plánovaný objekt se nachází v klidové části obce, kde není předpoklad zvýšeného 

hluku. Jako základní opatření před hlukem z exteriéru slouží obvodové zdivo a skleněné 

tabule okna z izolačního trojskla. 

 

e) Protipovodňová opatření: 

Plánovaný objekt se nenachází v povodňové lokalitě.  

 

 2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Technická infrastruktura na hranici stavební parcely, nebo v její těsné blízkosti: 

 zemní vedení NN (ČEZ a.s.), přípojka zakončená v elek. kiosku – kde se osadí 

elektroměr; 

 veřejný vodovodní řad – přípojka na pozemek z HDPE 32x3,0, PE100, PN16; 

 veřejný řad splaškové kanalizace – přípojka je provedena až na pozemek z HDPE 

D40, PE100, PN10; 

 veřejný řad dešťové kanalizace není v lokalitě vybudován, je navrženo pouze 

vsakování v zeleném pásu podél komunikace – z objektu domu budou likvidovány 

dešťové vody přednostně na vlastním pozemku dle vyhl. č. 501/2006 Sb., bude 

použita 3m3 jímka na dešťovou vodu.  

 Plynová přípojka 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Pro zásobování dané nemovitosti vodou bude zřízena vodoměrná přípojka ukončená 

fakturačním vodoměrem (o průtoku Qn = 3,5 m3/hod., příp. 5,0 m3/hod.) v suterénu objektu.  

Fakturační elektroměr bude umístěn v elektroměrném kiosku na hranici pozemku (veřejná 

část – soukromá). Hodnota 3-fázového hlavního jističe bude blíže specifikována v žádosti o 

připojení u příslušného rozvodného závodu (např. 25A, 32A, apod.). 

2.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení: 

Stavební parcela leží v nově zasíťované lokalitě v Krnově. Dům je přímo napojen na 

cestu II třídy.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Nová lokalita je napojena na stávající místní komunikaci ul. Opavská v majetku města 

Krnov. 

 

c) Doprava v klidu: 

Celkově bude vybudováno 26 parkovacích míst z toho dvě místa pro osoby 

s omezeným pohybem.  

 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

V lokalitě se nacházejí pěší stezky. 

 

2.5 Řešení vegetace a souvisejících stavebních úprav 

 

a) Terénní úpravy: 

Navrhujeme skrýt humusový horizont dle situace v terénu zpod zpevněných ploch 

(objekt, parkovací stání, apod.). Hospodaření s humusovými materiály, jejich odvoz a 

rozprostření je nedílnou součástí investiční činnosti a její kontrola patří též mezi povinnosti 

stavebního dozoru. Sejmutou ornici doporučujeme zpětně využít na zájmové parcele..  
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b) Použité vegetační prvky: 

Pro ozelenění přilehlé zahrady u domu budou použity dřeviny domácího původu. 

K ozelenění pozemku lze použít i ovocné dřeviny.  

 

c) Biotechnická opatření: 

Žádné speciální požadavky na biotechnická opatření nejsou výstavbou nového objektu 

kladeny. 

 

2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Stavba podléhá posouzení dle zákona č. 17/1992 Sb., se změnami: 123/1998 Sb., 

100/2001 Sb., jelikož se v objektu nachází garáž pro osobní automobily. Na základě tohoto 

faktu bude zpracována studie vlivů na životní prostředí a ta bude předložena příslušnému 

odboru ŽP k posouzení. Projektant nepředpokládá zásadní vliv na ŽP, který by například 

neumožnil stavbu. 

Stavba respektuje ustanovení zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 

České republiky se změnami: 334/1992 Sb., 254/2001 Sb. 482/2004 Sb. Stavba při svém 

provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. 

 Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

 Staveniště bude tvořit vlastní pozemek. 

 Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci, skladování stavebního materiálu 

bude výhradně na pozemku investora. 

Zásobování stavby energiemi: 

 Napojení vody - novou vodovodní přípojkou 

 Napojení elektro - staveništní přípojkou elektrické energie 

 Odvodnění - povrchové, přirozeným spádem do jímky 

 

 Navržený objekt nebude zdrojem emisí, vibrací, chemických nebo mimořádně 

biologických znečištění. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s příslušnými právními 

předpisy a normami. Stavbou nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň. Pro stavbu bude nutné 

vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 
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Vytápění objektu je řešeno plynovým ECO kotlem. Jediné emise budou vznikat 

z automobilů. Splaškové vody budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace v dané 

lokalitě. Při výstavbě objektu se předpokládá vznik následujících odpadů zatříděných dle 

zákona č.185/2001 Zákon o odpadech a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

381/2001: 

Kód druhu odpadu název druhu odpadu 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny 

filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčen 

15 01   obaly, včetně odděleně sbíraného komunálního obalového  

odpadu 

17                              Stavební a demoliční odpady, včetně vytěžené zeminy  

z kontaminovaných míst 

17 01   beton, cihly, tašky a keramika 

17 02   dřevo, sklo a plasty 

17 05   zemina, včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst,  

kamení a vytěžená hlušina 

17 09   jiné stavební a demoliční odpady 

 

S veškerými odpady, které budou vznikat provozní činností, musí být nakládáno 

v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební suť bude ukládána na řízení skládce. Při provozu objektu bude vznikat běžný 

komunální odpad. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Stavba nevykazuje žádný vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nevykazuje žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Výsledné stanovisko odboru životního prostředí bude zapracováno do projektové 

dokumentace. 
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e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů: 

Při výstavbě inženýrských sítí (přípojek), je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost a 

další oborové předpisy. 

2.7 Ochrana obyvatelstva 

Povaha a charakter stavby není vhodná na plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

2.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Stavba vyžaduje přísun staveništní vody a elektrické energie. Tyto zdroje jsou 

přivedeny k hranici pozemku investora a budou zhotoveny před zahájením výstavby objektu, 

případně dokončovacích prací.  

Výpočty spotřeby energií: 

Elektrická energie: 

Spotřebiče:  - míchačka        4,5 kW 

  - čerpadlo        5 kW 

  - omítkové silo       17 kW 

  - 3x buňka stavební (topení,zásuvky,světlo, 1x bojler)  10 kW 

  - drobné elektrické nářadí + osvětlení    8kW 

Instalovaný příkon 44,5 kW.  

Maximální soudobý příkon 44,5 x 0,8 = 35,6 kW. 

Rozvod od hlavního napojovacího bodu bude proveden kabely H07 s odpovídajícím průřezem 

v závislosti na příkonu daného spotřebiče. 

Vodovod: 

Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví podle 

vzorce: Qn= (Pn x Kn/t x 360) l/sec, 

Kde  Qn  vteřinová spotřeba vody, 

  Pn spotřeba vody na den,směnu 

  Kn součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

  t  doba, po kterou je voda odebírána 
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Maximální počet dělníků na stavbě 30. 

 Betonářské práce za směnu 70 m3 x 100 l   700 l, 

 Zednické práce 20 m3 x 10 l     200 l, 

 Omítky 100 m3 x 30 l     3000 l, 

 Sociální zařízení 1 dělník – 30l/směna x 30   900 l, 

 1 sprcha – 45l/návštěvník x 35    1350 l, 

Qn= (3900 x 1,6 + 2250 x 2,7 / 8,5 x 3600) = 0,4 l/sec 

Navrhujeme potrubí PE DN 32. 

 

b) Odvodnění staveniště: 

Odvodnění staveniště je řešeno na vlastním pozemku určeném pro výstavbu objektu. 

Odvodnění stavební jámy bude provedeno odvodem dešťových vod do vsakovací jímky, která 

bude sloužit i pro odvodnění celého dokončeného objektu. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Napojení pozemku (příp. staveniště) na dopravní infrastrukturu povoleno. Technická 

infrastruktura bude napojena z nově budovaných přípojek pro objekt. Pro odběr vody bude 

zřízena provizorní vodoměrná šachta s vodoměrem, z níž bude proveden rozvod pro zařízení 

staveniště. Splašková kanalizace staveniště bude svedena do přečerpávací jímky a přečerpána 

do kanalizace veřejné. Elektrická energie bude odebírána ze staveništního rozvaděče, 

umístěného u kiosku s měřícím zařízením spotřeby el.energie. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Daná stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby ani pozemky. Na sousedním pozemku 

parc.č. 1135/1 bude po domluvě s jejím majitelem umístěna mezideponie zeminy. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Během výstavby objektu nejsou požadavky na asanace, demolice, či kácení dřevin. 

Maximálně budou odstraněny stávající náletové křoviny na pozemku určeném k výstavbě. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

Veškerá stavební technika a stavební materiál potřebný k realizaci stavby bude 

skladována na pozemku investora v prostorech k tomu určených. Jedná se o dočasný zábor 
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části pozemku např. kontejner na skladování malty, drobného elektroinstalačního materiálu 

(vrtačky, míchače), apod. 

Jako dočasné stavby budou použita následující zařízení: 

 2 x obytný kontejner využitelný jako kancelář stavbyvedoucího a šatna pracovníků 

 1 x sanitární kontejner využitelný jako sociální zázemí stavby 

 2 x skladový kontejner využitelný jako sklad drobného materiálu 

 

Po dokončení hrubé stavby a osazení výplně otvorů bude možné ke skladování materiálu a 

jako šatny pro subdodavatele využívat samotný objekt. 

 

Dále bude na staveništi k dispozici 1 x kolový bagr TEREX AB 1905 M, autojeřáb 

LIEBHERR 1050 -3,1 s výsunem až 34 m a zvedací pojízdná plošina GS 3246. Stabilně bude 

na staveništi umístěna míchačka. Sklady materiálu budou nekryté. 

 

Dočasné stavby: 

2 x Obytný kontejner: - 

rozměry 6,05 x 2,44 m, váha 2,3 t. Jeden kontejner bude sloužit jako administrativní zázemí 

stavbyvedoucího a druhý jako šatna s jídelnou pro pracovníky. 

Sanitární a wc kontejner jenž obsahuje: 

 2 x pisoár, 2 x WC, 3 x umyvadlo, 2 x sprchu. Rozměry: 6,05 x 2,44 m, váha 3 t. 

Skladový kontejner: - STG Trade 20´, Rozměry: 6,05 x 2,44 m, váha 1,7 t. 

 

Návrh sociálního zařízení staveniště:  

V průběhu hrubé stavby bude na stavbě stabilně 7 pracovníků. 

 Šatna včetně jídelny: min. 1,75m2 na jednoho pracovníka, tj. 7 x 1,75 =12,25m2 , 

navržen obytný kontejner plochy 14 m2 

 Umývárna: min.1 umyvadlo/10 osob a min. 1 sprcha/20 osob 

 Wc: min. 2 mušle a 2 sedadla ( do 50 mužů) 

Po zhotovení hrubé stavby budou mít pracovníci subdodavatelů šatnu v objektu, sociální 

zařízení bude společné. Kapacitně vychází na 30 pracovníků. 
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Systém zásobování materiály: 

 Beton bude dovážen na staveniště autodomíchávači průběžně, dle potřeby, z nedaleké 

betonárky. Tvárnice budou dováženy na euro paletách a uloženy max. 2 na sobě. Písek a štěrk 

bude skladován volně ložený a bude doplňován dle potřeby. Pytlovaná malta pro zakládací 

řadu bude uložena v ocelovém kontejneru. Zde budou uloženy i tuby se zdící pěnou. Vnitřní i 

vnější omítky budou prováděny strojově, zde je nutnost zařídit elektrický příkon 25A, jistič D. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

Všechny odpady vzniklé výstavbou budou odvezeny na určenou skládku. Při uvedení 

objektu do užívání bude předložen doklad o likvidaci stavební sutě a jiného odpadu. Odvoz a 

likvidace odpadů bude zajištěna podle zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. Odvoz odpadů 

vzniklých při stavbě a při provozu zajistí odborná odpovědná firma v termínech dohodnutých 

ve smlouvě s investorem. Nebezpečné odpady budou likvidovány dle příslušných nařízení. 

Odpad ze stavby bude tříděn pro uložení, likvidaci nebo recyklaci. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Před zahájením stavebních prací bude provedena skrývka ornné půdy pod 

zamýšlenými zpevněnými plochami. Tato půda bude přesunuta na sousední parcelu. 

Deponovaná zemina bude využita k terénním úpravám při závěrečných venkovních pracích na 

pozemku a bude zatravněna travním porostem. 

Celkově dojde k odtěžení 2704 m3 zeminy. Pro samotnou těžbu a náklad bude použito 

kolové rýpadlo CAT 325 D. Pro nakládání zeminy bude použit nakládač CAT 930 K  Zemina 

bude odvezena na řízenou skládku pomocí nákladních automobilů SCANIA R124CS 8x6. 

Pro zpětné zásypy a úpravy terénu bude potřeba 245 m3 zeminy.  

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Při realizaci stavebních prací bude dbáno v nejvyšší možné míře na dodržení ochrany 

životního prostředí. Samotný výstavba nemá vliv na kvalitu životního prostředí v okolí 

stavby. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Při provádění stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony: 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. [5] 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [6] 

Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění (novela 192/2005 Sb.). 

[4] 

Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném 

znění (novela 253/2005 Sb.). [10] 

Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují 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 (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). [11] 

Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba 

koordinátora BOZP. Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi musí respektovat v celém rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. [11] 

Stavby realizované pro právnickou osobu stavebním podnikatelem mají mít zpracován 

plán BOZP, včetně stanovení koordinátora BOZP a zároveň danou stavbu je nutné hlásit na 

inspektorátu práce. Veškeré činnosti v projektové, předvýrobní a vlastní realizaci stavby musí 

respektovat ustanovení BOZP.  

V kanceláři stavbyvedoucího bude k dispozici lékárnička první pomoci, která musí být 

průběžně doplňována novou náplní. 

Při svařování plamenem nebo el. obloukem v objektech se zvýšeným rizikem vzniku požáru 

musí být zajištěn požární dozor po dobu svařování a nejméně 8 hodin po skončení svařování. 

Zhotovitel neodpovídá za úrazy vzniklé svévolným vstupem pracovníků zadavatele nebo 

osob, které se s jeho souhlasem zdržují v areálu staveniště dodavatele. 

Pozemek bude oplocen po dobu výstavby. Na oplocení budou umístěny varovné cedule se 

zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Novostavbou objektu nejsou dotčeny žádné stavby a jejich bezbariérové užívání. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) je řešeno vlastním projektem. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Stavba neobsahuje žádné neobvyklé konstrukce, ani nestandardní detaily a 

technologické postupy. Při provádění stavby, při zabudování výrobků, montáži jednotlivých 

prvků budou dodržovány technologické předpisy výrobců jednotlivých komponentů. Návrh 

prvků konstrukce krovu bude blíže specifikován dodavatelskou firmou. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládaná doba výstavby je max. 2 roky od jejího zahájení. Před započetím 

stavebních prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které jsou na celkové situaci 

stavby zakresleny podle podkladů jejich správců bez dalšího prostorového upřesnění. Dále 

musí zhotovitel obdržet vytýčení hranic staveniště, předání výškových a směrových bodů, 

odběrná místa vody, elektřiny a stavební povolení. Vlastní stavební práce započnou 

ohraničením staveniště oplocením. 

Termín zahájení stavby v roce: cca 4/2014; 

Termín ukončení stavby v roce: cca 4/2016. 

 

Postup výstavby: 

 vytyčení rohů objektu na parcele; 

 zahájení výkopových prací; 

 nutná kontrola základové spáry a hloubka založení objektu vzhledem k podloží!  

 realizace hrubé stavby (provedení základových patek a trámů, svislé kce - sloupy, 

vodorovné kce, výplňové zdivo, konstrukce střechy); 

 osazení výplní otvorů v obvodovém plášti; 

 zateplení obvodového pláště, včetně finální omítky; 

 provedení rozvodů elektro, kanalizace, vodovodu, ústředního vytápění; 

 dokončující a kompletační práce (povrchové úpravy stěn, podhledů, apod.); 

 osazení vnitřních zárubní, zařizovacích předmětů, otopných těles, apod.; 

 terénní práce (urovnání terénu na pozemku), venkovní úpravy a zpevněné plochy. 
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B) ČÁST TECHNOLOGIE 

1. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ – 3 VARIANTY 

 

Identifikace stavby:  Polyfunkční Dům Krnov  

Místo stavby:   Krnov 

Kraj:    Moravskoslezský 

Druh stavby:   Polyfunkční dům  

Charakter stavby:  Novostavba 

Vypracoval:    Bc. Petr Malinovský 

 

1.1 Obecné informace 

Jedná se o zateplení fasády objektu polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích. 

Veškeré práce s tímto související bude provádět dodavatelská firma. 

 

Obr. 1.: Obecná skladba kontaktního zateplení Ceretherm [16] 

 

Objekt je konstrukčně řešen jako prefabrikovaný železobetonový skelet s výplňovým 

zdivem Porotherm 40 P+D. Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou. 

Zateplení bude provedeno systémovým řešením firmy Ceresit. Do technologického 

předpisu zařazuji tři kontaktní zateplovací systémy, které se dle osnovy technologického 

předpisu liší v bodě 1.3 použité materiály, a v bodě 1.7.3. lepení izolantu. Jedná se o varianty: 
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1.1.1 Varianta A Ceretherm classic 

 Jedná se o klasický zateplovací systém dle ETICS. Systém je tvořen deskami z EPS 

70F, které jsou na fasádu lepeny pomocí malty na bázi cementu. [16] 

Skladba: 

 Tmel na bázi cementu 

 Polystyren styro EPS 70F, tl. 140 mm,   λᴅ 0,039 W/m.K 

 Stěrkovací tmel na bázi cementu + sklovláknitá tkanina 

 Probarvená penetrace 

 Silikonová probarvená omítka 

1.1.2 Varianta B Ceretherm Premium 

 Jedná se o zateplovací systém, který vychází z nejnovějších trendů. Desky 

z gravitovaného polystyrenu jsou lepeny na fasádu pomocí speciální polyuretanové pěny. 

Dále je v tomto systému speciální stěrkovací tmel. Po jeho natažení není potřeba fasádu před 

probarvenou omítkou stěrkovat. [16] 

 

Skladba: 

 Polyuretanová pěna  

 Grafitovaný polystyren Styrotherm 70 plus, tl. 140 mm, λᴅ 0,032 W/m.K 

 Stěrkovací tmel na bázi cementu (bílý) + sklovláknitá tkanina  

 Silikonová probarvená omítka  

1.1.3 Varianta C Ceretherm Premium wool 

 Jedná se o zateplovací systém, který je z hlediska požární bezpečnosti nejlepší. Desky 

z minerální plsti jsou lepeny na fasádu pomocí speciální flexibilního tmele na bázi cementu.  

  

Skladba: 

 Flexibilní tmel na bázi  

 Desky z minerální plsti Rockwool fasrock, 140 mm, λᴅ 0,039 W/m.K 

 Stěrkovací tmel na bázi cementu + sklovláknitá tkanina  

 Probarvená penetrace  

 Silikonová probarvená omítka  
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1.2 Pracovní podmínky, připravenost 

V rámci zařízení staveniště budou na stavbě pro potřeby dělníků umístěny: 

 2x buňka šaten 

 2x mobilní WC 

 1x buňka se sprchami 

Uvnitř budovy je umístěn rozvaděč elektrické energie na který budou napojeny buňky. Sprchy 

budou dále napojeny na dočasnou přípojku vody. 

Stavbyvedoucí přebere staveniště před započetím zateplovacích prací. Jedná se o zateplení 

na novém objektu, proto veškeré práce na fasádě objektu jsou již hotovy. Materiál bude na 

staveniště průběžně dovážen dodavatelskou firmou, nejsou tedy zapotřebí větší sklady 

materiálu.  

Práce ve výšce nad 1,5m budou prováděny ze systémového lešení Peri. Lešení bude 

postaveno až po provedení prací na soklu. Lešení se sestaví ve vhodné vzdálenosti od objektu. 

Materiál bude do různých pater lešení dopravován pomocí stavebního výtahu GEDA. 

Podklad pro provádění zateplovacího systému musí být: 

Soudržný a nosný – bez puchýřů, odlupujících se míst a bez aktivních trhlin v ploše. 

Nejmenší přípustná hodnota soudržnosti podkladu musí být alespoň 0,08 MPa. Doporučuje se 

průměrná soudržnost podkladu 0,2 MPa 

Čistý – bez prachových částic, mastných skvrn a zbytků barev 

Rovný – Dodržení požadavků na rovinnost dle ČSN 73 2901. 

Maximální přípustná nerovnost je 10mm/2m. Při větších nerovnostech bude podklad 

vyrovnán stěrkou. 

Suchý – konstrukce nesmí vykazovat známky vlhkosti. Pokud se přece jen známky vlhkosti 

objeví, určí projektant vhodnou sanační metodu. 
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1.3 Použité materiály 

1.3.1 Varianta A - Ceretherm Classic 

Zateplení fasády objektu bude řešeno zateplovacím systémem Ceresit ceretherm Classic 

včetně veškerých systémových doplňků. [16] 

 

Zakládací lišta  

Hliníková zakládací lišta s okpaničkou pro zateplovací systémy ETICS. [18] 

 

 

Obr. 2.: Zakládací lišta Styro LOS 1 [18] 

 

Ceresit CT85   

Lepící hmota na bázi cementu, určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních 

desek. [16] 

 

 

Obr. 3.: Lepící a stěrkovací malta Ceresit CT85 [16] 
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Styro EPS 70F  

Jedná se o desky z pěnového polystyrenu Styro EPS 70 F, tl.140 mm. [18] 

 

Obr. 4.: Desky z pěnového polystyrenu Styro EPS 70F  [18] 

 

Ceresit CT 335 

Hmoždinky pro dodatečné kotvení polystyrenových desek na stěny. [16]  

 

 

Obr. 5.: Univerzální hmoždinky Ceresit CT 335 [16] 
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Ceresit CT 325 

Sklotextilní síť určena pro vyztužovací (armovací) vrstvu. [16] 

 

Obr. 6.: Sklotextilní síť Ceresit CT 325 [16] 

 

Ceresit CT 16  

Penetrační nátěr pro vyrovnávání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně 

nanášených vnějších povrchových úprav. [16] 

 

 

Obr. 7.: Probarvená penetrace CT 16 [16] 
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Ceresit CT 74  

Jednosložková akrylátová omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce 

vodoodpudivá, odolná vůči znečištění. [16] 

 

 

 

Obr.8.: Silikonová probarvená omítkovina Ceresit CT 74 [16] 

 

Rohové profily 

Plastové profily s výztužnou síťovinou sloužící k vyztužení rohů v zateplovacích 

systémech. [18]  

 

Obr. 9.: Rohový profil Styrotrade [18] 
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Začišťovací okenní profily  

Ukončovací profil s výztužnou síťovinou, který se používá v místě výplně otvorů. 

Vytvoří ukončení, díky kterému se již nemusí realizovat tmelení mezi výplní otvorů a 

omítkou. [18] 

 

 

Obr. 10.: Začišťovací profil Styrotrade [18] 

  

1.3.2 Varianta B - Ceretherm premium 

 

Zakládací lišta 

Hliníková zakládací lišta s okpaničkou pro zateplovací systémy ETICS. [16] 

 

Ceresit CT84 Express 

Polyuretanové lepidlo v plechovkách pro lepení EPS izolačních desek. [16] 

 

 

 

Obr. 11.: Polyuretanová lepící pěna Ceresit CT 84  [16] 
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Styroherm Plus 70  

Desky z grafitovaného (šedého) polystyrenu s vylepšenými tepelně izolačními 

vlastnostmi, tl.140 mm. [18] 

 

Obr. 12.: Grafitový polystyren Styrotherm plus 70 [18] 

 

Ceresit CT 335  

Hmoždinky pro dodatečné kotvení polystyrenových desek na stěny. [16] 

 

Ceresit CT 325  

Sklotextilní síť pro vyztužovací (armovací) vrstvu. [16] 

 

Ceresit CT 87 2v1 

Bíla stěrkovací malta určena k vytvoření armovací vrstvy zateplovacích systémů. Po 

nanesení této malty není nutné před nanášením omítkové vrstvy povrch penetrovat. [16]  

 

 

Obr. 13.: Stěrkovací malta bílé barvy Ceresit CT 87 [16] 
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 Ceresit CT 74  

Jednosložková omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce vodoodpudivá, 

odolná vůči znečištění. [16] 

 

Rohové profily 

Plastové profily s výztužnou síťovinou sloužící k vyztužení rohů v zateplovacích 

systémech. [18] 

 

Začišťovací okenní profily  

Ukončovací profil s výztužnou síťovinou, který se používá v místě výplně otvorů. 

Vytvoří ukončení, díky kterému se již nemusí realizovat tmelení mezi výplní otvorů a 

omítkou. 

 

1.3.3 Varianta C - Ceretherm Premium  wool 

 

Zakládací lišta  

Hliníková zakládací lišta s okpaničkou pro zateplovací systémy ETICS. [18] 

 

Ceresit CT190 

Lepící hmota určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek  

z minerální vlny. [16] 

 

 

Obr. 14.: Flexibilní lepící a stěrkovací malta Ceresit CT 190 [16] 
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Rockwool fasrock 

Desky z kamenné vlny (minerální plsti) pro použití do kontaktních fasádních systému 

s většinou rovnoběžnou orientací vláken s povrchem desky tl. 140 mm. [16] 

 

Obr. 15.: Desky z minerální plsti Rockwool fasrock [17] 

 

Ceresit CT 335 

Hmoždinky pro dodatečné kotvení desek z minerálních vláken. [16] 

 

Ceresit CT 325  

Sklotextilní síť pro vyztužovací (armovací) vrstvu. [16] 

 

Ceresit CT 16  

Penetrační nátěr pro vyrovnávání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně 

nanášených vnějších povrchových úprav. [16] 

 

Ceresit CT 74  

Jednosložková omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce vodoodpudivá, 

odolná vůči znečištění. [16] 

 

Rohové profily 

Plastové profily s výztužnou síťovinou sloužící k vyztužení rohů v zateplovacích 

systémech. [18] 
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Začišťovací okenní profily  

Ukončovací profil s výztužnou síťovinou, který se používá v místě výplně otvorů. 

Vytvoří ukončení, díky kterému se již nemusí realizovat tmelení mezi výplní otvorů a 

omítkou. [18] 

 

Dodávka materiálů 

Dodávky materiálu bude každý den podle rozsahu prací obstarávat dodavatelská firma. Na 

staveništi jej přebere stavbyvedoucí nebo jim pověřený zodpovědný pracovník. Při převzetí 

bude kontrolováno množství dodaných materiálů, a zda během přepravy nebyl materiál 

poškozen. Po převzetí materiálu provede stavbyvedoucí o dodávce zápis do stavebního 

deníku. 

 

Podmínky pro skladování materiálů 

Výrobky se budou přepravovat a skladovat v původních neporušených obalech. 

Nesmí být překročena maximální přípustná lhůta pro dobu skladování. 

 

Suché práškové směsi 

Budou se skladovat na paletách v neporušeném originálním balení, aby nehrozila 

degradace 

materiálu způsobená vlhkostí. 

 

Tekuté a pastovité hmoty 

Budou skladovány tak, aby nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření, vysokým 

teplotám 

nebo naopak velmi nízkým teplotám. 

 

 

Izolační desky 

Desky budou skladovány naležato v originálních baleních tak, aby nedocházelo při 

manipulaci k odlomení rohů nebo zlomení celé desky. Desky budou uskladněny na 

europaletách a chráněny před přímým slunečním zářením.  

 

Hmoždinky a pomocné prvky 

Běžně se uchovávají v krabicích v uzamykatelném skladu,  v našem případě budou ve 
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skladovací místnosti v suterénu objektu. 

 

Výztužná síťovina 

Nejvhodnější způsob skladování výztužné síťoviny je v rolích nastojato. Není vhodné 

skladovat síťovinu naležato a přes sebe, aby se role nekřížily a nedocházelo k deformacím. 

Uloženy by měly být ve skladu nebo pod odvodněným přístřeškem. 

 

1.4 Převzetí pracoviště 

Stavbyvedoucí převezme staveniště od investora. Zápis o předání a převzetí bude zapsán 

do stavebního deníku se všemi náležitostmi. Je nutno do deníku také napsat, že se staveniště 

stává prosto nároku třetích osob. Zároveň budou zkontrolovány veškeré konstrukce, které 

budou v rámci zatepelení zakryty. 

Dále budou překontrolovány shody zateplované konstrukce s projektovou dokumentací. 

Kontrolovat budou především materiálové a geometrické shody konstrukce s projektovou 

dokumentací. Dále bude překontrolována rovinatost fasády. Všechny tyto fakta budou 

zapsány do stavebního deníku. 

 

1.5 Personální obsazení 

Před zahájením všech prací budou pracovníci proškoleni na bezpečnost na pracovišti, 

seznámeni s pracovištěm a technologickým postupem prací. Na konci proškolení svým 

podpisem stvrdí, že byli řádně proškoleni a jsou tímto s danou problematikou obeznámeni. 

Pracovník, který nebyl proškolen, nebude na staveništi pracovat. Pracovní četa se bude 

skládat z osmi pracovníků. 

Složení pracovní skupiny: 

 

8x zedník  Jejich náplní práce bude provádění jednotlivých vrstev zateplovacího 

systému v předepsané tloušťce a kvalitě dle technologického postupu a jakosti prováděných 

prací, osazení kotev dle podkladů zpracovaných statikem 

 

2x pomocný dělník   budou zásobovat zedníky potřebným materiálem 
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Mistr - Během prací bude kontrolovat, zda je dodržován technologický postup. Bude 

odpovídat za práci, kterou provede jeho četa. 

Při tažení finální omítky Ceresit CT 74, bude zapotřebí min. 10 dělníků, aby byla natažena 

vždy celá stěny objektu. 

Pří provádění zateplovacích prací na fasádě objektu, bude docházet k předávání a přebírání 

pracoviště dalším četám. Vždy po ukončení pracovní etapy, stavbyvedoucí zkontroluje 

správnost provedených prací, pokud bude provedena bez závad, přebere pracoviště a předá ho 

další pracovní četě. Veškeré předání a převzetí pracoviště bude zapsáno do stavebního deníku. 

 

Stavbyvedoucí -  bude přebírat a předávat podklad pro provádění zateplení (očištěnou 

fasádu),samotné zateplení izolačními deskami zajištěné kotvami, stěrkovou vrstvu vyztuženou 

armovací síťovinou, provedenou omítku a osazení klempířských prvků. 

 

1.6 Stroje a pomůcky 

 

Lepení izolačních desek 

 Kladka na lešení 

 Aplikační pistole na pěnu 

 Čistič PUR pěny 

 Řezačka na polystyren 

 Plastové hladítko 

 Metr 

 Tužka 

 Vodováha  

 

Kotvení izolačních desek 

 

 Vrtačka Makita 2186 

 Příklepová vrtačka Makita 2187 

 Kladívko 

 Kleště 

 Prodlužovaní šňůru 
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 Metr 

 

Stěrkování izolačních desek 

 

 Elektrické míchadlo einhel xc 1100  

 Stavební plastové vědro 20 litrů 

 Kladka na lešení 

 Zednická lžíce 

 Velké zubové hladítko 

 Velké nerezové hladítko 

 Řezačka na polystyren 

 Metr 

 Tužka 

 

1.7  Pracovní postup 

1.7.1 Připravenost pracoviště 

Před začátkem prací musí být chráněny okna, dveře a případná dlažba před 

nadměrným zašpiněním pomocí krycích fólií. Z fasády budou vysokotlakou vodní pistolí 

odstraněny nečistoty. V případě mastnoty bude povrch očištěn tlakem vody s přidáním 

detergentů.  

1.7.2 Založení tepelně izolačního systému fasády 

Před zahájením lepení tepelné izolace, bude provedeno osazení ukončujícího profilu 

soklu a upevněn zakládací profil. Založení fasádního zateplovacího systému tedy provede 

pomocí zakládací lišty. Aby bylo docíleno, že bude zakládací profil v rovině, provede se 

pomocí laserové vodováhy podél celého objektu vodorovná ryska, na niž se zakládací profil 

připevní. Třemi hmoždinkovými šrouby na 1 bm. Mezi ukončující lištu soklu a zakládací lištu 

bude vložena expanzní (bobtnající) těsnící páska, která zabrání nechtěnému vnikání vody do 

vzniklé mezery mezi profily. 

V nárožích a koutech se zakládací profil seřízne do příslušného úhlu, obvykle 45°.  

Mezi dvěma zakládacími profily, se nechá vždy 2;3mm mezera, která se poté spojí 

plastovými spojkami. [16] 
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Obr. 16.: Montáž zakládací lišty v systémech Ceretherm  [16] 

1.7.3 Lepení fasádních izolačních desek – tři varianty 

 

Varianta A - Ceretherm Classic 

 

Izolační desky se vždy lepí na sráz a vazbu. Minimální přesah vazby dvou desek je 

200 mm. Lepení izolačních desek je možné provézt buďto celoplošně, nebo rámobodově. 

V tomto případě bude tepelná izolace lepena rámobodově. Důvodem, proč byl zvolen tento 

postup je především úspora lepící hmoty a také možnost vyrovnání nerovnosti původní 

omítky objektu. Rámobodové lepení se používá u nerovných podkladů s nerovností do 10 

mm/m. Lepící hmotou je Ceresit CT 83. Bude nanesena zednickou lžící po obvodu desky a 

dovnitř rámu se nanesou 3 terče. Ty je vhodné umístit s ohledem na kotvení desek. Lepícím 

tmelem musí být pokryto minimálně 40% povrchu izolační desky.  

První řada izolačních desek bude do zakládací lišty vložena tak, aby byla deska 

přitisknuta k čelní straně lišty. Lišta nesmí být zapuštěna do desky. Při lepení desek se může 

stát, že lepící hmota přeteče přes okraj na boční stranu desky. Pokud se tomu tak stane, musí 

být lepící hmota z boční strany desky seškrábnuta. Desky se lepí k podkladu na sráz, v 
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případě, že bude mezi dvěmi deskami mezera o velikosti >2mm, bude vyplněna proužky z 

izolačního materiálu, nebo zaplněna polyuretanovou pěnou. Vyzrálá PUR pěna bude zaříznuta 

tak, aby s deskami tvořila rovinu. Desky budou vždy bez vyjímek lepeny na vazbu. 

V rozích ostění musí být vždy pouze jedna izolační deska. Vodorovná i svislá vzdálenost od 

hrany ostění po hranu izolační desky nesmí být menší než 100mm. To znamená, že 

vodorovné ani svislé spáry mezi deskami nebudou lícovat s ostěním oken a dveří. [16] 

 

 

Obr. 17.: Zásady při lepení desek [16] 

 

 

Obr. 18.: Rámobodové nanášení malty v systému Ceretherm Classic [16] 

  

Varianta B - Ceretherm Premium 

 

Izolační desky lepíme na sráz a na vazbu. Přesah vazby je minimálně 200 mm. 

Nádobu s PUR pěnou protřepeme a nasadíme na aplikační pistoli. Dbáme na to, aby při 
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manipulaci s pěnou byla nádoba vždy dnem vzhůru. PUR pěnu nanášíme 2 cm od okraje 

desky po celém obvodu a jedním pruhem po delší ose desky. Po nanesení PUR pěny klademe 

desky dle kladečské plánu. Na jejich úpravu máme 20 minut od přiložení desky k podkladu. 

Na vyrovnání desek používáme třímetrovou hliníkovou lať. Za silného větru nebo srážek je 

nutno na lešení zavěsit ochranou síť. Zbytky PUR pěny odřezáváme po jejím zavadnutí. 

První řadu desek vkládáme do zakládací lišty. Při lepení desek se může stát, že pěna 

vyexpanduje přes okraj desky. Po zatvrdnutí pěny je nutno ji odřezat. Desky se lepí k 

podkladu na sráz, v případě, že bude mezi dvěmi deskami mezera o velikosti >2mm, bude 

vyplněna proužky z izolačního materiálu, nebo zaplněna polyuretanovou pěnou. Vyzrálá PUR 

pěna bude zaříznuta tak, aby s deskami tvořila rovinu. Desky budou vždy bez vyjímek lepeny 

na vazbu. V rozích ostění se řídíme dle kladečského plánu a podkladů výrobce. [16] 

 

 

Obr. 19.: Nanášení polyuretanové pěny v systému Ceretherm Premium[16] 

 

 

Varianta C - Ceretherm Premium wool 

 

U ostění otvorů bude nalepena izolační deska v ploše s přesahem a deska určená na 

ostění, nadpraží a parapet bude do ní zasazena, přesah desek se poté seřízne do roviny. 

Po dokončení lepení se nechá lepící hmota zatvrdnout. Zatvrdnutí proběhne po 48 hodinách v 

závislosti na daných klimatických podmínkách. Pokud budou mezi deskami nerovnosti, je 

možné je srovnat stěrkovacím tmelem. Desky z minerální plsti není nutné brousit jako 

polystyren. 

Izolační desky lepíme na sráz a vazbu s přesahem 200 mm. Lepení izolačních desek 

provádíme rámobodově z důvodu lepších vlastností tohoto systém k možným nerovnostem 

podkladu. Lepící hmotou je Ceresit CT 190. Ceresit CT 190 rozmícháme v 20 litrovém vědru 
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dle pkynů výrobce. Lepící hmota bude nanesena po celé ploše nerezovým hladítkem a po té se 

zednickou lžící po obvodu desky a dovnitř rámu nanesou 3 terče. Ty je vhodné umístit s 

ohledem na kotvení desek. Lepícím tmelem musí být pokryto minimálně 40% povrchu 

izolační desky.  

První řada izolačních desek se vkládá do zakládací lišty. Při lepení desek se může stát, 

že lepící hmota přeteče přes okraj na boční stranu desky. Pokud se tomu tak stane, musí být 

lepící hmota z boční strany desky seškrábnuta. Desky se lepí k podkladu na sráz, v případě, 

veškeré vzniklé mezery vyplňujeme kousky kamenné plsti.  

V rozích ostění musí být vždy pouze jedna izolační deska. Vodorovná i svislá vzdálenost od 

hrany ostění po hranu izolační desky nesmí být menší než 100mm. To znamená, že vodorovné 

ani svislé spáry mezi deskami nebudou lícovat s ostěním oken a dveří.  

 

 

 

Obr. 20.: Rámobodové nanášení malty v systému Ceretherm Premium wool [16] 

 

U ostění otvorů bude nalepena izolační deska v ploše s přesahem a deska určená na 

ostění, nadpraží a parapet bude do ní zasazena, přesah desek se poté seřízne do roviny. 

Po dokončení lepení se nechá lepící hmota zatvrdnout. Zatvrdnutí proběhne po 24;48 

hodinách v závislosti na daných klimatických podmínkách. [16] 

1.7.4 Kotvení fasádního tepelně izolačního systému 

 

Zda je vůbec nutné kotvit a případně kolik kotev použít vyplyne ze zprávy zpracované 

statikem. Kotvení bude provedeno po 48 hodinách (v systému Premium po 2 hodinách) od 

nalepení izolačních desek v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Během 

kotvení musí být lepící hmota zatvrdlá. 
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Obecný výpočet celkové délky hmoždinky: hloubka kotvení v nosné konstruci (min 25mm)  

+ lepící vrstva (6mm) + tloušťka izolační desky (140mm) = min. 171 mm – volíme délku 200 

mm.Jako kotvící materiál byly navrženy hmoždinky Ceresit CT 335. Jedná se o univerzální 

zatloukací talířovou kotvu s ocelovým trnem. 

Dle ETICS určuje půdorysný tvar a šířka objektu okrajové pásmo, ve kterém bude 

počet hmoždinek vyšší než ve zbylé ploše. V našem případě je šířka budovy větší než 35,5 m, 

z tohoto důvodu je šířka okrajového pásma 2,00m. Výška budovy od úrovně terénu je 10,600 

m , proto platí, že výška budovy je vyšší než 8m a zároveň menší než 20 m. Z dokumentů pro 

ETICS to znamená, že počet kotev v ploše bude minimálně 6 a v okrajovém pásmu 8;10 

kotev. Minimální vzdálenost kotvení od krajů stěn bude 100 mm. 

Přes tepelnou izolaci bude vyvrtán otvor pro kotvu, jelikož Porotherm 40 EKO+ jsou 

děrované cihly, použijeme vrtačku bez příklepu se speciálním vrtákem do děrovaného zdiva. 

Vyvrtaný otvor musí být o 10 mm delší, než je výrobcem předepsaná kotevní hloubka. Před 

osazením hmoždinky je důležité z předvrtaného otvoru vyfoukat prach, který vrtáním 

vznikne. Do předvrtaného otvoru bude zasunuta talířová kotva tak, aby talíř dolehl až na 

úroveň tepelné izolace. Slabým poklepem kladiva na talíř kotvy bude provedeno zapuštění 

kotvy 0;2 mm pod rovinu izolantu. Poklepem na hlavu ocelového rozpěrného trnu zarazíme 

trn zároveň s povrchem hlavy kotvy. 

Pro montáž bude použito menší kladívko o hmotnosti okolo 800g. Montáž bude 

realizována při teplotách nad +5°C. [16] 

 

 

Obr. 22.: Montáž kotevních hmoždin v systémech Ceretherm [16] 
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1.7.5 Základní výztužná vrstva 

 

Pro vytvoření základní výztužné vrstvy bude použita stěrka Ceresit CT 85 a vloží se 

skelná armovací síťovina Ceresit CT 325. Základní výztužná vrstva bude provedena hned po 

zakotvení tepelné izolace. Nejpozději do 14 dní od nalepení izolantu musí být základní 

výztužná vrstva provedena. Pokud se nepodaří tuto podmínku dodržet, bude povrch EPS 

jemně zbroušen, aby se odstranila degradovaná vrstva. Před provedením plošné výztužné 

vrstvy se provede vyztužení hran, nároží a ostění objektu. Tyto místa se vyztuží speciálními 

plastovými profily k tomu určenými. 

Oblast okolo oken a dveří bude vždy vyztužena diagonálními výztuhami z pruhů 

výztužné síťoviny o rozměrech min. 200x300 mm. Tento požadavek je přesně popsán v ČSN 

73 2901.  

Armovací síť Ceresit CT 335 se uloží do vrstvy Ceresit CT 85  ve svislých pásech 

s jejich přesahem min. 100 mm, to platí i pro napojování na vyztužená místa rohů, ostění a 

nároží. Tloušťka armovací vrstvy bude 6mm. [16] 

 

Obr. 23.: Montáž rohových profilů v systémech Ceretherm [16] 

 

Skleněná armovací síť bude uložena bez záhybů a kryta minimálně 1mm stěrky. 

Stěrka bude na podklad nanesena zubatým hladítkem o velikosti zubu 10x10 mm, do které 

bude zatlačena rovnou stranou hladítka ztužující síťovina. Podmínkou je, aby sklotextilní 

síťovina byla v místě přesahů síťovin minimálně 0,5mm a v ostatních místech min. 1mm 

překryta stěrkou Ceresit CT 85 . Tato podmínka bude při tloušťce vrstvy 5 mm dodržena. 

1.7.6 Provedení omítky 

 

Omítku je možné u varianty B provézt bez penetračního nátěru díky použití 

stěrkovacího tmelu CT 87. U varianty A a C bude použita penetrace CT16 nanesené pomocí 

válečku. Obsah balení CT 74 důkladně promícháme. Ředit se doporučuje pouze velmi málo a 
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to maximálně 1% vody. Omítka se na stěnu natahuje nerezovým hladítkem, stahuje se na 

tloušťku zrna. Omítanou plochu je třeba provést jedním pracovním postupem. Po natažení 

omítky CT74 vytvoříme požadovanou strukturu pomocí krouživých pohybů plastovým 

hladítkem. Natažení a strukturování je nutné podřídit klimatickým vlivům a teplotě podkladu 

a vzduchu od +5°C do +25°C. Není možné používat barevné tóny s menším indexem HBW 

než je 30, hrozí možnost poruchy systému. [16] 

 

 

Obr. 24.: Natažení a strukturování omítky v systémech Ceretherm [16] 

 

Ceretherm Vissage  

Je technologie pro vytvoření estetických prvků na fasádě, v Našem případě 

pohledového režného zdiva. Tato technologie funguje tak, že se ve finální vrstvě na místech, 

kde požadujeme tento vzhled nalepí šablona. Do šablony se poté vtlačuje probarvená směs CT 

74. Po zatvrdnutí se šablona strhne. Výsledkem je vzhled režného zdiva. [16] 

1.7.1 Dokončovací práce 

 

Po dokončení omítek se kontroluje především správné provedení, rovinatost jak ve 

vodorovném tak svislém směru a požadovaný barevný odstín. Po dokončení všech 

„špinavých“ prací se provede odstranění krycích fólií z oken a dveří objektu, které 

zabraňovaly znečištění a osadí se nové parapety, oplechování atiky a ostatní klempířské 

konstrukce, které byly před zahájením zateplovacích prací demontovány. 
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1.8 Jakost a kontrola kvality 

 

Veškeré kontroly v průběhu realizace bude provádět mistr, který se za odvedenou 

práci zodpovídá stavbyvedoucímu. Na konci pracovní etapy provede mistr a stavbyvedoucí 

celkovou kontrolu odvedené práce. Během realizace bude kontrolováno zejména: 

 Dodržení rovinnosti a čistoty vizuální kontrolou a dvoumetrovou latí. 

 Ověřování teploty ovzduší a teploty podkladu digitálním laserovým teploměrem. 

 Bezesparé lepení desek, lepení na vazbu v ploše i na rozích vizuální kontrolou a kontrola 

jejich rovinatosti pomocí dvoumetrové latě. 

 Dodržování řešení konstrukčních detailů bude uskutečněno vizuální kontrolou 

 Zakrytí okenních otvorů a kontrola zakrytí lešení ochrannou textilií bude prováděna 

vizuálně. 

 Dodržování správných konzistencí tekutých a pastovitých hmot bude prováděno na 

základě vizuální kontroly. 

 

 

Obr. 25.: Plán jakosti  

 

1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále též za údržbu a revize strojů, 

včetně el. nářadí a dalších pomůcek zodpovídá prováděcí firma.  

Všichni členové pracovní čety musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy a 

technologickými postupy, které se jich týkají. Před začátkem jednotlivých prací je třeba 
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zkontrolovat pracoviště a připravit jej na práci tak, aby nedošlo k úrazům a práce probíhaly 

plynule. Každý pracovník bude vybaven pracovními a bezpečnostními pomůckami dle 

vykonávané práce. 

Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. [9] 

Práce budou také v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb. Požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č 378/2006 Sb. 

Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 

 

1.10 Literatura, předpisy 

Viz. Kapitola 8 (str. č. 73 ) 

 

2. Časové plánování 

 Harmonogram je součástí přílohy diplomové práce. (výkres č. 17-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

3. Rozpočet 

3.1 Varianta A Ceretherm Classic 
 Cena zateplení obvodového pláště je 1 264 890,11 Kč včetně 15% DPH, rozsah 

provedení a jednotkové ceny jsou dány položkovým rozpočtem, který je přílohou diplomové 

práce (výkres č. 20) 

3.2 Varianta B Ceretherm Premium 

 Cena zateplení obvodového pláště je 1 293 255,13 Kč včetně 15% DPH, rozsah 

provedení a jednotkové ceny jsou dány položkovým rozpočtem, který je přílohou diplomové 

práce (výkres č. 21) 

3.1 Varianta C Ceretherm Premium wool 

 Cena zateplení obvodového pláště je 1 485 941,53 Kč včetně 15% DPH, rozsah 

provedení a jednotkové ceny jsou dány položkovým rozpočtem, který je přílohou diplomové 

práce (výkres č. 22)  

 

4. Zařízení staveniště 

 

Technická zpráva zařízení staveniště je popsána v textové části v bodě 2.7 Zásady 

organizace výstavby. Součástí přílohy je situační výkres zařízení staveniště. (výkres č. 16) 
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5. Porovnání zateplovacích systémů 

5.1 Základní údaje o systémových řešeních 

5.1.1 Varianta A Ceretherm classic 

 Jedná se o klasický zateplovací systém dle ETICS. Systém je tvořen deskami z EPS 

70F, které jsou na fasádu lepeny pomocí tmelu. [16] 

5.1.2 Varianta B Ceretherm Premium 

 Jedná se o zateplovací systém, který vychází z nejnovějších trendů. Desky 

z gravitovaného polystyrenu jsou lepeny na fasádu pomocí speciální polyuretanové pěny. 

Dále je v tomto systému speciální stěrkovací tmel. Po jeho natažení není potřeba fasádu před 

probarvenou omítkou stěrkovat. [16] 

5.1.3 Varianta C Ceretherm Premium wool 

 Jedná se o zateplovací systém, který je z hlediska požární bezpečnosti nejlepší. Desky 

z minerální plsti jsou lepeny na fasádu speciálním flexibilním tmelem na bázi cementu. [16] 

 

5.2 Porovnání systémů podle ceny  

 

Zateplovací systém 
Varianta A 

Ceretherm Classic 

Varianta B 

Ceretherm Premium 

Varianta C 

Ceretherm Premium 

wool  

Cena kompletního 

systému za m2 (Kč 

bez DPH) 

1199 1226 1409 

Tabulka č. 1.: Cenové srovnání systémů  
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Graf  č. 1.: Cenové srovnání systémů 

5.3 Porovnání systémů podle rychlosti výstavby 

 

Zateplovací systém 
Varianta A 

Ceretherm Classic 

Varianta B 

Ceretherm Premium 

Varianta C 

Ceretherm Premium 

wool  

Rychlost zhotovení 

zatepl. systému 

(pracovní dny) 

27 26 28 

Tabulka  č. 2.: Porovnání podle rychlosti výstavby 
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Graf  č. 2.: Porovnání podle rychlosti výstavby 

 

 

 

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Varianta A Varianta B Varianta C

Cena kompletního systému za m
2
 (Kč bez DPH)



 57 

5.4 Porovnání systémů podle součinitele prostupu tepla 

 

Zateplovací systém 
Varianta A 

Ceretherm Classic 

Varianta B 

Ceretherm Premium 

Varianta C 

Ceretherm Premium 

wool  

součinitel prostupu 

tepla (porotherm) 

w/m2*k 

0,13 0,12 0,13 

součinitel prostupu 

tepla (porotherm) 

w/m2*k 

0,25 0,21 0,25 

 

Tabulka č. 3.: Porovnání podle součinitele prostupu tepla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3.: Porovnání podle součinitele prostupu tepla 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Železobeton + Ceretherm Classic 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,015       0,570  10,0 

   2  Železobeton 2  0,400       1,580  29,0 

   3  CT 85  0,005       0,300  20,0 

   4  Styro EPS 70 F  0,140       0,039  67,0 

   5  CT85  0,005       0,750  20,0 

   6  CT 16  0,002       0,800  40,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 

  

  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. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 Název konstrukce:   Porotherm + Ceretherm Classic 

  

Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,015       0,570  10,0 

   2  Porotherm 40 EKO  0,400       0,106  10,0 

   3  CT 85  0,005       0,300  20,0 

   4  Styro EPS 70 F  0,140       0,039  67,0 

   5  CT85  0,005       0,750  20,0 

   6  CT 16  0,002       0,800  40,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 

  

  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. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok 

  (materiál: CT 85). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0375 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5973 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 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Železobeton + Ceretherm Premium 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,015       0,570  10,0 

   2  Železobeton 2  0,400       1,580  29,0 

   3  CT 84  0,005       0,300  20,0 

   4  Styrotherm plus 70  0,140       0,032  70,0 

   5  CT85  0,005       0,750  20,0 

   6  CT 16  0,002       0,800  40,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 

  

  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 
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 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% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

  

 POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Porotherm + Ceretherm Premium  

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,015       0,570  10,0 

   2  Porotherm 40 EKO  0,400       0,106  10,0 

   3  CT 84  0,005       0,300  20,0 

   4  Styrotherm plus 70  0,140       0,032  70,0 

   5  CT85  0,005       0,750  20,0 

   6  CT 16  0,002       0,800  40,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 

  

  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 
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 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 =   0,12 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,078 kg/m2,rok 

  (materiál: CT 85). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,078 kg/m2,rok 

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0267 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6074 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. 

 

 

 



 66 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Železobeton + Ceretherm Premium wool 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,015       0,570  10,0 

   2  Železobeton 2  0,400       1,580  29,0 

   3  CT 190  0,005       0,300  20,0 

   4  Rockwool Fasrock  0,140       0,039  2,0 

   5  CT 190  0,005       0,750  20,0 

   6  CT 16  0,002       0,800  40,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,940 

  

  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 
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 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 =   0,25 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Porotherm + Ceretherm Premium wool 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,015       0,570  10,0 

   2  Porotherm 40 EKO  0,400       0,106  10,0 

   3  CT 190  0,005       0,300  20,0 

   4  Rockwool Fasrock  0,140       0,039  2,0 

   5  CT190  0,005       0,750  20,0 

   6  CT 16  0,002       0,800  40,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,000 = 0,803 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 

  

  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 
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 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 =   0,13 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,150 kg/m2,rok 

  (materiál: CT190). 

  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 = 0,0117 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 9,0728 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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5.5 Porovnání systémů podle ostatních vlastností 

 

Zateplovací systém Ceretherm Classic Ceretherm Premium 

Ceretherm Premium 

wool 

Lepení Tmel Pur pěna Flexi tmel 

Izolant Styro EPS 70F  Styrotherm plus 70 Rockwool fasrcok 

Použití pentrace 

před finální omítkou Ano Ne Ano 

Povrchová úprava Silikonová omítka Silikonová omítka Silikonová omítka 

Technologická 

přestávka lepení-

kotvení (v hodinách) 48 2 48 

Reakce na oheň 

ČSN EN 13501-1 E E A1 

Nízká hmotnost Ano Ano Ne 

Nasákavost Nízká Nízká Vysoká 

Chránění před 

slunce při realizaci Ne Ano Ne 

Tabulka č. 4.: Porovnání podle ostatních vlastností  
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6. ZÁVĚR 

 

V diplomové práci jsem porovnal tři varianty kontaktních zateplovacích systémů. Po 

vyhodnocení všech kritérií jsem na projekt, který je součástí diplomové práce vybral variantu 

B Ceretherm Premium. 

Tento systém je v porovnání s ostatními variantami nejlepší z pohledu tepelné 

techniky a rychlosti výstavby. Díky technologii lepení a stěrkování izolantu je jen nepatrně 

dražší než varianta A Ceretherm Classic. Z požárního hlediska je na tom stejně jako systém 

Ceretherm Classic, ale podstatně hůře než varianta C Ceretherm Premium wool. Systém 

Ceretherm Premium wool je bohužel z důvodu vysoké ceny izolantu nejméně používaný. 
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7. SEZNAM PŘÍLOH 

7.1 Seznam výkresů: 

 

01 Koordinační situace        M 1:250 

02 Základy          M 1:50 

03 Půdorys 1. PP         M 1:50 

04 Půdorys 1. NP         M 1:50 

05 Půdorys 2. NP         M 1:50 

06 Půdorys 3. NP         M 1:50 

07 Výkres stropu         M 1:50 

08 Výkres zastřešení         M 1:50 

09 Řez A-A          M 1:50 

10 Řez B-B          M 1:50 

11 Pohledy          M 1:100 

12 Pohledy – zateplení        M 1:100 

13 Detail rohu zateplovacího systému      M 1:20 

14 Detail založení zateplovacího systému      M 1:20  

15 Detail zateplení ostění        M 1:20 

16 Sitauce zařízení staveniště       M 1:250 

 

7.2 Seznam ostatních příloh: 

 

17 Harmonogram Varianta A 

18 Harmonogram Varianta B 

19 Harmonogram Varianta C 

20 Položkový rozpočet Varianta A 

21 Položkový rozpočet Varianta B 

22 Položkový rozpočet Varianta C 
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