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Anotace bakalářské práce 

 

Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí bytového domu a provedením kontaktního tepelně 

izolačního systému. Rekonstrukci představuje nástavba nad celým půdorysem stávajícího 

bytového domu. Nástavbou dojde k rozšíření stávajících bytových prostor o tři bytové 

jednotky. Praktická bakalářské část práce řeší technické a dispoziční řešení nástavby bytového 

domu. Dále byl v této části také zpracován stávající stav bytového domu. Teoretická část 

bakalářské práce řeší technologický postup provádění kontaktního tepelně izolačního 

systému. Cílem provádění kontaktního tepelně izolačního systému je úspora energie potřebné 

k vytápění objektu bytového domu a v neposlední řadě také oživení vzhledu objektu.  

 

 

 

 

Annotation of Bachelor’s thesis   

 

This Bachelor’s thesis is concerned with a reconstruction of an apartment building and design 

of a contact insulation system of the building. The reconstruction consists of superstructure on 

the whole ground plan of the given apartment building. With the superstructure, the current 

residential premises will be enlarged by three housing units. Practical part of the Bachelor’s 

thesis solves technical and dispositional solution of the superstructure of the apartment house. 

Furthermore, the current condition of the apartment house was compiled in this part of 

Bachelor’s thesis. Theoretical part of the Bachelor’s thesis is concerned with technological 

method of realizing of the contact insulation system. The goal of the contact insulation system 

is energy saving necessary for heating the apartment building and improving the look of the 

building, too. 
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1. Základní informace 

 

Předmětem technologického postupu je provádění kontaktního tepelně izolačního systému 

Baumit, který bude použit pro zateplení stávajícího dvoupodlažního, plně podsklepeného 

bytového domu, na který bude provedena nástavba, která vytvoří třetí nadzemní podlaží, které 

bude zastřešeno šikmou střechou. Stávající nosné obvodové, vnitřní i příčkové zdivo 

bytového domu je provedeno z cihel plných. Nově realizovaná nástavba bude provedena  

ze zdících prvků Porotherm. Obvodová nosná konstrukce bude provedena z tvárnic Porotherm 

44 CB, vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 30 CB, nenosné zdivo bude z příčkovek 

Porotherm 11,5 CB a 8 P+D. 

Vnější kontaktní tepelně izolační systém Baumit je tvořen fasádními polystyrénovými tepelně 

izolační deskami. Tyto desky jsou k podkladu připevňovány lepením a hmoždinkami. 

Následně je na těchto deskách provedena výztužná vrstva s finální povrchovou úpravou  

(např. probarvená tenkovrstvá omítka). Provedením kontaktního tepelně izolačního systému 

dojde ke snížení součinitele prostupu tepla konstrukce. 

 

 

2. Materiály (skladování, doprava, odpady) 

 

Výrobky pro provádění kontaktního tepelně izolačního systému Baumit se přepravují  

a skladují zásadně v původním obalu od výrobce. Při skladování musí být nutně dodržena 

lhůta skladovatelnosti. Nakládání a likvidace odpadů, které budou vznikat při provádění 

stavebních prací, musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy zákona č. 185/2001 Sb. [10].  

Všeobecné požadavky na skladování průmyslově vyráběných kontaktních tepelně izolačních 

systémů Baumit jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

tabulka č. 1 (ETICS – vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit) [1] 



Potřebné množství materiálů pro provedení kontaktního tepelně izolačního systému Baumit  

je uveden v tabulce č. 2. 

Materiál Potřebné množství Dodáváno v balení 

Desky tepelné izolace 1320 ks 3 ks 

Lepící hmoty 2307 kg (92 pytlů) 54 pytlů (25 kg) 

Tenkovrstvé omítky 1650 kg (55 kbelíků) 16 kbelíků (30 kg) 

Fasádní barvy 400 kg (16 kbelíků) 16 kbelíků (25 kg) 

Penetrační základní nátěry 165 kg (7 kbelíků) 16 kbelíků (25 kg) 

Sklotextilní síťovina 670 m2 (14 rolí) 30 rolí (50 bm) 

Hmoždinky 3960 ks 250 ks 

tabulka č. 2 – množství použitých materiálů 

Po dohodě s prodejcem (dodavatelem stavebních hmot) lze zajistit dodávku potřebného 

množství potřebných materiálů. 

 

3. Pracovní podmínky (fáze stavby) 

 

Staveniště je oploceno stávajícím oplocením, nové oplocení není třeba zřizovat. Skládky 

materiálu budou umístěny v prostoru staveniště a budou vyvýšeny nad okolní terén, budou 

zpevněny a odvodněny. Na staveništi budou umístěny dvě stavební buňky pro potřeby 

pracovníků a jeden uzamykatelný sklad včetně přístřešku pro ochranu materiálu  

před nežádoucími povětrnostními vlivy. Přívod elektrické energie bude zajištěn pomocí 

rozvodné skříně, která bude napojena na stávající domovní rozvod nízkého napětí. Rozvod 

vody je napojen přes stávající vodovodní přípojku na místní vodovodní síť, kanalizace  

je napojena pomocí kanalizační přípojky na veřejnou jednotnou kanalizaci, která je zaústěna 

do ČOV. Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami, předpisy  

a požadavky investora. Jednotlivé pracovní činnosti budou prováděny za klimatických 

podmínek, stanovených výrobcem a uvedených v tomto technologickém předpisu. Práce 

nesmí být započaty dříve, než dosáhnou nově vyzděné konstrukce nástavby potřebné 

pevnosti. Před započetím stavebních prací bude provedena kontrola povrchu, na který bude 

aplikován kontaktní tepelně izolační systém Baumit. Stavební práce budou prováděny pouze 

osobami kvalifikovanými v daném odvětví a budou podrobeni instruktáži o provádění prací  

a bezpečnosti práce.  



4. Převzetí staveniště 

 
Kontaktní tepelně izolační systém Baumit bude provádět specializovaná firma, která  

se zabývá prováděním tepelně izolačních systémů. Důležitá je kontrola všech konstrukcí,  

na které bude prováděn kontaktní tepelně izolační systém Baumit. Zvláště dostačující pevnost 

obvodových nosných konstrukcí a kontrola jejich kvality, což provede stavbyvedoucí 

společně se stavebním dozorem. V případě, že bude vše v souladu s požadavky na provádění 

stropní konstrukce, může proběhnout předání staveniště. Zápis o předání bude zapsán  

ve stavebním deníku. 

 

 

5. Sestava pracovní čety 

 
Pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení o způsobilosti k provádění 

kontaktního tepelně izolačního systému Baumit. Složení jedné pracovní čety se skládá ze tří 

odborných pracovníků a jednoho pomocného pracovníka. Pro danou stavbu budou nasazeny 

dvě pracovní čety. Na provádění zateplování bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený mistr. Bude se kontrolovat kvalita dodaného materiálu, dále se budou kontrolovat 

provedené kubatury a dodržení stanoveného technologického postupu. Každý den se bude 

provádět zápis o stavu provedených prací (popřípadě dokončení prací) do stavebního denníku. 

Dále bude ve stavebním deníku uveden den úplného dokončení zateplení objektu. 

 

 

6. Stroje a pomůcky 

 

- ruční elektrické mísidlo Festo  2 ks  - náhradní brusný papír  dle potřeby 

- rohová lžíce vnější   2 ks  - vrtáky průměru 8 mm dle potřeby 

- nástavec na mísidlo WR 120R 2 ks  - malé hladítko  4 ks 

- rohová lžíce vnitřní   2 ks  - hladítko z umělé hmoty 4 ks 

- pilka (nůž) na polystyren  4 ks  - zednická lžíce   6 ks 

- špachtle 10 cm   4 ks  - ozubené hladítko  4 ks 

- hoblík na polystyren   4 ks  - srovnávací trapézová lať 2 ks 

- švýcarské hladítko    4 ks 

- příklepová vrtačka   2 ks 



7. Pracovní postup provádění kontaktního tepelně izolačního systému Baumit 

 

 

7.1. Základní podmínky realizace 

 

Vodotěsnost nebo nepropustnost při hydrostatickém tlaku či dlouhodobém smáčení není  

u  kontaktního tepelně izolačního systému Baumit požadována. 

Při provádění zateplovacích prací se budou používat výhradně materiály a výrobky dodávané 

firmou Baumit, s.r.o., čímž bude zaručeno, že materiály a výrobky splňují vlastnosti uvedené 

v certifikátech kontaktního tepelně izolačního systému Baumit. Dále je nutno používat 

materiály a výrobky, které jsou na obalech označeny výrobcem, označením materiálu, číslem 

výrobní šarže, návodem k použití a případně dalšími údaji, k materiálům a výrobkům budou 

doloženy certifikáty o shodě a doklady o přezkoušení daných materiálů. 

Při provádění kontaktního tepelně izolačního systému Baumit musí být minimální teplota 

vzduchu + 5 °C, nejvyšší teplota vzduchu pro provádění je + 30 °C. Povrchová teplota 

povrchu a tepelně izolačního systému Baumit nesmí být při provádění nižší než + 5 °C. 

Ochrana před deštěm a nepříznivými povětrnostními vlivy musí být zajištěna jak při 

provádění kontaktního tepelně izolačního systému Baumit, tak po celou dobu zrání. Dále  

je nutno chránit po dobu zrání základní vrstvu, penetrační nátěr, finální omítku, i fasádní 

nátěr. Při provádění zateplovacích prací bude lešení opatřeno fasádními sítěmi.  

Při vysokých rychlostech větru narušujícím provádění kontaktního tepelně izolačního systému 

Baumit je jeho provádění nepřípustné.  

Veškerá napojení na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být prováděna tak,  

aby nedošlo ke vzniku nežádoucích trhlin, nebo pronikání vody do systému. Tento požadavek 

se zajistí použitím těsnících pásek, připojovacích a ukončovacích profilů, dilatačních profilů  

a tmelů. Prvky připevněné k podkladu a prostupující části tepelně izolačního systému Baumit 

musí respektovat výslednou polohu vnějšího povrchu. Prvky prostupující tepelně izolačním 

systémem musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu a nesmí způsobit vznik tepelně 

vlhkostních poruch.  

Klempířské prvky budou osazeny po kompletním dokončení kontaktního tepelně izolačního 

systému Baumit. Veškeré klempířské prvky budou v souladu s ČSN 73 3610[3]. Konstrukční 

a materiálové řešení oplechování bude zohledňovat vzájemné negativní korozní působení 

materiálů. 

 



7.2. Přípravné práce 

 

Před zahájením stavebních prací je nutné věnovat mimořádnou pozornost kvalitě podkladu  

a úpravě klempířských prvků a detailů. Práce je možno provádět např. z lešení, závěsné lávky, 

případně z pracovních plošin. Lešení je potřebné odsadit od budovy více než při standardních 

fasádních pracích, z hlediska umožnění manipulace s tepelně izolačními fasádními deskami. 

V úrovni podlažek je třeba vzít v úvahu také tloušťku tepelně izolačního systému  

a technologii provádění finálních povrchových úprav. Okna i dveře musí být osazeny před 

zahájením tepelně izolačních prací. Pří úpravně, nebo výrobě nových klempířských prvků  

je nutno počítat s tím, že konečná rovina fasády bude předsazená před stávající fasádu  

o tloušťku kontaktního tepelně izolačního systému Baumit, proto je třeba vyměnit za širší 

parapetní plechy a odsadit od budovy střešní svody a ostatní konstrukce na povrchu fasády. 

Před zahájením montáže tepelně izolačního systému je vhodné, aby byly s předstihem 

dokončeny mokré procesy, které probíhaly v interiéru (omítky, potěry, atd.). Dále je nutné 

zajistit ochranu sousedních objektů a zeleně v blízkosti stavby. 

 

 

7.3. Příprava podkladu pro lepení 

 

Vnější kontaktní tepelně izolační systémy Baumit lze použít na všech obvyklých stavebních 

podkladech (příp. dřevěných, dřevocementových, atp.), které musí být vždy suché, dostatečně 

vyzrálé, pevné soudržné, zbavené veškerých nečistot a snadno oddělitelných částic, zbaveny 

zbytků odbedňovacích a odformovacích prvků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se částí 

konstrukce, biotického napadení a aktivních trhlin v ploše konstrukce. Doporučená průměrná 

soudržnost podkladu musí být nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná 

hodnota soudržnosti musí být alespoň 80 kPa. 

Podklad nesmí vykazovat zvýšenou vlhkost, případná zvýšená vlhkost podkladu musí být 

před provedením tepelně izolačního systému snížena vhodným sanačním opatřením tak,  

aby se příčina zvýšené vlhkosti eliminovala nebo dostatečně omezila. (Ustálené hmotnosti 

vlhkosti materiálů a výrobků stanovuje ČSN 73 0540 – 3[4]).  

Podklad nesmí mít povrchovou úpravu provedenou z minerálních, organických omítek,  

nebo nátěrovými hmotami (nátěry, nástřiky), pokud hmoždinky nejsou určeny pro přenášení 

zatížení sáním větru a slouží jen jako např. technologické kotvící prostředky. 



Maximální požadavek na rovinatost podkladu je stanoven na hodnotu 10 mm/m za použití 

pomocí lepící hmoty, v případě použití lepící hmoty a hmoždinek je tato hodnota stanovena 

na 20 mm/m. Uvedená hodnota za použití lepící hmoty a hmoždinek se vztahuje na použití 

lepení formou obvodového pásu a tří vnitřních terčů, v případě, že bude při kotvení 

hmoždinkami aplikovat celoplošné lepení je požadavek na rovinatost stanoven na 10 mm/m. 

Nerovnosti menší než výše uvedené lze vyrovnat lepicí hmotou při lepení tepelně izolačních 

desek, veškeré větší nerovnosti je nutné vyrovnat. Místní vyrovnání podkladu se doporučuje 

provádět vhodnou hmotou, která zajistí soudržnost povrchu min. 250 kPa. Staré zvětralé  

a nesoudržné omítky je třeba oklepat, vyduté části odstranit a vyspravit. Následně je vhodně 

podklad umýt a opláchnout tlakovou vodou. Statické trhliny povrchu lze bez obav zakrýt 

pouze v případě, že tyto trhliny již nejsou aktivní. Pohyb budovy a rozvoj trhlin je nejlépe 

možné sledovat za použití sádrových terčů, toto sledování musí být prováděno v delším 

časovém úseku. U nových částí zdiva je možno lepit tepelně izolační desky přímo na nosné 

neomítnuté zdivo. V tomto případě je však nutné ze spár odstranit vytekou maltu.   

 

Posouzení a ověření podkladu: 

Výchozí posouzení vhodnosti podkladu pro použití kontaktního tepelně izolačního systému 

Bamit lze provést nepřímými diagnostickými metodami a zkouškami. Tato diagnostika  

 se obvykle provádí před zpracováním projektové dokumentace. Rozsah a četnost 

jednotlivých zjištění ukazující skutečný stav podkladu je dána nejčastěji druhem podkladu a 

úrovní jeho požkození a výskytu ploch stejného druhu. O zjištěných poznatcích se vedou 

záznamy. 

Pro výchozí posouzení podkladu se doporučuje provést: 

- vizuální průzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se části podkladové 

konstrukce, zjištění druhu podkladu  a ploch s podobným stavem porušení, zjevných 

vlhkých míst apod. 

- posouzení soudržnosti poklepem 

- posouzení míry degradace vrypem 

- posouzení přilnavosti povrchových úprav lepící páskou 

- posouzení podkladu otěrem 

- posouzení přídržnosti nátěru mřížkovou zkouškou dle ČSN EN ISO 2490 [4] 

- posouzení vlhkosti podkladu 

- posouzení stavu dilatačních spár 

 



Pro stanovení měřitelných vlastností souvisejících se stavem podkladu se použijí metody 

podle: 

- ČSN EN 1542[7] pro stanovení soudržnosti podkladu, přídržnosti lepící hmoty k podkladu 

- ČSN EN ISO 12570 [6]  pro stanovení vlhkosti podkladu  

- ETAG 014 [2] pro stanovení odolnosti hmoždinky proti vytržení z podkladu 

Pro provedení přípravy povrchu a odstranění jednotlivých vad podkladu je možno použít 

opatření uvedené v tabulce č. 3. 

 

tabulka č. 3 (ETICS – vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit) [1] 

Průvzdušné neaktivní spáry a trhliny budou utěsněny, dilatační spáry v podkladu musí být 

v případě potřeby sanovány. 

 

 

7.4. Zásady lepení tepelně izolačních desek 

 

Příprava lepicí hmoty Baumit open W (lepicí stěrka): 

Lepicí stěrka Baumit open W se nasype do 6 litrů záměsové vody na 25 kg suché směsi a mísí 

se pomocí pomaluběžného mísidla. Promísení směsi musí být provedeno tak, aby došlo 

k dokonalému spojení záměsové vody a suché směsi. Po prvotním promísení se nechá lepicí 

stěrka cca 5 minut odležet a poté se znovu provede její promísení. V tomto stádiu je lepicí 

stěrka Baumit open W připravena ke zpracování. Doba zpracování činí cca 1,5 hodinu. 

Konzistence tuhnoucí lepicí stěrky nesmí být upravována přidáváním další vody. Do lepicí 

stěrky nesmí být přidávány žádné přísady. 



Lepení tepelně izolačních desek: 

Založení první řady tepelně izolačního systému Baumit bude provedeno do soklového profilu 

ETICS. Na předem připravený podklad se připevní do maltového lože z lepicí stěrky Baumit 

open W soklový profil ETICS. Soklový profil se mechanicky zajistí za pomoci soklových 

hmoždinek, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. Vzniku elektrického článku na styku 

rozdílných kovů a případné korozi, za použití vrutů a hmoždinek bude zabráněno použitím 

plastových podložek. Je třeba důsledně dodržovat vodorovnou rovinu montáže. Soklové lišty 

budou osazeny se vzájemnými mezerami o šířce 2-3 mm. Mezery mezi soklovými lištami 

budou osazeny soklovými spojkami lišt PV 30. Pro vytvoření trvale pružného spojení omítek 

a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin bude soklový profil ETICS doplněn okapničkou 

k soklovému profilu ETICS. Desky tepelné izolace musí při lepení dolehnout k přední hraně 

soklového profilu ETICS, nesmí ho přesáhnout ani nesmí být zapuštěny.  

Lepicí stěrka bude na tepelně izolační desky nanášena na jejich zadní stranu (šedé barvy)  

ve formě obvodového pásku silného 20 – 30 mm a tří vnitřních terčů tak, aby po přilepení 

k podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40% plochy tepelně izolační 

desky. Tento způsob lepení umožňuje eliminovat přípustné nerovnosti podkladu. Lepicí 

hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních plochách tepelně izolačních desek, ani na ně 

být při jejich osazování vytlačena. Pokud k tomuto dojde musí být lepicí hmota z těchto míst 

okamžitě odstraněna. Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola 

nahoru, na vazbu bez křížových spár. Desky tepelné izolace se lepí vždy těsně na sraz.  Pokud 

to charakter stavby umožňuje,lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků je možné 

pouze v případě, že jejich šířka  

je větší než 150 mm (viz. obrázek  

č. 1). Takové zbytky nebudou 

osazovány na nárožích, v koutech, 

v ukončení tepelně izolačního 

systému Buamit na stěně,  

a v místech, které navazují na ostění 

výplní otvorů. Rozmístí  

se jednotlivě v ploše. Svislý rozměr 

úložné tepelně izolační desky není 

možné zajišťovat skládáním zbytků 

desek na sebe. 

Obrázek č. 1 – kladení fasádních tepelně izolačních desek [1] 



U výplní otvorů budou desky tepelné izolace umísťovány tak, aby křížení jejích spár bylo 

nejméně 100 mm od rohů otvorů. Na nárožích budou tepelně izolační desky lepeny po řadách 

na vazbu. Desky budou lepeny s přesahem oproti konečné hraně nároží. Po zatvrdnutí lepicí 

hmoty se přesah zařízne a následně zabrousí. Desky tepelné izolace budou při lepení osazeny 

tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně  100 mm od upravených neaktivních spár, 

nebo trhlin v podkladu a  od změn tloušťky konstrukce, nebo změn materiálu podkladu. 

Desky tepelné izolace v žádném případě nesmí překrývat dilatační spáru. 

 

Broušení tepelně izolačních desek: 

Provedení broušení nalepených tepelně izolačních desek je možné až po zatvrdnutí lepící 

hmoty. Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepicí hmoty činí 24 hodin. Prach po broušení 

je nutno odstranit z povrchu tepelně izolačních desek. Účelem broušení je  dosažení 

předepsané rovinatosti fasáda, protože následujícími kroky se rovinatost jen kopíruje. 

Broušení bude prováděno tzv. hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Pokud dojde mezi 

lepením tepelně izolačních desek a provedením základní vrstvy k přestávce delší než 14 dní, 

musí byt vnější povrch desek  znovu přebroušen za účelem odstranění znehodnocení 

povrchové vrstvy. 

Pozn.: Broušením se snižuje tepelný odpor. Rovinatost základní vrstvy je určena druhem 

omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinatosti na délku jednoho metru nepřesáhla 

velikost maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Pokud této rovinatosti nebude 

dosaženo, je nutné aplikovat vyrovnávací vrstvu. 

 

 

7.5. Zásady kotvení hmoždinkami 

 

Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajišťuje spolehlivost stability systému 

dokonalým spojením s nosným podkladem. Díky mechanickému kotvení bude schopen 

kontaktní tepelně izolační systém Baumit odolávat účinkům sání větru a dále bude zachycovat 

vlastní hmotnost. Pro řešený objekt budou použity plastové talířové kotvy Baumit 

KlebeAnker 138. Tyto talířové kotvy lze použít pro následující typy podkladu:  

- prostý beton (beton pevnostní třídy C12/15 – C50/60) 

- plné zdivo (zdivo z plných cihel o objemové hmotnosti ≥ 1500 kg/m3 nebo z plných 

vápenopískových cihel o objemové hmotnosti ≥ 1700 kg/m3) 



- duté, nebo děrované zdivo (zdivo z příčně děrovaných cihel objemové  

hmotnosti ≥ 800 kg/m3) 

- autoklávovaný pórobeton (autoklávovaný pórobeton P2 – P7, o objemové  

hmotnosti ≥ 600 kg/m3) 

Kotvy budou umístěny jak v místě styků rohů tepelně izolačních desek, tak v jejich ploše. 

Talířové kotvy budou osazovány před prováděním základní vrstvy, nejdříve však 24 hodin po 

lepení tepelně izolačních desek (musí být dodržena technologická přestávka pro zatvrdnutí 

lepicí hmoty). Talířové hmoždinky smí být vystaveny UV záření maximálně po dobu 6 týdnů 

tj. po dobu, kdy nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami. Vrt pro osazení talířové 

hmoždinky bude proveden vždy kolmo k podkladu. Průměr vrtáku pro použité plastové 

talířové kotvy Baumit KlebeAnker 138 bude 8 mm.  Talířové kotvy budou ve vzdálenosti 100 

mm od rohu objektu a 100 mm nad soklem. Talířové kotvy pak budou dále rozmístěny 

v pravidelném rastru 400 x 400 mm. 

 

 

7.6. Zásady provádění základní vrstvy 

Správné provedení základní vrstvy má vysoký podíl na dlouhodobých vlastnostech vnějších 

vrstev kontaktního tepelně izolačního systému. Před započetím provádění základní vrstvy 

bude zajištěna ochrana před možným znečištěním přilehlých konstrukcí a osazených prvků 

včetně jejich upevnění a oplechování. Základní vrstva musí být zhotovena do 14 dní  

od ukončení lepení tepelně izolačních desek. Pokud toto nebude dodrženo musí být přijato 

opatření uvedené v kapitole 7.4.. Provádění základní vrstvy může být zahájeno již po 24 - 36 

hodinách od ukončení lepení desek, po provedení kotvení a broušení. Základní vrstva  

se skládá z vyrovnávací a výztužné vrstvy.  

Vyrovnávací vrstva zajišťuje požadovanou rovinatost povrchu kontaktního tepelně izolačního 

systému před nanášením finálních povrchových úprav. U izolačních systému tvořených 

polystyrénovými deskami se  dosahuje požadované rovinatosti broušením tepelně izolačních 

desek. Vyrovnávací vrstvu je možné provést nanesením stěrkové hmoty v tloušťce  

min. 2,0 mm bez výztuže. Do stěrkové hmoty nesmí být přidávány žádné přísady. 

Výztužná vrstva obsahuje vždy v celé ploše tepelně izolačního systému armovací vložku, 

která je tvořena sklotextilní síťovinou. Před započetím provádění výztužné vrstvy je nutné  

na tepelně izolační desky osadit veškeré ukončovací, nárožní, dilatační profily a jiné prvky 

(např. rohové profily, parapetní propojovací profily, okapničky atd.). Výztužná vrstva bude 

provedena v tloušťce 2 – 6 mm, ideálně 3 - 4 mm. Vyztužení bude provedeno vtlačením pásů 



sklotextilní síťoviny do nanesené stěrkové hmoty na deskách tepelně izolace. Sklotextilní 

síťovina bude zatlačována ocelovým hladítkem vždy do předem nanesené stěrkové hmoty. 

Stěrková hmota, která se protlačí oky sklotextilní síťoviny bude zahlazena nerezovým 

hladítkem. Přesah sousedních pásu sklotextilní síťoviny musí být minimálně 100 mm. 

Sklotextiln síťovina musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být překryta stěrkovou 

hmotou  o tloušťce minimálně 1,0 mm, v místech přesahů pak 0,5 mm. 

 

 

7.7. Zásady provádění konečných povrchových úprav 

Struktura a barevný tón  konečné povrchové úpravy bude určen v projektové dokumentaci.  

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru bude fasáda chráněna fasádními sítěmi, 

kterými bude opatřeno lešení. Před zahájením provádění konečných povrchových úprav  

je nutné veškeré přilehlé konstrukce a osazené prvky chránit zakrytím před znečištěním. 

Pokud i přes ochranná zakrytí dojde ke znečištění, je nutné postižené plochy okamžitě umýt 

čistou vodou. Nářadí použité při nanášení konečných povrchových úprav je nutné omýt vodou 

i při přestávkách. 

 

 

7.7.1. Provádění penetrace 

Před nanesením omítky bude proveden penetrační nátěr. Tento nátěr bude nanášen válečkem 

nebo stěrkou na vyzrálou, vyschlou a čistou základní vrstvu. Nejdříve je však možné 

aplikovat penetrační nátěr po 2 - 3 dnech od provedení základní vrstvy, za předpokladu,  

že po dobu zrání základní vrstvy byla teplota ≥ 20°C, relativní vlhkost ≤ 70% a při dodržení 

tloušťky stěrky 2 - 3 mm. Rozhodující je dosažení jednotného suchého povrchu bez mokrých 

míst. Pokud bude tloušťka základní vrstvy vetší, nebo v průběhu zrání nebudou příznivé 

klimatické podmínky, pak se stanovená doba zrání a schnutí přiměřeně prodlužuje. Před 

započetím nanášení penetračního nátěru budou malé nerovnosti zarovnány pomocí skelného 

papíru.  Penetrační nátěr se před aplikací na povrch promísí. Teplota vzduchu, podkladu a 

zpracovávaného penetračního nátěru během provádění a schnutí nesmí být nižší než +5°C. 

Technologická přestávka po nanesení penetračního nátěru je minimálně 24 hodin. V případě 

přerušení prací v zimním období je nutné základní vrstvu opatřit tuto vrstvu univerzálním 

základem Baumit.   

 

 



7.7.2. Provádění omítek 

Před zpracováním omítek je nutné provést kontrolu barevných odstínů, zrnitostí a šarží. 

Obsah balení omítkové směsi bude před nanášením důkladně promíchán. Omítka bude 

nanášena ručně, nerezovým hladítkem v tloušťce zrna směrem shora dolů. Po natažení omítky 

a po krátkém zavadnutí bude provedeno strukturování přímočarým, nebo krouživým 

pohybem. Pohledově ucelené plochy budou prováděny v jednom pracovním záběru. Přerušení 

prací je možné  na hranici stejnobarevné plochy, na nároží a na onych vodorovných a svislých 

hranách. Napojen dvou barevných odstínů, nebo zakončení se provádí pomocí papírové lepicí 

pásky. Tenkovrstvé omítky Baumit jsou dodávány v kbelících a není třeba do těchto hmot nic 

přidávat. Omítky lze nanášet v rozmezí teplot 8 – 25°C.  

 

8. Kontrola provádění 

Kontroly provádění se dokumentují a obsahují zejména: 

- povinnosti a odpovědnosti mezi pracovníky, kteří provádí zateplovací práce 

- postupy a podmínky při přejímání a kontroly podkladu 

- podmínky skladování a manipulace s prvky tepelně izolačního systému Baumit 

- postupy pro vedení záznamů o plnění požadavků projektové dokumentace 

Před zahájením provádění musí být provedena kontrola součástí specifikací tepelně izolačního 

systému Baumit odpovídající projektové dokumentaci. Dále musí být provedena kontrola 

skladovatelnosti prvků tepelně izolačního systému Baumit. 

Doporučené kontroly jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

 

 



 

Tabulka č.4 (ETICS - vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit) [1] 

Před demontáží lešení je nezbytná kontrola jakosti a úplnosti provedení fasády tepelně 

izolačního systému Baumit, včetně souvisejících prvků (např.: nátěry říms, zábradlí, okapních 

žlabů apod.). 

 

 

9. Předání prací 

V průběhu provádění zateplovacích prací budou kontrolovány a předávány jednotlivé 

kompletní části kontaktního tepelně izolačního systému Baumit. Předání dílčích částí bude 

provedeno formou předávacího protokolu. Pro daný objekt bylo stanoveno předání po 

ukončení následujících etap: 

- kompletní provedení nalepení tepelně izolačních desek včetně kotvení 

- provedení základní vrstvy 

- provedení povrchové vrstvy 

Při předání bude kontrolována rovinatost a vzhled tepelně izolačního systému Buamit. Povrch 

fasády musí být jednotný bez spár a nerovností. Dále budou kontrolovány detaily ukončení 

systému  po obvodu a při styku s ostatními konstrukcemi. 

 

 



10. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Po celou dobu provádění tepelně izolačního systému Baumit budou dodržovány veškeré 

předpisy, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.[8] a zákon č. 309/2006 Sb.[9]. Podle BOZ 

by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, aby neutrpěl úraz. U 

každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné osobní pomůcky k zajištění jeho 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení bezpečnosti a ochrany všech pracovníků 

bude řádně zapsáno ve stavebním deníku. O školení bude sestaven protokol, kde každý 

pracovník potvrdí podpisem, že byl seznámen s předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
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Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě (2001) 

[7] ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 

Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou (2001) 

Předpisy: 

[8] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

[9] Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů 

[10] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

 

Tento technologický postup provádění kontaktního tepelně izolačního systému Baumit byl 

zpracován podle Technologického předpisu pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit, 

který je dostupný na [1]. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

REKONSTRUKCE A DODATE ČNÉ ZETEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU 

 

 

 

1. Identifikační údaje 

 

1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Bytový dům 

Místo stavby:   Kravaře 

Kraj:    Moravskoslezský 

Charakter stavby:  nástavba stávajícího bytového domu a jeho zateplení 

Stupeň PD:   stavební povolení 

 

1.2 Identifikační údaje investora 

Investor:   Soldano s.r.o.  

 

1.3 Identifikační údaje projektanta 

Generální projektant:  Jakub Josefus 

 

1.4 Identifikační údaje dodavatele stavby 

Dodavatel stavby:  dle výběrového řízení 

 

 

 

 



2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

2.1 Popis a zhodnocení staveniště 

Bytový dům se nachází na území severní Moravy, v Moravskoslezském Kraji, v katastrálním 

území Kravaře, na pozemku parc. č. 270/1. Pozemek je dle regulativů územního plánu města 

Kravaře určen k zastavění bytovými domy a občanskou vybaveností. 

Jedná se rovinatý terén v zastavěném území města Kravaře. V okolí objektu bytového domu 

se nacházejí pozemní objekty a vedení inženýrských sítí. Nástavba bude provedena nad celým 

půdorysem stávajícího bytového domu na pozemku parc. č. 270/1, k.ú. Kravaře. Stávající 

bytový dům je napojen na inženýrské sítě vody, plynu, kanalizace a elektro přes stávající 

přípojky inženýrských sítí. Stavba nebude nezasahovat na sousední pozemky. 

 

2.2. Urbanistické a architektonické řešení: 

Stávající bytový dům je plně podsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími, 

půdorysného tvaru obdélníka o rozměrech 21,6 x 13,5 m. Objekt je zastřešen plochou 

střechou, výška atiky střechy je +6,790 m od ± 0,000 (±0,000 = úroveň podlahy v 1. NP). 

Vstup do rodinného domu se nachází v jižním průčelí stávajícího bytového domu. 

Konstrukční systém objektu je příčný. Stávající bytový dům obsahuje v prvním nadzemním 

podlaží dvě bytové jednotky 4+1 a ve druhém nadzemním podlaží obsahuje dvě bytové 

jednotky 4+1 a jednu bytovou jednotku 1+1.  

Bytová jednotka 4+1 má následující dispozici: chodba, kuchyň, koupelna, WC a čtyři pokoje. 

Bytová jednotka 1+1 má následující dispozici: chodba, kuchyň, pokoj, koupelna, WC. 

Suterén stávajícího bytového domu slouží jako technické zázemí, ve kterém se nachází 

kotelna, dále je prostor suterénu dispozičně rozdělen na deset skladových místností. 

 

Nástavba bude provedena nad celým půdorysem stávajícího bytového domu. Nástavba bude 

zastřešena sedlovou střechou o výšce v hřebeni + 14,500 m od ± 0,000 (±0,000 = úroveň 

podlahy v 1. NP). Spád střešních rovin bude 30°, orientace hřebene bude situována směry 

sever – jih. Nástavbou dojde k rozšíření kapacity bytového domu o další tři bytové jednotky  

3+1, 2+1 a 0+1. 



Bytová jednotka 3+1 má následující dispozici: chodba, kuchyňský kout s jídelnou, koupelna, 

WC a tři pokoje. 

Bytová jednotka 2+1 má následující dispozici: chodba, kuchyňský kout s jídelnou, koupelna, 

WC a dva pokoje. 

Bytová jednotka 0+1 má následující dispozici: chodba, kuchyňský kout s obytným prostorem, 

koupelna, WC a dva pokoje. 

 

3. Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 

Stavební objekty – bytový dům 

Stavba se nenachází v památkové zóně, či památkové rezervaci. Ochranná pásma se na 

staveništi, nebo v jeho okolí nevyskytují. Ve výhledu rovněž není zřízení ochranného pásma. 

Dobývací prostory, inundace a ochrana území nebo objektů v zájmové oblasti nepřichází 

v úvahu, neboť jde o zastavěné území města. 

 

4. Přehled výchozích podkladů 

Projektant měl k dispozici: 

- zaměření stávajícího pozemku a stavby bytového domu 

- Prohlídka, průzkumy a měření zpracovatele projektu 

- Regulativy schválené v územním plánu města Kravaře 

- Vyjádření o existenci inženýrských sítí 

Bylo provedeno zaměření umístění stávajícího objektu. Byl zpracován situační výkres 

v měřítku 1:250 se zakreslením veškerých známých inženýrských sítí a s vyznačením 

stávajícího objektu, včetně přípojek a přípojek inženýrských sítí. 

Před zpracováním projektové dokumentace byly zjištěny geologické a geotechnické poměry 

v zájmovém území a lokality stavby. Vzhledem k tomu, že nástavba bytového domu bude 

prováděna v zastavěném území území, je nutné před zahájením výkopových prací ověřit 

kopanou sondou geologické a geotechnické podmínky na daném pozemku. Při zpracování 

projektové dokumentace stavby byly využity zkušenosti z již realizovaných staveb 

v zájmovém území. Nástavba bytového domu bude řešena v souladu s platným stavebním 

zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s jeho prováděcími 

vyhláškami a předpisy. 



5. Technické řešení 

 

5.1. Stavebně technické řešení 

Před započetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty zařízení staveniště – 

kancelář, soc. zařízení, šatny a skladovací prostory pro potřebu pracovníků a plynulého 

postupu výstavby. 

Technické údaje o základové půdě: 

Staveniště se nachází v zóně, kterou město Kravaře plně připravilo pro výstavbu, proto zde 

byl v minulosti proveden i geologický průzkum. Typ terénu je rovinatý, bez porostu křovin, 

nebo stromů. Celkové geologické prostředí je stabilní až do hloubky 14 m. 

Profil základové půdy: 

0,0 – 1,5 m – šedá prachovitá mírně humózní hlína suchá (propustná zemina) 

1,5 – 3,0 m – prachovitá hnědá zemina s příměsí štěrku a písku (propustná) 

Spodní voda se nachází ve hloubce 8,0 m pod terénem bez agresivních  chemických složek, 

nenarušuje tedy konstrukci základů a ovlivňovat výkopové práce, proto není nutné navrhovat 

speciální opatření proti spodní vodě. 

Všechny inženýrské sítě, které jsou uvedeny v podkladech správců sítí pro stavební práce 

nezasahují do prostoru staveniště. Všechny sítě jsou umístěny v tělese místní komunikace ul. 

Svobody. Jediné podzemní vedení na stavebním pozemku představují stávající přípojky 

inženýrských sítí. Před započetím výkopových prací však musí být pracovníky správců 

inženýrských sítí vytyčeno prostorové uspořádání vedení podzemních inženýrských sítí.  

 

A. Stávající stav: 

Základové konstrukce: 

Stávající základové pásy obvodových stěn vykazují šířku 750 mm. Základové pásy  

u vnitřních nosných stěn pak 600 mm. Hloubka základových pásů jak pod obvodovými 

stěnami, tak pod vnitřními nosnými stěnami je 600 mm. Základové pásy jsou betonové 

s ocelovou výztuží. Jako izolace proti zemní vlhkosti byly použity dva SBS modifikované 

pásy. Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že základovou spáru neovlivňuje podzemní 

voda.  

 



 

Svislé konstrukce: 

Stávající objekt bytového domu je proveden ze zdiva z cihel plných. Tloušťka obvodové 

nosné stěny je 450 mm, vnitřní nosné stěny 300 mm,příčkové zdivo je v tloušťkách  

150 a 75 mm. Nad okenními otvory jsou osazeny překlady tvořené z ocelových válcovaných 

profilů I. Celý objekt je zpevněn ztužujícími věnci.  

 

Vodorovné konstrukce: 

Stropy: 

Stropní konstrukce je ve stávajících podlažích řešena jako stropní konstrukce železobetonová, 

která je tvořena betonem a výztuží a tvoří tak monolitickou desku. Po obvodě stropních 

konstrukcí jsou provedeny železobetonové věnce, které jsou opatřeny tepelnou izolací. 

 

Podlahy: 

Stávající podlahy jsou v následujících skladbách: 

A – Laminátová podlaha 

Laminátová nášlapná vrstva 

Železobeton  

Folie  

Tepelná izolace 

 

B – Keramická dlažba 

Dlažba keramická  

Tmel 

Hydroizolační stěrka 

Betonová mazanina opatřena ocelovou sítí 

Fólie 

Tepelná izolace 

 

C – Teracco 

Teracco 

Tmel 

Železobeton  



Schodiště: 

Stávající schodiště je v celém objektu provedeno dvouramenné, zalomené s mezipodestou, 

tvořeno železobetonovou monolitickou konstrukcí, která je vetknuta do schodišťových 

nosných stěn. Vetknutí je provedeno na hlavní podestě i mezipodestě v hloubce 150 mm. 

Schodišťová ramena jsou vetknuta do podest a mezipodest. Povrchová úprava schodišťových 

stupňů je teracová. 

 

Zastřešení: 

Objekt stávajícího bytového domu je zastřešen plochou střechou jednoplášťovou, s klasickým 

pořadím vrstev, nad jejichž úroveň je vytažena atika. Střecha je opatřena potřebným 

oplechováním.  

 

Střešní výlez: 

Střešní výlez se nachází  ve stropní konstrukci posledního podlaží v prostoru hlavní podesty 

schodiště posledního podlaží. Výlez je proveden z titanzinkového plechu a je ukotven  

do železobetonové stropní konstrukce.  

 

Výplňové konstrukce: 

Okna: 

Stávající okna jsou klasická kastlíková jednokřídlová  bez dělení.  

 

Skleněná výplň: 

Ve stávajících oknech je osazeno dvojsklo. 

 

Okna v suterénu: 

Okna v suterénu jsou rovněž kastlíková jednokřídlá, jako okna v nadzemních podlažích. 

Propojení oken s venkovním prostorem je řešen pomocí anglických dvorků (světlíků). 

 

Dveře: 

Vstupní dveře a dveře spojující vstup se schodištěm a ostatními komunikačními prostory jsou 

provedeny ze stejného materiálu. Zasklení těchto dveří je provedeno z bezpečnostního skla. 

Konstrukce dveří v jednotlivých bytech jsou provedeny na dřevěné. Vstupní dveře do bytů 



jsou bezpečnostními zámky. Konstrukce dveří ve sklepních prostorech jsou dřevotřískové 

s povrchovou úpravou. 

 

Povrchové úpravy: 

Vnitřní omítky stávajícího bytového domu jsou provedeny z vápenné štukové omítky. 

V kuchyních a sociálních zařízeních jsou provedeny keramické obklady. Fasáda je provedena 

z břízolitu. 

 

5.2 Tepelné izolace 

Střešní konstrukce: 

Střešní konstrukce je zateplena polystyrénovými deskami.  

 

5.3 Zvukové izolace 

Střešní vpust je v celé její délce opatřena deskami z kamenné vlny, tl. 100 mm. 

 

5.4 Hydroizolace 

Spodní stavba: 1 x Nap (Penetral) + 2 x SBS modifikovaný pás 

 

B. Nový stav 

 

Výkopy: 

Výkopové práce budou prováděny v rámci nové prováděné hydroizolační vrstvě spodní 

stavby. Stávající objekt bytového domu bude obkopán. Výkop bude svahovaný, nebude 

použito pažení, celý svah kolem výkopové jámy bude proveden ve sklonu 1:1. Po provedení 

nové hydroizolace spodní stavby objektu bude výkop zasypán vybranou zeminou. 

 

Svislé konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce nástavby budou  provedeny ze čtyř druhů cihel Porotherm. Obvodová 

nosná konstrukce bude tvořena z tvárnic  Porotherm 44 CB na maltu Porotherm CB, vnitřní 

nosné stěny a mezibytové stěny jsou navrženy z tvárnic Porotherm 30 CB na maltu  

Porotherm CB. Tvárnice systému porotherm jsou založeny na systému pero+drážka,  

proto budou maltou vyplněny pouze ložné spáry. Celá konstrukce bude ztužena 



železobetonovým věncem. Nadokenní a nadedveřní překlady budou osazeny Porotherm 7,  

v příčkách nad dveřmi pak Porotherm 11,5. Příčky v bytech budou provedeny z cihelných  

příčkovek Porotherm 11,5 CB na maltu Porotherm CB a z cihelných příčkovek 8,0 P+D  

na maltu MVC 2,5. Dále bude provedeno kompletní zateplení objektu kontaktním tepelně 

izolačním systémem Baumit Open S, tak aby celý objekt splňoval požadované hodnoty normy 

ČSN 73 0540 – 2, které jsou uvedeny níže. Navrhovaná tloušťka tepelně izolačních desek  

je 140 mm. 

 

Požadavky ČSN 73 0540 – 2: 

Stěna venkovní (těžká konstrukce): 

Požadované hodnoty   Un=0,38 W·m-2·K-1   Rn=2,46 m2·K·W-1 

Doporučené hodnoty   Un=0,25 W·m-2·K-1  Rn=3,86 m2·K·W-1 

 

Stěna vnitřní – z vytápěného k nevytápěnému prostoru: 

Požadované hodnoty   Un=0,75 W·m-2·K-1  Rn=1,17 m2·K·W-1 

Doporučené hodnoty   Un=0,50 W·m-2·K-1  Rn=1,84 m2·K·W-1 

 

Dlělení tvarovek je nevhodné z důvodu možného poškození cihelných tvarovek. 

Dozdívání rohů a ostění zlomky tvarovek nebo plnými cihlami je nepřípustné, je nutné 

používat doplňkové cihly z komplexního systému Porotherm! Popřípadě použít ruční, či 

strojní pilu Porotherm pro úpravu cihelných bloků. Kvalita navrhovaných materiálů 

v projektové dokumentaci musí být dodržena. 

 

Vodorovné konstrukce: 

Stropy: 

Nová stropní konstrukce nad 3. NP bude provedena ze stropu systému Porotoherm, který je 

tvořen nosníky POT a keramickými vložkami Miako. Uložené nosníky POT a keramické 

vložky Miako se zalévají betonem a tvoří tak monolitickou desku v potřebné tloušťce. Po 

obvodě stropní desky bude proveden železobetonový věnec, který bude opatřen tepelnou 

izolací. 

 

 



 

Podlahy: 

Největší odchylka rovinatosti v místě pobytu osob měřená na dvoumetrové lati může činit 

max. 2 mm. V ostatních prostorách pak 5 mm. Dilatační spáry je nutno provádět u ploch 

přesahujících 3 x 3 m. Spáry musí probíhat celým souvrstvím. Spáry mohou být proříznuty 

dodatečně do zatvrdlé mazaniny, tak aby nebyla porušena výztuž. Rozmístění dilatačních spár 

bude navrženo a provedeno tak, aby  respektovaly geometrické řešení vzoru. Veškeré 

dilatační lišty budou provedeny tak, aby respektovaly barevné řešení povrchu a budou 

kovové.Ve vlhkých provozech ne nutno důsledně dbát na provedení přechodu hydroizolace 

z vodorovné na svislou konstrukci. Přechody hydroizolačního nátěru v rozích a u dlažeb  

je třeba opatřit v tomto místě silikonovým tmelem. Veškeré podlahy obytných místností 

budou řešeny jako plovoucí – do skladby podlah bude pod betonové mazaniny a cementové 

potěry vložena tepelná izolace (polystyrén). Na polystyrénové desky je třeba použít separační 

vrstvu proti pronikání vlhkosti z mazaniny – PE Folie. Styk podlahy se stěnou bude řešen 

vložením polystyrénové desky. Veškeré povrchy v nových bytových jednotkách budou 

provedeny dle rozhodnutí investora. Předběžně byly s investorem projednány a schváleny 

povrchové úpravy – keramická dlažba, plovoucí podlaha.   

 

Skladby podlah: 

D – Laminátová podlaha 
Laminátová nášlapná vrstva (4 mm) 
Železobeton (45 mm)  
PE Folie  
Tepelná izolace (polystyren) (50 mm) 
 
E – Keramická dlažba 
Dlažba keramická (6 mm) 
Tmel (2 m) 
Hydroizolační stěrka (2 mm) 
Železobeton (40 mm) 
PE Fólie 
Tepelná izolace (polystyren) (50 mm) 
 
F – Teracco 
Teracco (20 mm) 
Tmel (5 mm) 
Železobeton (75 mm) 
 

 



Schodiště: 

Nové schodiště, které bude komunikačně propojovat stávající objekt a nástavbu je navrženo 

jako dvouramenné, zalomené s mezipodestou, tvořeno železobetonovou monolitickou 

konstrukcí, která bude vetknuta do schodišťových nosných stěn. Konstrukce schodiště bude 

desková s nabetonovanými schodišťovými stupni. Vetknutí bude provedeno  na hlavní 

podestě i mezipodestě v hloubce 150 mm. Schodišťová ramena budou vetknuta  do podest  

a mezipodesty. Povrchová úprava schodišťových stupňů bude teracová. 

 

Zastřešení: 

Zastřešení nástavby bytového domu bude provedeno sedlovou střechou o sklonu 30°. 

Orientace hřebe bude situována směry sever – jih. Nové zastřešení bude provedeno klasickou 

dřevěnou krovovou konstrukcí, která bude tvořena stojatou stolicí. Stojatá stolice bude 

obsahovat jednu vrcholovou vaznici, dvě střední vaznice a dvě pozednice. Stojaté stolice 

budou založeny na vazných trámech. Zatížení střešního pláště budou přenášet stojaté stolice 

do vazného trámu přes sloupky a vzpěry. Zatížení střešního pláště do obvodových nosných 

konstrukcí budou přenášet pozednice, které budou kotveny do pozedního věnce.  

U=0,21 W·m-2·K-1 < Un=0,30 W·m-2·K-1 

 

Střešní výlez: 

Střešní výlez bude osazen  ve stropní konstrukci posledního podlaží v prostoru hlavní podesty 

schodiště posledního podlaží. Výlez bude proveden z titanzinkového plechu a bude ukotven 

do železobetonové stropní konstrukce. Pro zamezení vzniku teplených mostů je ze strany 

interiéru opatřen polyuretanovou pěnou. 

 

Výplňové konstrukce: 

Okna: 

Nové plastové okna jsou vyrobena z profilového systému TROCAL. Jedná se o zástupce 

drážkových systémů těsnění, skládající se ze dvou těsnění, které jsou umístěny na vnější  

a vnitřní straně okna. Konstrukce okenního křídla je pětikomorová. Jako výztuha okenního 

profilu je použito 2 mm tlustých ocelových vložek. Mezi rámem a křídlem okna je využíváno 

principu středového těsnění pro zatěsnění funkční spáry mezi křídlem a rámem.  Okenní 

příčky jsou rovněž provedeny z plastu. Okna budou vyměněna v celém objektu.  

U=1,0 W·m-2·K-1 (platí pro rím) 



Skleněná výplň: 

Skleněná výplň bude tvořena izolačním dvojsklem, které je plněno argonem, se součinitelem 

prostupu tepla U=1,1 W·m-2·K-1. 

 

Okna v suterénu: 

Okna v suterénu budou řešena ze stejného systému, jako okna v nadzemních podlažích. 

Propojení oken s venkovním prostorem bude řešen pomocí anglických dvorků typu MEA. 

 

Dveře: 

Vstupní dveře a dveře spojující vstup se schodištěm a ostatními komunikačními prostory 

budou provedeny ze stejného materiálu. Zasklení těchto dveří bude provedeno 

z bezpečnostního skla. Konstrukce dveří v jednotlivých bytech budou provedena na základě 

rozhodnutí investora. Všechny typy dveří v bytech jsou doporučeny dřevěné. Vstupní dveře 

do bytů musí být osazeny speciálními bezpečnostními zámky. U=1,5 W·m-2·K-1. 

 

Povrchové úpravy: 

Veškeré vnitřní povrchy nástavby se před započetím omítání opatří cementovým špricem. 

Vnitřní omítky budou provedeny omítkovou směsí Baumit. Sanitární prostory a kuchyně 

budou opatřeny keramickými obklady, druh a barevné řešení bude určeno investorem. Výšky 

obkladů v jednotlivých místnostech jsou naznačeny v jednotlivých výkresech. Jako vnější 

povrchová úprava objektu bude použita venkovní omítka Baumit. 

 

Zateplovací systém: 

Pro celou stavbu bude použit kontaktní zateplovací systém Baumit Open S. Tento tepelně 

izolační systém je tvořen lepicí stěrkou Baumit W, tepelně izolačními deskami Baumit Reflect 

(tl. 140 mm), základní vrstvou, sklovláknitou armovací vložkou a finální vrstvou. Kontaktní 

zateplovací systém Baumit Open S bude kotven k podkladu kotvami KlebeAnker 138.  

U=0,19 W·m-2·K-1  <  Un=0,38 W·m-2·K-1. 

 

Úprava kolem objektu: 

Po provedení nástavby a kontaktního tepelně izolačního systému bude uveden pozemek  

a okolí objektu do původního stavu. 



5.2 Tepelné izolace 

Všechny nově navržené skladby ochlazované konstrukce splňují požadavky dle normy  

ČSN 73 0540-2. 

Spodní stavba: 

Bude provedena nová tepelná izolace tvořena deskami polystyren Perimetr tl. 70 mm.  

U=0,35 W·m-2·K-1 < Un=0,38 W·m-2·K-1. 

Střešní konstrukce: 

Střešní konstrukce bude zateplena deskami z minerální vlny Rockwool Dachrock 2x100 mm.  

 

5.3 Hydroizolace 

Bude provedena nová izolace spodní stavby tvořena z EPS Perimetr o tl. 70 mm. Tento 

materiál splňuje požadavky pro zadržení zemní vlhkosti, která se v daném prostředí 

vyskytuje. Mezi stávající obvodovou nosnou konstrukci a nové desky polystyren Perimetr 

bude použita nopová fólie, která bude zajišťovat odvětrání obvodové stěny spodní stavby. 

 

Poznámka: 

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat veškeré související bezpečnostní 

normy a  předpisy. Současně je nutno dodržovat veškeré platné  ČSN. Navržené materiály  

a zejména jejich pevnosti musí být dodrženy a nesmí být překročeny. Kvalita zdících prvků 

musí být doložena příslušnou atestací. 

Změny a případné úpravy jsou možné pouze za předpokladu, že budou projednány 

s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Nad stavbou bude dohlížet osoba 

s požadovanou kvalifikací a způsobilá dle zvláštních právních předpisů. Projekt nelze změnit 

bez vědomí projektanta stavby. Nové úpravy je nutno před jejich provedením projednat 

s místně příslušným stavebním úřadem. 

Projekt je zpracován pro účely vydání stavebního povolení bez detailních podrobností.  

Pro realizaci stavby je nutno vypracovat realizační dokumentaci stavby. 

 

 

 

 


