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Anotace 

ešením této bakalá ské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu 
administrativní budovy a ešení dvou variant zateplení obvodového plášt . Ú elem zateplení je 
snížení náklad  na vytáp ní a získání p íjemného vnit ního klimatu s tepelnou pohodou. 
Zateplování je v dnešní dob  nedílnou sou ástí výstavby díky neustále vzr stajícím cenám 
energií.  

Již zmi ované ešení dvou variant obvodového plášt  je zam eno p edevším na zp sob 
provád ní a použití vhodné technologie. Ob  varianty jsou zpracovány v technologických 
postupech zateplení objektu. P dorys stavby je tvaru písmene H a jako nosný systém bude 
použito cihelné zdivo Porotherm. Budova je navržena t ípodlažní a je pln  podsklepena.  

V rámci ešení projektu byla stavební a technologická ást provedena v souladu 
s platnými normami.

Annotation 

This bachelor thesis presents the project documentation for an administration building. 
Major part of this work focused on the heat cladding, especially of a building envelope. It is up to 
date subject because the heat cladding represents indisputable contribution in the savings of 
energy and it also takes place marked enhancement of indoor environment. 

There is analyzed and evaluated the proper equipment and the proper technology in two 
variations. The administration building has been designed as a three floor building with a 
basement, the ground plan is H shape with the construction from block system POROTHERM. 

Preparation of the technological documentation and of the construction documentation 
notices the valid norms. 
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1.  Úvod bakalářské práce 

Řešením této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu 

administrativní budovy a řešení dvou variant zateplení obvodového pláště. Účelem zateplení 

je snížení nákladů na vytápění a získání příjemného vnitřního klimatu s tepelnou pohodou. 

Zateplování je v dnešní době nedílnou součástí výstavby díky neustále vzrůstajícím cenám 

energií. Samotné zateplovací systémy nemusí tvořit pouze ochranu proti tepelným ztrátám, ale 

svým vzhledem a kombinací materiálu se mohou podílet na celkové architektonické koncepci 

stavby. Již zmiňované řešení dvou variant obvodového pláště je zaměřeno především na 

způsob provádění a použití vhodné technologie.  

Obě varianty jsou zpracovány v technologických postupech zateplení objektu. První 

varianta řeší kontaktní zateplovací systém MultiTherm NEO německé společnosti Basf. Jedná 

se o kvalitní certifikovaný systém, použitelný ve stavební praxi. Druhá varianta řešení užití 

provětrávané mezery a za pomoci fasádních desek společnosti Cembrit a.s. Konkrétně se 

jedná o fasádní desky z vláknocementu o rozměrech 600 x 600 mm, vyráběné závodem 

v Berouně. Bakalářská práce se skládá z části textové a výkresové. V textové části se nalézá 

průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, zpráva organizace výstavby, rozpočet, časové 

plánování a technologický postup zateplení ve dvou variantách. Dále zde nalezneme 

přílohovou část a seznamy použité literatury a norem. 
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A.  Průvodní zpráva 

a)  Identifikační údaje 

Název akce: ............................... ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Místo stavby: ............................. Na Křtaltě 980/18, 78901, Zábřeh na Moravě 

Parcela číslo:  ............................. 1204 

Stupeň PD:  ................................ Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj:  .......................................... Olomoucký kraj 

Stavební úřad:  ........................... Zábřeh 

Investor: ..................................... Ekozis s.r.o 

 Na Křtaltě 980/21, 78901, Zábřeh na Moravě 

Dodavatel stavby: ...................... Bude vybrán v soutěži 

Projektant: .................................. Jiří Koutný 

 

  Spolupráce na projektu 

Stavební část:  ............................ viz. Projektová dokumentace 

Statika:  ...................................... viz. Statická dokumentace 

Technika prostředí staveb:  ........ viz. Projektová dokumentace TZB 

Požární ochrana:  ....................... viz. Požární zpráva 

Elektro:  ..................................... viz. Projekt elektro 

b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Stavební parcela č. 1204 o celkové výměře 1241,33 m2 v katastrálním území Zábřeh 

se nachází v průmyslové zóně „Na Křtaltě". Vjezd na pozemek je z ulice Na Křtaltě (asfaltová 

komunikace šíře 6 m). Parcela je situována v téměř rovinném území. Na pozemku se nachází 

tři vzrostlé stromy. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V 

území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu byla zjištěna 

hladina podzemní vody na úrovni 317,95 m n.m. Pozemek je oplocen, vjezdová brána šíře 

5m. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vody, elektřiny a teplovodu   jsou vedeny v 

téže ulici (viz. příloha stavební části  - zastavovací plán). 
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c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500 

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

Ostatní podklady: 

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace 

- požadavky investora 

- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu 

pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 

- energetický audit. 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 

známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci (Energetický audit 

budovy viz. samostatná část projektové dokumentace: D - Dokladová část), případně budou 

na základě jejich požadavků následně doplněny. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu- 

dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických požadavcích na 

výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 

g) Věcné a časové vazby 

 V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 

investice. 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby ............... prosinec 2010 

Zahájení stavby ................................. březen 2010 

Ukončení stavby ............................... listopad 2010 

 i) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: ................. 342,69 m2 

Obestavěný prostor: .......................... 1090,2 m3 

Podlahová plocha celkem: ................ 1128,92 m2 

Celkové náklady stavby: ................... 18,94 mil. Kč 

 

B.  Souhrnná technická zpráva 

akce: ........................................... ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA  

 Na Křtaltě 980/18, 78901, Zábřeh na Moravě 

stupeň: ........................................  Projektová dokumentace pro stavební povolení 

investor: ..................................... EKOZIS s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 78901, Zábřeh na 

Moravě 

projekt: ....................................... Projekt stavební části 

zodp. projektant: ........................ Jiří Koutný 

archivní číslo: ............................ 01/2009 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Stavební parcela č. 1204 o celkové výměře 1241,33 m2 v katastrálním území Zábřeh se 

nachází v průmyslové zóně „Na Křtaltě". Vjezd na pozemek je z ulice Na Křtaltě (asfaltová 

komunikace šíře 6 m). Parcela je situována v téměř rovinném území. Na pozemku se nachází 

tři vzrostlé stromy. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V 

území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu byla zjištěna 

hladina podzemní vody na úrovni 317,95 m n.m. Pozemek je oplocen, vjezdová brána šíře 

5m. Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vody, elektřiny a teplovodu   jsou vedeny v 

téže ulici (viz příloha stavební části - zastavovací plán).  
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b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt administrativní budovy je situován v průmyslové zóně: „Na Křtaltě" Zábřeh. 

Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace Z-V) je kolmá 

k ose komunikace (ul. Na Křtaltě). Vjezd na pozemek navazuje na parkoviště, které je na 

východní straně domu. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Objekt 

splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. Půdorys objektu administrativní budovy 

je ve tvaru písmene „H". Budova je třípodlažní a celoplošně podsklepena. V suterénu je 

technické zázemí objektu. Ostatní prostory suterénu budou využity ke sportovním účelům. 

V 1.NP se nachází 6 kanceláří, zasedací místnost, šatna, vrátnice a sociální zařízení. V 2.NP 

se nachází 8 kanceláří, zasedací místnost a sociální zařízení. Ve 3.NP se nachází 8 kanceláří, 

zasedací místnost a sociální zařízení. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s 

oplocením a výstavba parkoviště. 

c) Technické řešení 

Základy 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu – C 16/20. Minimální hloubka základové spáry je 4,42 m od upraveného terénu. 

Podkladní betony (C16/20 tloušťky 150 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp v tl. 

150 mm. 

Konstrukční systém 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 36,5 

P+D na tepelně izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly 

poloviční, koncové a rohové). Vnitřní nosné stěny z cihel 30 P+D AKU na maltu 

vápenocementovou MVC 2,5 a příčky POROTHERM 11,5 P+D na maltu vápenocementovu 

MVC 2,5.  

Stropy 

Stropní konstrukce 1. NP je z keramobetonových nosníků POROTHERM POT 625, 

POT 500 a vložek MIAKO 19/62,5 PTH, 8/62,5 PTH, 19/50 PTH, 8/50 PTH. Tloušťka stropu 

230 mm, beton C16/20. Železobetonový monolitický věnec výsky 250 mm (po obvodu s 
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věncovkou Porotherm 23,8 s vloženou tepelně izolační deskou PPS tl.90 mm) je navržen v 

rámci stropu 1.S, 1. NP, 2. NP, 3. NP. 

Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 

schodištěm. Nosná konstrukce stupňů: železobetonová monolitická deska tloušťky 125 mm 

(1x zalomená), v úrovni stropů je schodišťová deska kotvena do zesílené stropní konstrukce. 

Stupně jsou nabetonovány (C20/25) s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové sloupkové. 

Zastřešení 

Střecha plochá se dvěma střešními vpustěmi. Povlakovou krytinu tvoří střešní fólie 

Alkorplan z měkčeného PVC. Na tepelnou izolaci bude použita tepelná izolace Kingspan 

Thermaroof.  

Vnější plochy  

Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Parkovištní stáni je 

navrženo za vjezdem. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením. Celé okolí 

stavby bude osázeno půdokryvnou, nízkou i vzrostlou zelení a keři. Vjezd na pozemek, 

parkovací stání a pěší komunikace je provedena ze zámkové betonové dlažby. 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. Splašková kanalizace bude odvedena a napojena na veřejnou kanalizační síť. 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 90 PE v ulici Na Křtaltě v 

majetku ŠPVS. Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna 

HDS. Plynovod bude napojen na veřejný plynovod, na hranici pozemku je umístěn HUP. 

Napojení na veřejnou komunikaci – ulice Na Křtaltě bude provedeno pomocí sjezdu. 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení na veřejnou bude provedeno pomocí sjezdu. Vstup je od mobilní komunikace 

oddělen pruhem zeleně. Součásti objektu je parkoviště. 
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f) Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění domu bude probíhat pomocí teplovodu z nedaleké výtopny. Splaškové vody 

budou odvedeny do veřejné kanalizace. Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové 

kanalizace zhotovené v rámci přípravy staveniště. Stavební suť, stavební materiály apod. 

budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku dle příslušných předpisů - zajistí dodavatelská 

stavební firma. Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena ochrannými nátěry. K ukládání 

odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace pevného 

domovního odpadu v obci. Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správném 

provedení všech prací nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

Administrativní budova je řešena jako bezbariérová stavba. 

h) Průzkumy a měření 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem. 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

j) Členění stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 - Objekt 

SO 02 – Přípojka elektřina, voda, plyn a kanalizace 

SO 03 – Zpevněné plochy a terénní úpravy  

k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 
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l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci (č. 324/90 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět speciální 

pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 

vykonávat. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. Pro 

kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č.6. Dále budou respektovány ustanovení zákona 

č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj navazující ustanovení vlády. 

2.    Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpočet. 

3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky hodnocení 

jsou přiloženy v příloze č. 1 Souhrnné technické zprávy. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
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Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

Kategorie odpadu (t/rok)  

17 01 01 Beton 1,0t O 

17 02 01 Dřevo 3,5t O 

17 02 02 Sklo 0,5t O 

17 02 03 Plasty 0,2t O 

17 04 05 Železo a ocel 1,0t O 

Odpady vzniklé provozem  (t/rok)   kategorie odpadu  nakládání s odpadem 

20 01 21 Zářivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad  0,8t O 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 

oplocení staveniště. Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 

6. Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se standardní 

zvukovou izolací. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřebu dle Vyhlášky č. 291/2001. 
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8. Bezbariérové řešení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby je stavba řešena jako bezbariérová. První a poslední 

stupeň vnitřního schodiště není výrazně kontrastně odlišen od okolní plochy a ostatních 

schodů (označením pouze shora). Šikmé chodníky jsou navrženy ve sklonu maximálně 2%.  

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

V dané lokalitě nevznikají zásadní vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 

staveniště. Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 

b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k prodlouženému vodovodnímu řadu DN 90 PE v ulici 

Vedlejší v majetku JČVaK. Průměrná denní spotřeba vody se pohybuje cca kolem 40 l/den – 

pro čtyři osoby. 

c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 

Napojení k STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna 

skříň s HUP. 

d) řešení dopravy 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z chodníku (součástí 

akce Vybudování chodníků na ulici Vedlejší), není součástí této PD. 
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e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží. 

Plocha mezi vjezdem na pozemek a zpevněnou plochou bude vydlážděna betonovou 

zámkovou dlažbou. 

f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD 

E. Zásady organizace výstavby 

akce: ........................................... ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA  

 Na Křtaltě 980/18, 78901, Zábřeh na Moravě 

stupeň: ........................................  Projektová dokumentace pro stavební povolení 

investor: ..................................... EKOZIS s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 78901, Zábřeh na 

Moravě 

projekt: ....................................... Projekt stavební části 

zodp. projektant: ........................ Jiří Koutný 

archivní číslo: ............................ 01/2009 

1. Charakteristika staveniště 

Stavební parcela č. 1204 o celkové výměře 1241,33 m2 v katastrálním území Zábřeh se 

nachází v průmyslové zóně „Na Křtaltě". Vjezd na pozemek je z ulice Na Křtaltě (asfaltová 

komunikace šíře 6m). Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v 

nezbytném rozsahu slouží pro zařízení staveniště a pracovní prostor. Charakter stavby 

nevyžaduje zřízení samostatného staveništního parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. 

Budou využity stávající zpevněné a upravené zelené plochy a přístupové komunikace. Vlastní 

práce budou prováděny z lešení, a proto bude stavební prostor ohraničen mobilním oplocením 

jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy, potřebné pro zařízení staveniště, si projedná a 

domluví investor sám s příslušným městským úřadem. Materiál pro stavbu bude dopravován 

po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu na stavbu je možné použít běžné dopravní 

prostředky, přepravující stavební materiál. 
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2. Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Nebudou dotčeny. 

3. Napojení staveniště na energie 

Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 

elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 

součásti zápisu o převzetí staveniště. 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Vzhledem k charakteru prací 

je nutno dodržovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby a seznámí s 

nimi všechny nájemníky. Mezi prvořadé požadavky po dobu prací patří nevstupování do 

těsného okolí objektu, nejméně na vzdálenost ohraničeného staveniště. Při provádění 

stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005 o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména 

dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s 

předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané 

osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

6. Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou použity provizorní dočasné objekty - stavební buňka, 

chemické WC a kontejner na stavební suť. Část materiálu je na staveništi skladována na 

vyhrazené ploše na paletách, které se v případě potřeby budou podkládat deskami tak, aby 

nedocházelo k poškození travnaté plochy. Tento materiál bude uskladněn na staveništi pouze 

krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným 

zajištěním proti poškození větrem. Další část materiálu je uskladněna v uzamykatelné 
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místnosti v suterénu, kterou určí správce objektu. Tato místnost bude po dokončení stavby 

uvedena do původního stavu. 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyžadující základy 

(nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky odvezeny. Uvedené 

stavby zařízení staveniště, umístěné na staveništi v areálu investora, nevyžadují stavební 

povolení ani ohlášení. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být 

vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 

proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími 

osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 

mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 

zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 362/2005 

Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č. 309/2006 Sb. 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 

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

staveništích. 

9. Vliv stavby na životní prostředí 

Projekt zastřešení a zateplení objektu respektuje podmínky hygienických předpisů a 

technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná výstavba vykazovat žádných 

negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad 

je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou 

skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování 

přilehlých komunikačních ploch, případně znečištění musí být odstraněno. Přilehlé 

komunikační plochy, které nejsou součásti staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečištěné. 

Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod.  
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Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000 o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, dle § 

12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 

2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 

13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 

10. Orientační lhůta výstavby 

Lhůta výstavby je 54 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem 

dle finančních možností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště je 

dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová dokumentace. 

F. 1-1 Technická zpráva 

akce: ........................................... ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA  

 Na Křtaltě 980/18, 78901, Zábřeh na Moravě 

stupeň: ........................................  Projektová dokumentace pro stavební povolení 

investor: ..................................... EKOZIS s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 78901, Zábřeh na 

Moravě 

projekt: ....................................... Projekt stavební části 

zodp. projektant: ........................ Jiří Koutný 

archivní číslo: ............................ 01/2009 

a) Účel a popis objektu 

Stavební parcela č. 1204 o celkové výměře 1241,33 m2 v katastrálním území Zábřeh se 

nachází v  průmyslové zóně „Na Křtaltě". Vjezd na pozemek je z  ulice Na Křtaltě (asfaltová 

komunikace šíře 6m). Parcela je situována v téměř rovinném území. Na pozemku se nenachází 

3 vzrostlé stromy. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V 

území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu byla zjištěna 

hladina podzemní vody na úrovni 317,95 m nm. Pozemek je oplocen, vjezdová brána šíře 5m. 

Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu, vody, elektřiny a teplovodu jsou vedeny v téže 

ulici (viz příloha stavební části -zastavovací plán). 
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b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

Urbanistické řešení 

Objekt ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY je situován v průmyslové zóně: „Na Křtaltě" 

Zábřeh. Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace Z-V) 

je kolmá k ose komunikace (ul. Na Křtaltě) Vjezd na pozemek navazuje na parkoviště, které je 

na východní straně domu. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

Architektonické a dispoziční řešení  

Půdorys objektu administrativní budovy je ve tvaru písmene „H". Budova je třípodlažní 

a celoplošně podsklepena. V suterénu je technické zázemí objektu. Ostatní prostory suterénu 

budou využity ke  sportovní účelům. V 1.NP se nachází 6 kanceláří, zasedací místnost, šatna, 

vrátnice a sociální zařízení. V 2.NP se nachází 8 kanceláří, zasedací místnost a sociální 

zařízení. Ve 3.NP se nachází 8 kanceláří, zasedací místnost a sociální zařízení. Nedílnou 

součástí stavby je zahradní úprava s oplocením a výstavba parkoviště. 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem: .......... 342,69 m2 

Obestavěný prostor: ................... 1090,2 m3 

Podlahová plocha celkem: ......... 1128,92m2 

d) Technické a konstrukční řešení 

Objekt je zděný (konstrukční systém POROTHERM), střecha plochá, stropy Porotherm 

z nosníků a vložek Miako. Schodiště železobetonové, monolitické s obkladem stupňů 

z dlaždic. Příčky zděné. Součástí realizace objektu bytového domu je zahradní úprava, 

komunikace a oplocení. Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, 

které budou doloženy ke kolaudaci stavby. 
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d1) Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,2 

m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 

rekultivacím. (Před zahájením výkopů nutno vyznačit nebo provést sondy na polohu 

stávajících podzemních inženýrských sítí). Hlavní výkopová jáma je pažena, výkopy rýh jsou 

svislé nepažené do hloubky 0.6 m. Zemina bude z části deponována v blízkosti stavby (na 

zásypy), přebytek bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem v Zábřeze. Na hutněné 

zásypy (podél základu v nepodsklepeném objektu) bude dovezen netříděný štěrkopísek. 

Protože písčitojílovité hlíny v rozsahu výkopů jsou namrzavé, nelze ponechat otevřené výkopy 

v zimním období. (Svislé výkopy hlubší než 1,5 m se paží - uvažováno příložné nebo záporové 

roubení). 

d2) Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu 

– C 16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). Minimální hloubka 

základové spáry je 4,42 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C 16/20 tloušťky 150 

mm) jsou navrženy na hutněný štěrkový podsyp v tl 150 mm.  

d3) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 36,5 

P+D na tepelně izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly 

poloviční, koncové a rohové). Vnitřní nosné stěny z cihel 30 P+D AKU na maltu 

vápenocementovou MVC 2,5 a příčky POROTHERM 11,5 P+D na maltu vápenocementovu 

MVC 2,5.  

d4) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce 1. NP je z keramobetonových nosníků POROTHERM POT 625, 

POT 500 a vložek MIAKO 19/62,5 PTH, 8/62,5 PTH, 19/50 PTH, 8/50 PTH. Tloušťka stropu 

230 mm, beton C16/20. Železobetonový monolitický věnec výsky 250 mm (po obvodu s 

věncovkou Porotherm 23,8 s vloženou tepelně izolační deskou PPS ti 90 mm) je navržen v 

rámci stropu 1. NP, 2. NP, 3. NP. Překlady POROTHERM 23,8 viz specifikace překladů.  
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d5) Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Nosná konstrukce stupňů: železobetonová monolitická deska tloušťky 125 mm 

(1x zalomená), v úrovni stropů je schodišťová deska kotvena do zesílené stropní konstrukce. 

Stupně jsou nabetonovány (C20/25) s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové sloupkové. 

d6) Krov 

V objektu se krov neřeší. 

d7) Střecha  

Jednoplášťová plochá střecha s odvodněním do dvou vnitřních vytápěných vpustí. 

Minimální sklon je 2%. Povlaková krytina Alkorplan 35176 tl 1,5mm., která se natavuje 

k povrchu a mechanicky se přikotví, tepelná izolace kingspan thermaroof tl. 300mm. Na 

spádovou vrstvu z perlit betonu se provede penetrační nátěr  na který se provede  parotěsná 

izolace z materiálu glasbit G200 S40 tl.4mm. Skladba viz výkres ploché střechy. Po celém 

obvodu se provede oplechování atiky, která má sklon 3%. Střecha je opatřena hromosvodnou 

soustavou (tvarovky + připevnění viz projekt silnoproud). 

d8) Půdní prostor 

V objektu se půda neřeší. 

d9) Komíny 

Vytápění objektu je navrženo teplovodem z nedaleké teplárny. 

d10) Příčky 

V celém objektu jsou navrhnuty příčky 11,5 P+D na maltu vápenocementovou MVC2.5.  

d11) Překlady viz. výkres překladů 

Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 23,8 viz 

specifikace překladů. Pro zamezení tepelného mostu jsou překlady doplněny tepelnou izolaci. 
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d12) Podhledy a opláštění 

Bude provedeno zateplení venkovní fasády. Zateplení bude řešeno ve dvou variantách. 

Podrobný popis skladby a konstrukce zateplení viz technologické postupy zateplení. 

d13) Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé našlápne  povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce  místností (viz.  půdorysy 

podlaží). Podrobná specifikace vrstev podlah včetně podlahových lišt a soklových pásků podél 

stěn jsou specifikovány na výkresu. U všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu 

stěn izolační pásek REGUPOL tl. 15 mm. Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v 

maximálních úsecích 3x3 m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno osadit navržené 

instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace koberců a 

dlažby bude upřesněna při realizaci s architektem interiérů. 

d14) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

Izolace proti zemní vlhkosti: použije se dvousložková bitumenová stěrka COMBIFLEX-

C2. Na povrch se nanáší nátěrem nejméně ve dvou vrstvách. V každém místě musí mít 

minimální tloušťku (1mm), izolace vytažena nad upravený terén minimálně 300 mm, spoje viz 

vzorové detaily hydroizolací. Hydroizolace podlah - sprchy a WC místnosti: profilová fólie 

Schluter DITRA s izolační rohoží  ROTAFLEX (podél stěn vytažení izolace min. 200 mm na 

stěny) a koutovým dilatačním profilem DILEX-EKE. Separační vrstva A 330 H mezi 

betonovou mazaninou a tepelnou - zvukovou izolací podlah. Plochá střecha: pojistná 

hydroizolační folie alkorplan 35176 tl.1,5mm, parotěsná zábran glasbit G200 S40 tl.4mm, 

penetrační nátěr dekprimer tl.1mm  

d15) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Podlahy tepelná izolace Rotaflex super. Desky PPS tl. 80 mm mezi překlady 

POROTHERM překlad 7 a mezi věncovkou a žb věncem. Střechy kingspan thermaroof TR27 

LPC/FM.  

d16) Omítky 

vnitřní - zdiva a stropů Porotherm omítka vápenocementová štuková tl. 10mm 

vnější – silikonová tenkovrstvá probarvená Prince Color tl. 5mm 
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d17) Obklady 

a) vnitřní - v místnostech hygienického zařízení navrženy keramické obklady 

(poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). Přesné určení 

barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace stavby. 

b) vnější   -  nejsou 

d18) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Okna a dveře plastové s hotovou povrchovou úpravou, zasklena izolačním dvojsklem – 

4+16 ( argon ) + 4 mm (součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,1 W.m-2.K-1). Součásti 

dodávky oken jsou vnitřní parapety z laminátové dřevotřísky, venkovní z hliníku. 

Vstupní dveře do objektu budou bezpečnostní s požární odolností dle požárně 

bezpečnostního řešení EW 30 DP3 (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,1  W.m"2.K"1). 

Vnitřní dveře budou dřevěné hladké nebo ze 2/3 prosklené, osazené do obložkových 

nebo ocelových zárubní. 

U vstupu nesmí vzniknout schodek větší než 20 mm (včetně prahu dveří).  

d19) Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu tloušťky 0,8 mm a 0,6mm. 

Jedná se o oplechování parapetů a střechy, nových prostupů vystupujících nad střechu atd. 

d20) Malby a nátěry 

vnitřní - malby stěn a stropů JUP výrobky – akrylátový nátěr Akril a malířský nátěr 

Jupol, nátěry výrobků viz specifikace. Odstín bude určen architektem interiérů. 

vnější – tenkovrstvá silikonová omítka Prince Color odstín (oranžová) a (světle   

oranžová) 

d21) Větrání místnosti 

Je navrženo přirozeně - okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 

štěrbinou) a vzduchotechnikou - viz projekt VZT. Poloha větracích mřížek bude upřesněna po 

konzultaci s architektem interiérů. 
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d22) Venkovní úpravy 

Podél objektu (mimo přilehlé komunikace) je navržen odvodněný obsyp ( dlažební 

okapový chodník) šíře 600 mm s betonovým obrubníkem - viz projekt komunikace + terénní a 

sadové úpravy. Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 

mm uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Podkladem pak bude zhutněná 

štěrkodrť. Chodník je  lemován zahradním obrubníkem ABO 5-20. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka objektu 

bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 0540-2 (8) z roku 2002 a měrnou 

energetickou spotřeby dle Vyhlášky č. 291/2001. 

f) Způsob založení objektu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu 

– C 16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz hromosvod). Minimální hloubka 

základové spáry 1 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 150 mm) jsou 

navrženy na hutněný štěrkový podsyp v tl. 150 mm.  

g) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 

káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 

17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 
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Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady- předpokládané množství a způsob nakládání 
 

 (t/rok kategorie odpadu 
17 01 01 Beton 1,0 O 

17 02 01 Dřevo 3,5t O 

17 02 02 Sklo 0,5t O 

17 02 03 Plasty 0,2t O 

17 04 05 Železo a ocel 1,0t O 
 

Odpady vzniklé provozem  (t/rok)  kategorie odpadu  nakládání s odpadem 

20 01 21 Zářivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad  0,8t O 

h) Dopravní řešení 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojeny na 

stávající pěší komunikaci. Vjezd na pozemek je napojen na místní komunikaci a navazuje na 

garáž, která je v severní části budovy. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem 

zeleně.  

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Zůstávají stávající a nemění se. 
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j) Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. Zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 

pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat 

při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště 

bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

 

 
 

2. Rozpočet 

Položkový rozpočet byl vytvořen na základě výkazu výměr projektové dokumentace. 

Pro jeho zhotovení byl použit program KROS plus firmy ÚRS Praha. Výsledkem rozpočtu je 

předpokládaná cena jednotlivých stavebních dílů a celková cena objektu administrativní 

budovy. 
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  KRYCÍ LIST ROZPOČTU   
                                    
                                      

  Název stavby Administrativní 
budova           JKSO 801 61 

    

  Název 
objektu 

Administrativní 
budova           EČO       

  Název části            Místo Zábřeh    

         IČO DIČ   

  Objednatel  Ekozis s.r.o                   

  Projektant  Jiří Koutný              

  Zhotovitel                

                     

     
Rozpočet 
číslo  Zpracoval      Dne     

     01  Jiří Koutný 25.11.2009    
                                    
                        Měrné a účelové jednotky                   

            Počet Náklady / 1 
m.j.                Počet Náklady / 1 

m.j. 
                
Počet     Náklady / 1 

m.j.   

      0 0       0 0  0   0  

        Rozpočtové náklady v CZK      

A   Základní rozp. náklady B   Doplňkové náklady 
  C 

 
Náklady na umístění stavby 
   

  

1 HS
V 

Dodá
vky 111 267   8 Práce přesčas 0  13 Zařízení 

staveniště 2,95% 452 337
  

2     Montá
ž 10 016 170   9 

Bez pevné 
podl. 
  

0  14 Mimostav. 
doprava    0,00% 0   

3 PS
V 

Dodá
vky 4 492 545   10 Kulturní 

památka 0  15 Územní vlivy   0,00% 0   

4     Montá
ž 713 461   11     0  16 Provozní 

vlivy    0,85% 130 334

5 "M
" 

Dodá
vky 0           17 Ostatní     0,00% 0   

6     Montá
ž            18 NUS z 

rozpočtu      0   

7 ZRN (ř. 1-
6) 15 333 443 12 DN (ř. 8-11)   19 NUS (ř. 13-18)     582 671

2
0 

HZ
S   0   21 Kompl. 

činnost 0  22 Ostatní náklady 0   
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Projektant 

              D Celkové náklady   

              23 Součet 7, 12, 19-22 
  15 916 113,31 

Datum a podpis  Razítko     24 DPH   9,00%    
z 15 916 113,31 

3 024 061,60 
  

Objednatel               25 DPH  19,00%   z    
0,00 0,00   

  Ekozis s.r.o 
 
Datum a podpis 

        26 
Cena s DPH (ř. 23-
25) 
  

18 940 174,91
  

  Razítko     E   Přípočty a odpočty    
Zhotovitel               27 Dodávky objednatele   0   

             28 Klouzavá 
doložka       0   

 
Datum a podpis  Razítko     29 Zvýhodnění + -       0   
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REKAPITULACE ROZPOČTU  
Stavba:   Administrativní budova           

Objekt:   Administrativní budova Objednatel:   Ekozis s.r.o         

Část:   01 Zhotovitel:            

JKSO:   801 61 Datum:   2009-11-25       

              

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost 
celkem 

Suť 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 

HSV Práce a dodávky HSV 111 266,60 10 016 169,86 10 127 436,46 1 806,997 0,000

1 Zemní práce 0,00 565 047,97 565 047,97 0,000 0,000

2 Zakládání 0,00 200 692,46 200 692,46 170,827 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 3 495 109,94 3 495 109,94 675,691 0,000

4 Vodorovné konstrukce 39 533,60 2 138 281,87 2 177 815,47 396,106 0,000

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 71 733,00 3 089 360,12 3 161 093,12 564,373 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 527 677,50 527 677,50 0,000 0,000

99 Přesun hmot 0,00 469 819,22 469 819,22 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 4 492 545,32 713 460,72 5 206 006,04 43,339 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 543,20 222 830,21 226 373,41 2,241 0,000

712 Povlakové krytiny 107 633,51 27 701,77 135 335,28 2,431 0,000

713 Izolace tepelné 2 199 049,42 51 057,12 2 250 106,54 11,551 0,000

764 Konstrukce klempířské 56 529,10 16 668,35 73 197,45 0,408 0,000

766 Konstrukce truhlářské 1 200 608,70 169 306,16 1 369 914,86 6,230 0,000

767 Konstrukce zámečnické 120 536,10 4 210,43 124 746,53 1,404 0,000

771 Podlahy z dlaždic 407 456,00 34 726,76 442 182,76 10,875 0,000

776 Podlahy povlakové 276 257,20 46 000,98 322 258,18 1,478 0,000

781 Dokončovací práce - obklady keramické 120 932,09 48 156,73 169 088,82 5,759 0,000

784 Dokončovací práce - malby 0,00 92 802,21 92 802,21 0,961 0,000

Celkem 4 603 811,92 10 729 630,58 15 333 442,50 1 850,335 0,000
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ROZPOČET 

Stavba:   Administrativní budova              
Objekt:   Administrativní budova   JKSO:   801 61     
Část:        EČO:          
Objednatel:   Ekozis s.r.o     Zpracoval:   Jiří Koutný     
Zhotovitel:        Datum:   2009-11-25     
                

P.Č. Kód 
položky Popis MJ Množství 

celkem 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 
Hmotnost 

celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 

HSV Práce a dodávky HSV 10 127 436,46 1 806,997

1 Zemní práce 565 047,97 0,000

1 121101102 
Sejmutí ornice s přemístěním na 
vzdálenost do 100 m m3 186,200 46,60 8 676,92 0,000

2 131201203 
Hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 062,340 220,00 233 714,80 0,000

3 132201201 
Hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 75,683 373,00 28 229,76 0,000

4 161101102 

Svislé přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 
m m3 91,042 131,00 11 926,50 0,000

5 162201102 
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 793,440 39,90 31 658,26 0,000

6 162601102 
Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 741,303 177,00 131 210,63 0,000

7 167101101 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 
až 4 do 100 m3 m3 396,720 172,00 68 235,84 0,000

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 741,303 19,40 14 381,28 0,000

9 174101101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním m3 396,720 93,30 37 013,98 0,000

2 Zakládání 200 692,46 170,827

10 274313611 
Základové pásy z betonu tř. C 
16/20 m3 75,683 2 480,00 187 693,84 170,767

11 274351215 
Zřízení bednění stěn základových 
pásů m2 52,626 199,00 10 472,57 0,061

12 274351216 
Odstranění bednění stěn 
základových pásů m2 52,626 48,00 2 526,05 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 495 109,94 675,691

13 311238135 

Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm z 
tvárnic POROTHERM AKU P+D 
pevnosti P 10 na MVC 5 m2 518,479 1 930,00 1 000 664,47 168,283

14 311238212 

Zdivo nosné vnější tl 365 mm z 
tvárnic POROTHERM P+D 
pevnosti P 8 nebo P 10 na MC 5 m2 172,004 1 440,00 247 685,76 61,027

15 311238218 

Zdivo nosné vnější tl 440 mm z 
tvárnic POROTHERM P+D 
pevnosti P 8 nebo P 10 na MC 5 m2 742,686 1 810,00 1 344 261,66 309,730

16 317168132 
Překlad keramický vysoký š 23,8 
cm dl 150 cm kus 315,000 469,00 147 735,00 17,561

17 317168138 
Překlad keramický vysoký š 23,8 
cm dl 300 cm kus 240,000 1 200,00 288 000,00 26,616
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18 317998114 

Tepelná izolace mezi překlady 
POROTHERM v 24 cm z 
polystyrénu tl 90 mm m 146,000 81,60 11 913,60 0,054

19 342248112 
Příčky tl 115 mm z tvárnic 
POROTHERM P+D na MVC 5 m2 759,348 599,00 454 849,45 92,420

4 Vodorovné konstrukce 2 177 815,47 396,106

20 411168131 

Strop keramický tl 23 cm z vložek 
MIAKO a keramobetonových 
nosnáků dl do 2 m OVN 50 cm m2 92,760 1 520,00 140 995,20 28,174

21 411168133 

Strop keramický tl 23 cm z vložek 
MIAKO a keramobetonových 
nosnáků dl do 4 m OVN 50 cm m2 36,360 1 670,00 60 721,20 10,963

22 411168135 

Strop keramický tl 23 cm z vložek 
MIAKO a keramobetonových 
nosnáků dl do 6,25 m OVN 50 cm m2 716,000 1 730,00 1 238 680,00 216,633

23 411168231 

Strop keramický tl 23 cm z vložek 
MIAKO a keramobetonových 
nosnáků dl do 2 m OVN 62,5 cm m2 10,400 1 400,00 14 560,00 3,017

24 596430850 
vložka stropní Miako 8/62,5 PTH 
51,5x25x8 cm 

tis 
kus 0,032 46 900,00 1 500,80 0,304

25 596430860 
vložka stropní Miako 8/50 PTH 
39x25x8 cm 

tis 
kus 0,152 43 900,00 6 672,80 1,140

26 411168232 

Strop keramický tl 23 cm z vložek 
MIAKO a keramobetonových 
nosnáků dl do 3 m OVN 62,5 cm m2 83,880 1 550,00 130 014,00 24,217

27 411168234 

Strop keramický tl 23 cm z vložek 
MIAKO a keramobetonových 
nosnáků dl do 5 m OVN 62,5 cm m2 165,760 1 560,00 258 585,60 47,905

28 411168235 

Strop keramický tl 23 cm z vložek 
MIAKO a keramobetonových 
nosnáků dl do 6,25 m OVN 62,5 
cm m2 26,720 1 600,00 42 752,00 7,728

29 411354173 

Zřízení podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 12 
kPa m2 741,303 164,00 121 573,69 3,884

30 411354174 

Odstranění podpěrné konstrukce 
stropů v do 4 m pro zatížení do 12 
kPa m2 741,303 35,30 26 168,00 0,000

31 417388173 

Věnec POROTHERM š vnitřní 
zdi 30 cm tl stropní konstrukce 23 
cm m 270,132 365,00 98 598,18 44,955

32 435121011 
Montáž schodišťových ramen bez 
podest hmotnosti do 1,5 t kus 6,000 939,00 5 634,00 0,208

33 593721900 
rameno schodišťové DZH 6/13 
161,5x290x140 cm kus 4,000 5 290,00 21 160,00 4,652

34 5937219001 
rameno schodišťové DZH 6/14 
157,5x290x140 cm kus 2,000 5 100,00 10 200,00 2,326

6 
Úpravy povrchu, podlahy, 
osazení 3 161 093,12 564,373

35 611478111 

Vnitřní omítka stropů ze směsi 
POROTHERM UNIVERSAL 
jednovrstvá tl 10 mm ručně 
nanášená m2 1 370,000 429,00 587 730,00 26,153

36 612478111 

Vnitřní omítka stěn tl 10 mm ze 
suché směsi POROTHERM 
UNIVERSAL m2 1 951,648 331,00 645 995,49 33,119
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37 620471214 

Vnější omítka silikátová 
tenkovrstvá probarvená Baumit 
zatřená (škrábaná) tl 5 mm m2 742,686 488,00 362 430,77 5,013

38 622716218 

KZS stěn budov pod omítku 
deskami z minerálních vláken s 
podélnou orientací tl 80 mm m2 742,688 1 160,00 861 518,08 16,295

39 631312511 
Mazanina tl do 80 mm z betonu 
prostého tř. C 12/15 m3 109,661 2 900,00 318 016,90 247,433

40 631315611 
Mazanina tl do 240 mm z betonu 
prostého tř. C 16/20 m3 102,807 2 840,00 291 971,88 231,968

41 632921911 

Dlažba z betonových dlaždic tl 40 
mm kladených do písku se zalitím 
spár MC m2 7,500 484,00 3 630,00 1,808

42 553311320 
zárubeň ocelová pro běžné zdění 
H 125 900 L/P kus 4,000 822,00 3 288,00 0,049

43 553311300 
zárubeň ocelová pro běžné zdění 
H 125 800 L/P kus 65,000 809,00 52 585,00 0,787

44 553311280 
zárubeň ocelová pro běžné zdění 
H 125 700 L/P kus 20,000 793,00 15 860,00 0,238

45 642942111 

Osazování zárubní nebo rámů 
dveřních kovových do 2,5 m2 na 
MC kus 89,000 203,00 18 067,00 1,511

9 
Ostatní konstrukce a práce-
bourání 527 677,50 0,000

46 941111111 

Montáž lešení řadového 
trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 
v do 10 m m2 946,944 43,00 40 718,59 0,000

47 941112811 

Demontáž lešení řadového 
trubkového lehkého bez podlah 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m 
v do 10 m m2 946,944 18,10 17 139,69 0,000

99 Přesun hmot 469 819,22 0,000

48 998011002 
Přesun hmot pro budovy zděné 
výšky do 12 m t 1 806,997 260,00 469 819,22 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 5 206 006,04 43,339

711 
Izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům 226 373,41 2,241

49 711111001 

Provedení izolace proti zemní 
vlhkosti vodorovné za studena 
nátěrem penetračním m2 342,690 7,19 2 463,94 0,000

50 111631480 
lak asfaltový PENETRAL ALP-
160 kg t 0,103 34 400,00 3 543,20 0,103

51 711113115 

Izolace proti zemní vlhkosti na 
vodorovné ploše za studena těsnicí 
hmotou COMBIFLEX-C2 m2 342,690 417,00 142 901,73 1,371

52 711113125 

Izolace proti zemní vlhkosti na 
svislé ploše za studena těsnicí 
hmotou COMBIFLEX-C2 m2 172,040 438,00 75 353,52 0,767

53 998711103 

Přesun hmot pro izolace proti 
vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 60 m t 2,241 942,00 2 111,02 0,000

712 Povlakové krytiny 135 335,28 2,431

54 712341559 
Provedení povlakové krytiny 
střech do 10° pásy NAIP m2 305,560 73,00 22 305,88 0,269
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přitavením v plné ploše 

55 628331590 
pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 
MINERAL G 200 S40 m2 351,394 115,00 40 410,31 1,581

56 712363003 

Provedení povlakové krytina 
střech do 10° spoj 2 pásů fólií 
PVC horkovzdušným navařením m 305,560 9,91 3 028,10 0,000

57 283220410 
fólie střešní mPVC ke kotvení 
ALKORPLAN 35176 1,5 mm m2 305,560 220,00 67 223,20 0,581

58 998712102 
Přesun hmot pro krytiny 
povlakové v objektech v do 12 m t 2,431 974,00 2 367,79 0,000

713 Izolace tepelné 2 250 106,54 11,551

59 713121111 

Montáž izolace tepelné podlah 
volně kladenými rohožemi, pásy, 
dílci, deskami 1 vrstva m2 871,244 16,00 13 939,90 0,000

60 631667400 
pás tepelný ROTAFLEX SUPER 
TP 03 tl.40 mm m2 693,784 52,60 36 493,04 0,333

61 631667530 
pás tepelný ROTAFLEX SUPER 
TP 03 tl.100 mm m2 177,460 131,00 23 247,26 0,213

62 2837638401 
Kingspan Thermoroof TR27 
LPC/FM -2400 x 1200 m3 342,838 6 240,00 2 139 309,12 10,971

63 713141161 

Montáž izolace tepelné střech 
plochých tl do 130 mm šrouby 
vnitřní pole, budova v do 20 m m2 342,838 80,30 27 529,89 0,034

64 998713102 
Přesun hmot pro izolace tepelné v 
objektech v do 12 m t 11,551 830,00 9 587,33 0,000

764 Konstrukce klempířské 73 197,45 0,408

65 764410491 
Montáž oplechování parapetů Al 
do rš 330 mm m 150,250 107,00 16 076,75 0,018

66 553498120 
plech parapetní venkovní RBB 40 
š 150 mm m 150,250 342,00 51 385,50 0,355

67 553498320 
koncovka parapetního plechu Al š 
150 mm pár 77,000 66,80 5 143,60 0,035

68 998764102 
Přesun hmot pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m t 0,408 1 450,00 591,60 0,000

766 Konstrukce truhlářské 1 369 914,86 6,230

69 766621011 

Montáž oken jednoduchých 
pevných výšky do 1,5m s rámem 
do zdiva m2 23,626 457,00 10 797,08 0,006

70 766621012 

Montáž oken jednoduchých 
pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s 
rámem do zdiva m2 207,800 473,00 98 289,40 0,083

71 6114377501 
okno plastové 2křídlové DIMEX 
CONTOUR OS2A 1750x2375 mm kus 50,000 13 800,00 690 000,00 2,900

72 6114372901 
okno plastové 1křídlové DIMEX 
CONTOUR OS1A 750x1125 cm kus 28,000 5 410,00 151 480,00 0,476

73 611624030 
dveře vnitřní hladké dýhované 
celosklo 1křídlové 70x197 cm buk kus 35,000 3 170,00 110 950,00 0,840

74 611624060 
dveře vnitřní hladké dýhované 
celosklo 1křídlové 80x197 cm buk kus 65,000 3 230,00 209 950,00 1,625

75 611624090 
dveře vnitřní hladké dýhované 
celosklo 1křídlové 90x197 cm buk kus 4,000 3 260,00 13 040,00 0,120
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76 5534123201 

dveře bezpečnostní BEDEX 
VARIO D4 se zárubní MRB, tr.4, 
atypický rozměr 2660x2375 mm kus 1,000 17 900,00 17 900,00 0,076

77 766660001 

Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š do 0,8 m do ocelové 
zárubně kus 100,000 504,00 50 400,00 0,000

78 766660002 

Montáž dveřních křídel otvíravých 
1křídlových š přes 0,8 m do 
ocelové zárubně kus 4,000 547,00 2 188,00 0,000

79 766695212 
Montáž truhlářských prahů dveří 
1křídlových šířky do 10 cm kus 35,000 72,80 2 548,00 0,000

80 611871360 
prah dveřní dřevěný bukový tl 2 
cm dl.72 cm š 10 cm kus 65,000 72,60 4 719,00 0,070

81 611871520 
prah dveřní dřevěný bukový tl 2 
cm dl.82 cm š 7 cm kus 35,000 65,10 2 278,50 0,030

82 611871720 
prah dveřní dřevěný bukový tl 2 
cm dl.92 cm š 7 cm kus 4,000 72,80 291,20 0,004

83 998766102 
Přesun hmot pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m t 6,230 816,00 5 083,68 0,000

767 Konstrukce zámečnické 124 746,53 1,404

84 767161110 
Montáž zábradlí rovného z trubek 
do zdi hmotnosti do 20 kg m 19,410 72,90 1 414,99 0,001

85 553143110 
trouba Hel-Cor pozinkovaná 
600/2 mm m 19,410 2 070,00 40 178,70 0,468

86 5531431101 
zábradlí schodišťové atypický 
rozměr m 38,820 2 070,00 80 357,40 0,936

87 767221110 
Montáž zábradlí schodišťového 
hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi m 19,410 65,90 1 279,12 0,000

88 998767102 
Přesun hmot pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m t 1,404 1 080,00 1 516,32 0,000

771 Podlahy z dlaždic 442 182,76 10,875

89 771273111 

Montáž obkladů stupnic z dlaždic 
keramických lepených š do 200 
mm m 237,881 125,00 29 735,13 0,233

90 597614370 

dlaždice keramické slinuté 
neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Granit Tunis SL 39,5 x 
39,5 x 0,9 cm m2 479,360 850,00 407 456,00 10,642

91 998771102 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
v objektech v do 12 m t 10,875 459,00 4 991,63 0,000

776 Podlahy povlakové 322 258,18 1,478

92 776511000 
Lepení pásů povlakových podlah 
pryžových m2 665,680 68,30 45 465,94 0,080

93 284102410 

krytina podlahová homogenní 
Elektrostatik tl 1,7 mm 608 x 608 
mm m2 665,680 415,00 276 257,20 1,398

94 998776102 
Přesun hmot pro podlahy 
povlakové v objektech v do 12 m t 1,478 362,00 535,04 0,000   
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781 
Dokončovací práce - obklady 
keramické 169 088,82 5,759

95 781473113 
Montáž obkladů keramických 
režných lepených do 19 ks/m2 m2 141,873 246,00 34 900,76 0,426

96 597610130 

obkládačky keramické RAKO -  
(bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm 
II. j. m2 156,060 284,00 44 321,04 1,842

97 597611200 
dlaždice keramické RAKO - (bílé i 
barevné) 25 x 25 x 0,8 cm I. j. m2 191,050 401,00 76 611,05 3,439

98 781495111 Penetrace podkladu obkladů m2 156,060 30,50 4 759,83 0,047
99 781495115 Spárování obkladu silikonem m 205,360 28,50 5 852,76 0,006

100 998781102 
Přesun hmot pro obklady 
keramické v objektech v do 12 m t 5,759 459,00 2 643,38 0,000

784 Dokončovací práce - malby 92 802,21 0,961

101 784453401 

Malby směsi JUB tekuté disperzní 
bílé omyvatelné jednonásobné s 
penetrací v místnostech v do 3,8 m m2 2 617,240 29,50 77 208,58 0,785

102 784453421 

Malby směsi JUB tekuté disperzní 
bílé otěruvzdorné jednonásobné s 
penetrací v místnostech v do 3,8 m m2 544,840 26,50 14 438,26 0,163

103 784453434 

Malby směsi JUB tekuté disperzní 
bílé otěruvzdorné dvojnásobné s 
penetrací ve schodišti v do 3,8 m m2 32,730 35,30 1 155,37 0,013

Celkem 15 333 442,50 1 850,335
 

 

 

3. Časové plánování – harmonogram 

Časový plán byl vytvořen výstavby byl vytvořen na základě předpokládané doby 
výstavby objektu administrativní budovy a jeho jednotlivých stavebních částí. Předpokládaná 
doba začátku výstavby je datována na březen 2010 a dokončení prací proběhne v listopadu 
2010. Časový plán je sestaven na základě osmi hodinové pracovní doby a nepočítá se práce o 
víkendech a svátcích. Pro zhotovení tohoto harmonogramu byl použit výpočtový program 
Microsoft Office Project 2007. 

 

Harmonogram viz výkresová část – výkres č. 26 
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4. Technologický postup zateplení objektu 

4.1 Obecný popis 

Technologický postup zateplení objektu administrativní budovy vychází ze 

staveništních  podmínek a je zpracován na základě požadavků stavebního zákona.  

4.2 Varianta zateplení A – Kontaktní zateplovací systém MULTITHERM NEO 

4.2.1 Obecné informace  

Jedná se o zateplení administrativní budovy malého rozsahu. Budova se skládá 

z jednoho podzemního a tří nadzemních podlaží. Celková výška budovy je 10,85m. Stavba je 

provedena ze systému Porotherm a je založenou na základových pasech z prostého betonu. 

Na Řešení kontaktního zateplení je použit zateplovací systém MultiTherm NEO tloušťky 

10cm společnosti Basf. 

 

Použité zkratky a názvosloví 

ETICS – vnější tepelně izolační kompozitní systém 

EPS – expandovaný polystyren 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

4.2.2 Materiál doprava a skladování 

Materiál 

Fasádní zateplovací systém  MultiTherm NEO - jedná se o garantovaný zateplovací 

systém, kde izolant EPS 70 NEO – tzv. šedý polystyren zajišťuje takové tepelně izolační 

vlastnosti, díky kterým můžeme použít o 20 % menší tloušťku izolačních desek než u 

běžných izolantů. Vnější tepelně izolační kompozitní systémy jsou kontaktní zateplovací 

systémy, prováděné z vnější strany konstrukce a jsou určené k zateplení (snížení součinitele 

tepelného prostupu) obvodového pláště budov. Jedná se o systém lepený s doplňkovým 

kotvením. Podklad pro systém lepený s doplňkovým kotvením nesmí mít povrchovou úpravu 

tvořenou omítkou nebo nátěrovými hmotami (nátěry, nástřiky).  
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Doprava 

Na dopravu materiálu není potřeba žádné zvláštní mechanizace. 

Podmínky pro skladování komponent systémů: 

 Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí být 

dodržovány pokyny pro skladování a též dodržena lhůta pro skladování. Suché práškové 

směsi se skladují na paletách nebo vyvýšeném místě chráněném před vlhkostí. Tekuté a 

pastovité hmoty nesmí být vystaveny mrazu, přímému slunečnímu záření nebo nadměrným 

teplotám. Desky z pěnového polystyrenu skladovat naležato do výšky stanovené výrobcem. 

Desky z EPS musí být chráněny před UV zářením a působením organických rozpouštědel. 

Izolant je vhodné skladovat v suchých, krytých a větratelných skladech popř. přístřešcích a při 

manipulaci je nutné ho chránit před mechanickým poškozením, zejména rohy a hrany desek. 

Hmoždinky chránit před mrazem a UV zářením. Výztužná síťovina se skladuje v rolích 

nastojato, chráněná před UV zářením. Nikdy nesmí být skladována naležato křížem přes sebe. 

Dochází k trvalým deformacím síťoviny. Pomocné prvky: zakládací, ztužující, dilatační, 

ukončující a jiné profily se skladují na rovné podložce s vyloučením jejich deformace. U 

tmelů, polyuretanových pěn, těsnících pásek, krycích pásek apod. je třeba řídit se pokyny 

výrobce. 

4.2.3 Pracovní podmínky a připravenost 

Před zahájením prací musí být pracoviště vyklizeno a vyčištěno. 

 

Počasí: 

- Teplota vzduchu, podkladu a materiálů nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +25 °C. 

- Nepracovat za deště, při silném větru nebo přímém slunečním záření. 

- Nezatuhnuté materiály je nutné chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, 

zvláště před prudkým působením deště nebo slunečního záření  

- Dostatečná ochrana před povětrnostními vlivy musí být zajištěna po dobu provádění 

technologických operací i po dobu zrání jednotlivých aplikovaných vrstev materiálů. 

- Před přímým slunečním zářením a rychlým vysycháním musí být chráněna základní 

vrstva, penetrační nátěr, omítka a příp. nátěr omítky 
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Technické prostředky a zázemí: 

- Lešení a pracovní plošiny vrátek, popř. výtah, přípojka elektrické energie a 

staveništní rozvaděč, přívod vody, uzamykatelný sklad splňující podmínky pro 

skladování materiálu. 

- Práce je možné vykonávat z lešení, závěsných lávek a pracovních plošin. Vhodné 

řešení závisí na typu objektu a možnostech dodavatele stavebních prací. 

- Lešení je nutné osadit od budovy v souladu s BOZP. 

4.2.4 Převzetí staveniště 

Provádění kontrolní činnosti:  

Všeobecné pokyny pro provádění kontroly popisuje norma ČSN 73 2901 – Provádění 

vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. 

Systém kontroly se dokumentuje a obsahuje zejména: 

- povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění 

včetně vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních 

opatření zabraňujících výskytu neshod a provádějící identifikaci a vedení záznamů 

o snížené jakosti; 

- postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu; 

- postupy a podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se 

součástmi ETICS; 

- postupy pro realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při 

provádění ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opatření 

vedoucích k omezení neshod; 

- postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění požadavků podle 

dokumentace ETICS, projektové nebo stavební dokumentace. 

- Součástí systému kontroly provádění ETICS je Kontrolní a Zkušební Plán 

zpracovaný pro konkrétní realizaci. 
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Převzetí prací: 

Pracoviště k provedení zateplení přebírá mistr nebo pověřený pracovník. Kontroluje 

se: dokončenost, kvalita povrchu, použitý materiál, kontrola detailů  Musí být sepsán protokol 

o tomto převzetí a proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí 

pracoviště a zahájením prací, přebírá zhotovitel zateplení a zodpovědnost za jejich další 

průběh. Dokončené dílo předává dále. 

4.2.5 Personální obsazení 

Pracovní četa se skládá z pěti pracovníků. Vedoucí je organizuje a řídí prací, přebírá 

pracoviště a předává hotové dílo. Zodpovídá za průběh a kvalitu prováděných prací. Pracovní 

četa provádějící zateplení musí být seznámena s tímto technologickým postupem. Pracovníci 

musí být kvalifikováni v oblasti zateplovacích systémů. 

4.2.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Rozmíchání a příprava hmot:  

- Elektrické míchadlo nebo vrtačka, míchací nástavec šnekový, nádoba na rozmíchání. 

- Tužka, značkovací šňůra, hadicová nebo laserová vodováha popř. nivelační přístroj, 

vrtačka s příklepem, vrtáky pro vrtání s příklepem patřičného průměru a délek, 

kladivo, pilka na kov (úprava zakládacího profilu v rohu či koutu), pilka nebo nůž 

použitelné k řezání izolantu, brus (hladítko s brusným papírem), hladítko na 

přitlačování izolantu, vodováha, dvoumetrová lať. 

4.2.7 Pracovní postup 

Přípravné práce obecně: 

- Před zahájením montáže ETICS musí být dokončeny všechny mokré procesy v 

interiéru objektu. 

- Před započetím prací je nutné odstranit nebo vyměnit s ohledem na tloušťku 

zateplovacího systému následující stavební a pomocné prvky: oplechování atik, 

parapetních plechů, říms, balkónů, hromosvody, dešťové svody, odvzdušňovací 

zařízení, větrací mřížky, poštovní schránky, domovní čísla, štítky s názvy ulic, 

antény, madla, zábradlí, osvětlení a signalizační zařízení atd. 
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- Plochu fasády je nutno překontrolovat a upravit podle požadavků uvedených v 

projektové dokumentaci. 

- Okna i dveře musí být osazeny ještě před zahájením tepelně izolačních prací. 

- Veškeré inženýrské sítě vedoucí pod omítkou se doporučuje vyznačit tak, aby 

nedošlo k jejich poškození při kotvení systému. 

- Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být v 

jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin 

anebo k pronikání vody do systému. (Uvedený požadavek se zajišťuje použitím 

těsnících pásek, ukončovacích lišt, dilatačních lišt a tmelů). 

- Prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu. 

- Způsob oplechování je určen projektovou nebo stavební dokumentací. Oplechování 

se obvykle osazuje před nebo v průběhu provádění ETICS a musí být v souladu s 

ČSN 73 3610, pokud projektová nebo stavební dokumentace neurčí jinak. 

- Provede se řádné zakrytí všech již dokončených prvků včetně dlažby, parapetních 

plechů, oken, dveří atd. aby nedošlo k jejich poškození při aplikaci systému, zejména 

při provádění penetrací, omítek a nátěrů. Je nutné zajistit ochranu zeleně a přilehlých 

objektů. 

Příprava podkladu: 

Vhodný podklad musí být: 

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

Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota soudržnosti podkladu musí být alespoň 0,08 

MPa. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu 0,2 MPa . 

- Čistý – bez prachu, nečistot, olejů, mastnoty, zbytků barev, biotického napadení 

apod. 

- Rovný – požadavky na rovinnost podkladu v závislosti na spojení ETICS s 

podkladem dle ČSN 73 2901. 

- Požadavky na maximální hodnotu odchylky rovinnosti: 

- Doporučená max. nerovnost výrobcem ETICS MultiTherm  je 10 mm/m. Při větších 

nerovnostech je nutné podklad vyrovnat vhodnou jádrovou omítkou nebo 

vyrovnávací stěrkou). 

- Suchý – konstrukce nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí 

být trvale zvlhčována. V případě zvýšené vlhkosti musí být provedena vhodná 
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sanační opatření tak, aby se příčina vlhkosti odstranila nebo dostatečně omezila. 

Podklad by měl mít přirozenou ustálenou vlhkost. 

 

Posouzení a ověření podkladu: 

Provádí se obvykle před zpracováním projektové nebo stavební dokumentace pomocí 

nepřímých diagnostických metod a zkoušek. O zjištěních se vedou záznamy. 

Posouzení vhodnosti podkladu může zahrnovat: 

- posouzení soudržnosti poklepem 

- posouzení míry degradace vrypem 

- posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou 

- posouzení podkladu otěrem 

- posouzení přídržnosti nátěrů mřížkovou zkouškou podle ČSN ISO 2409 

- posouzení stavu dilatačních spár  

- posouzení vlhkosti 

Příprava podkladu – řešení: úpravy

- provlhlý – nejdříve odstranit příčinu, zajistit přiměřenou ustálenou rovnovážnou 

vlhkost  

- zaprášený, špinavý – omést, okartáčovat, otryskat, zajistit vyschnutí 

- zvětrání, prokvétání – omést, okartáčovat, otryskat, zajistit vyschnutí 

- mech, plísně, houby – očistit fungicidním prostředkem Algosan 

- ostré, vystupující části malty – otlouci 

- slinutý povlak – mechanicky odstranit 

- mastný, zbytky odbedňovacích přípravků – otryskat vodou s přidáním detergentů, 

zajistit vyschnutí  

- hladký podklad – zdrsnit 

- omítka drolivá – mechanicky odstranit a ošetřit Prince Color  

- omítka s vypadanými místy – nesoudržný materiál otlouci, nahradit matriálem Prince 

Color 

- umělopryskyřičná omítka – očistit 

- nátěr sprašující – odstranit 
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- odlupující se nátěr – odstranit, tryskat, zajistit vyschnutí 

- nasákavý – očistit a napenetrovat Prince Color PGM 

- nerovnosti (±1 cm) – vyrovnat vápenocementovou maltou Prince Color 

- průvzdušné neaktivní spáry a trhliny – utěsnit 

Založení systému: 

Před lepením izolantu musí být osazeny určené ukončovací lišty a zakládací lišty 

případně montážní latě pro zahájení lepení. Založení systému se provádí pomocí zakládacích 

(soklových) profilů z lehkých nekorodujících kovů, které se osadí dle vodorovné rysky 

předem připravené po obvodu objektu. Ryska se připraví pomocí hadicové vodováhy, 

laserové vodováhy nebo pomocí nivelačního přístroje. Soklový profil musí být připevněn 

absolutně vodorovně. Upevnění soklového profilu se provádí třemi hmoždinkovými šrouby 

na 1 m. Potřebné zajištění rovinnosti čela zakládacích profilů se dosahuje především u 

nerovných podkladů pomocí distančních podložek. Při zakládání v nárožích a koutech je třeba 

profily upravit seříznutím pod úhlem 45°.Vzájemné napojování zakládacích profilů v ploše se 

provádí s mezerou min 2 mm a propojení se docílí pomocí plastových spojek. 

Obr.1 Zakládací soklový profil 

 

Lepení izolačních desek: 

Izolační desky se lepí na vazbu s minimálním přesahem 20 cm, vždy směrem od 

zakládací lišty nahoru (výjimku tvoří oblast pod zakládacím profilem). Způsob lepení určuje 

rovinnost podkladu. 

Celoplošné lepení: 

Používá se u rovinných podkladů, lepicí hmota Prince Color Z 301 Super se nanese po 

celé ploše desky hladkou stranou ozubeného hladítka a poté se zubatou stranou stáhne 

(hladítko se zuby min. 10x10 mm). 
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Rámové a bodové lepení: 

Používá se u podkladů s nerovnostmi max. do 10 mm/m lepicí hmota Prince Color Z 

301 Super Nanáší zednickou lžící tak, aby se na ploše desky vytvořil po obvodu rám 

doplněný 2–6 body. Body je třeba vhodně umístit s ohledem na budoucí kotvení. Je nutné, 

aby bylo min. 40 % povrchu izolační desky EPS přilepeno lepící hmotou k podkladu. 

Při lepení je nutné dodržovat následující zásady 

- První řada desek, usazovaných do zakládacího profilu (odpovídajícího tl. desky) 

musí být těsně přitisknuta k přední straně profilu a nesmí jej přesahovat ani být 

zapuštěna. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být utěsněna. 

- Při nanášení i usazování desek se lepící hmota nesmí dostat na boční strany desek. 

- Desky se musí pokládat těsně na sraz. Případně vzniklé mezery (> 2 mm) je třeba 

vyplnit proužky popř. klíny z izolačního materiálu případně u EPS vypěnit 

polyuretanovou pěnou. 

- Do spár mezi jednotlivými deskami se nesmí dostat lepící a armovací hmota, 

přebytečnou hmotu je třeba odebrat. 

- Desky musí být vždy lepeny na vazbu v ploše i na rozích objektu. 

- Styky mezi deskami nesmí kopírovat trhliny v podkladu, styk dvou různorodých 

konstrukcí nebo místo rozdílné tl. konstrukce. Tepelná izolace nesmí překrývat 

dilatační spáru. 

- V místě výplní otvorů (oken, dveří) se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, aby 

křížení jejich spár bylo nejméně 10 cm od rohů těchto otvorů. Vodorovné ani svislé 

spáry mezi deskami nesmí lícovat s ostěním oken a dveří. 

- V místě nadpraží, ostění a parapetu lepit desku v ploše fasády s přesahem. Desku na 

ostění, nadpraží a parapetu k ní přisadit 
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Obr. 2 Lepení desek na vazbu 

 
 

Obr. 3 Křížení spár v místě otvorů 

 
 

Obr. 4 Lepení desky v ploše fasády s přesahem 

 

Úprava plochy nalepených izolačních desek: 

Provádí se po zatvrdnutí lepící hmoty (tj. cca po 24–48 hod. v závislosti na nasákavosti 

podkladu a podmínkách vysychání). Nerovnosti v ploše u desek z polystyrenu je vhodné 

upravit přebroušením brusným papírem připevněným na dřevěné hladítko o velikosti cca 

200x500 mm. Prach po broušení desek vždy bezpodmínečně odstranit. 

 

Kotvení systému: 

Pro kotvení (ETICS) MultiTherm se používá talířových hmoždinek s plastovým, nebo 

kovovým trnem. Nutnost kotvení, druh hmoždinek, jejich počet, polohu vůči výztuži a 

rozmístění v ploše zateplení určuje zpráva statika. Minimální kotevní hloubku talířové 

hmoždinky do nosné konstrukce podkladu předepisuje výrobce hmoždinek. 
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Tab. 1 Obecný výpočet celkové délky hmoždinky 

hloubka kotvení v nosné konstrukci  

+ 

eventuální stará omítka 

+ 

tloušťka izolační desky 

= 

délka hmoždinky 

Doporučené kotvení ETICS v ploše a okrajovém pásmu: 

Půdorysný tvar budovy a šířka objektu určují velikost okrajového pásma. Okrajové 

pásmo je 1–2 m široká oblast na rozích objektu, kde se zvyšuje počet hmoždinek na 1 m2. 

Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěn, podhledů, dilatací apod. je 100 mm. 

 

Tab. 2 Šířka okrajového pásma pro kotvení desek 

Šířka budovy 

(m) 
Šířka okrajového pásma (m) 

do 8 1.00 

8 - 10 1.25 

10 - 12 1.50 

12 - 14 1.75 

Přes 14 2.00 

 

Tab. 3 Určení počtu hmoždinek v ploše a v okrajovém pásmu 

8m ≥H 8m <H<20m 20m <H<100m 

plocha okrajové 

pásmo 

plocha okrajové 

pásmo 

plocha okrajové 

pásmo 

4 6 - 8 6 8 - 10 8 12 - 14 
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Konečná povrchová úprava: 

Konečnou povrchovou úpravu zateplovacího systému  MultiTherm  mohou tvořit 

minerální omítky s fasádním nátěrem, pastovité probarvené omítky bez nátěru i s nátěrem, 

mozaikové omítky popř. obkladové materiály. Z hlediska zatížení systému pohlceným teplem 

se nesmí používat odstíny jejichž index HBW je nižší než 30. Indexy jsou uvedeny ve 

vzorkovnicích u každého barevného odstínu. Vrchní vrstva omítky absorbuje sluneční záření 

a dochází k jejímu zahřívání. Tepelná izolace systému odděluje vrchní tenkou vrstvu od 

spodní masivnější konstrukce a tím znemožňuje její ochlazování. Z uvedené skutečnosti 

vyplývá nebezpečí šokových zatížení např. v letních měsících při prudkém ochlazení deštěm. 

Není možné používat barevné tóny s nízkým indexem HBW (malou odrazivostí světelného 

záření) hrozí možnost tvorby poruch systému. Před nanášením omítky se provede příslušná 

penetrace. Penetrace se nanáší válečkem nebo štětkou a při aplikaci je nutné postupovat v 

souladu s platným technickým listem daného výrobku. V případě, kdy při strukturování 

omítky může dojít k proškrábnutí až na základní vrstvu je nutné používat penetrační nátěr 

jehož barevný odstín odpovídá barevnému odstínu omítky. Před samotnou aplikací se omítky 

důkladně promíchají pomaluběžným mísidlem a provede se kontrola druhu, zrnitosti, 

barevných odstínů a šarží omítek. Omítky se nanáší ručně nerezovým hladítkem v tloušťce 

zrna od shora dolů na suchý neznečištěný zpenetrovaný podklad. Ihned po natažení resp. po 

krátkém zavadnutí se provádí strukturování přímočarým nebo krouživým pohybem dle dané 

struktury omítky. Pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru. 

Přerušení práce se připouští pouze na hranici dvou barevných ploch, na nároží a na jiných 

vodorovných a svislých hranách. Ukončení a napojení barevných odstínů v ploše se provádí 

pomocí papírové pásky.  

 

4.2.8 Jakost, kontrola kvality 

Izolační vrstva musí být celistvá, bez prasklin. Při kontrole provádění prací musí být 

každá vrstva, než bude zakryta další, řádně převzata. Kontroluje se pracovní prostředí, 

podklad, jednotlivé vrstvy a kotvení izolace. Zjištěné závady musí být bezprostředně 

odstraněny a všechny podstatné okolnosti zapsány do stavebního deníku. Kontrolou zjištěné 

vady je nutné viditelně označit a předat k opravě. Kontrolu, převzetí a vlastní hodnocení 

provádí stavbyvedoucí za účasti investora. Výsledky se zaznamenají ve stavebním deníku. 
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4.2.9 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. 

firma musí zajistit: 

- pro každého pracovníka všechny pracovní a ochranné pomůcky pro montáž zateplení 

- pořádek na skládce materiálu a v jejím okolí 

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

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (ZBOZP). 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 

4.3 Varianta zateplení B – Provětrávaná fasáda (desky Cembrit, izolant Orsil TF ) 

4.3.1 Obecné informace 

Jedná se o zateplení administrativní budovy malého rozsahu. Budova se skládá 

z jednoho podzemního a tří nadzemních podlaží. Celková výška budovy je 10,85m. Stavba je 

provedena ze systému Porotherm a je založenou na základových pasech z prostého betonu. 

Pro zateplení objektu byly použity čedičové desky Orsil TF tloušťky 10cm vhodné pro vnější 

zateplovací systémy. S kombinací nosného hliníkového roštu a fasádních desek Cembrit tvoří 

provětrávanou fasádu. 

Použité zkratky a názvosloví 

ETICS – vnější tepelně izolační kompozitní systém 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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4.3.2 Materiál doprava a skladování 

Materiál 

Fasádní zateplovací systém s provětrávanou mezerou – Jedná se o osvědčený 

zateplovací systém, jako izolant byly použity čedičové desky Orsil TF tloušťky 10cm. 

Větranou mezeru tvoří vláknocementové fasádní desky Cembrit rozměru 600x600mm 

kotvené pomocí nýtů na hliníkový podkladní rošt LV – T55.Tento použitý systém tvoří 

obálku budovy a slouží k zateplení obvodového pláště (snížení součinitele tepelného 

prostupu). 

Doprava 

Na dopravu materiálu, není potřeba žádné zvláštní mechanizace.  

Podmínky pro skladování komponent systémů: 

Výrobky se přepravují a skladují v původních obalech a musí být dodrženy pokyny pro 

skladování a lhůty skladování. Suché práškové směsi se skladují na paletách nebo vyvýšeném 

místě chráněném před vlhkostí. Tekuté a pastovité hmoty nesmí být vystaveny mrazu, 

přímému slunečnímu záření nebo nadměrným teplotám. Desky Orsil TF skladujeme na ležato 

do výšky stanovené výrobcem. Desky je vhodné skladovat v suchých a krytých větraných 

skladech. Při manipulaci desky chráníme před mechanickým poškozením rohů a hran. 

Hmoždinky chráníme před mrazem a UV zářením. Pomocné prvky: zakládací, ztužující, 

dilatační, ukončující a jiné profily se skladují na rovné podložce s vyloučením jejich 

deformace. U tmelů, polyuretanových pěn, těsnících pásek, krycích pásek apod. je třeba řídit 

se pokyny výrobce. Hliníkové profily nosného roštu se skladují na rovných a suchých 

plochách v krytých skladech. Vláknocementové fasádní desky jsou baleny na paletách a jsou 

opatřeny PE folií, která slouží pouze k ochraně desek během přepravy. Desky skladujeme 

výhradně v krytých a větraných skladech v původním obalu. Při ukončení prací je nutné 

všechny výrobky znovu zabalit. Palety se skladují na rovném a pevném podkladu v počtu 

maximálně 5 palet na sobě. Při přepravě je nutné zajistit palety proti posunu a mechanickému 

poškození. Jednotlivé desky při přepravě se nosí ve svislé poloze aby nedošlo k prasklinám 

případně ke zlomení desky. Při snímání z palety je nutné desku nejprve postavit a potom 

odnést. Desky není vhodné po sobě posunovat, mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy 

desky. 
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4.3.3 Pracovní podmínky a připravenost 

Před zahájením prací musí být pracoviště vyklizeno a vyčištěno. 

Počasí: 

- Teplota vzduchu, podkladu a materiálů nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +25 °C. 

- Nepracovat za deště, při silném větru nebo přímém slunečním záření. 

- Nezatuhnuté materiály je nutné chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy, 

zvláště před prudkým působením deště nebo slunečního záření  

- Dostatečná ochrana před povětrnostními vlivy musí být zajištěna po dobu provádění 

technologických operací i po dobu zrání jednotlivých aplikovaných vrstev materiálů. 

- Před přímým slunečním zářením a rychlým vysycháním musí být chráněn penetrační 

nátěr 

Technické prostředky a zázemí: 

- Lešení, vrátek, popř. výtah, přípojka elektrické energie a staveništní rozvaděč, přívod 

vody, uzamykatelný sklad splňující podmínky pro skladování materiálu. 

- Práce je možné vykonávat z lešení. Vhodné řešení závisí na typu objektu a 

možnostech dodavatele stavebních prací. 

- Lešení je nutné osadit od budovy v souladu s BOZP. 

Převzetí prací: 

Pracoviště k provedení zateplení přebírá mistr nebo pověřený pracovník.  

Kontroluje se: dokončenost, kvalita povrchu, použitý materiál, kontrola detailů.  Musí být 

sepsán protokol o tomto převzetí a proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním 

protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací, přebírá zhotovitel zateplení a zodpovědnost 

za jejich další průběh. Dokončené dílo předává dále. 

4.3.4 Převzetí staveniště 

Provádění kontrolní činnosti:  

Všeobecné pokyny pro provádění kontroly popisuje norma ČSN 73 2901 – Provádění 

vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. 
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Systém kontroly se dokumentuje a obsahuje zejména: 

- povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně 

vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření 

zabraňujících výskytu neshod a provádějící identifikaci a vedení záznamů o snížené 

jakosti; 

- postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu; 

- postupy a podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se součástmi 

ETICS; 

- postupy pro realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění 

ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opatření vedoucích k omezení 

neshod; 

- postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění požadavků podle dokumentace 

ETICS, projektové nebo stavební dokumentace. 

Součástí systému kontroly provádění ETICS je Kontrolní a Zkušební Plán zpracovaný 

pro konkrétní realizaci. 

4.3.5 Personální obsazení 

Pracovní četa se skládá z pěti pracovníků. Vedoucí je organizuje a řídí prací, přebírá 

pracoviště a předává hotové dílo. Zodpovídá za průběh a kvalitu prováděných prací. Pracovní 

četa provádějící zateplení a montáž roštu a desek musí být seznámena s tímto technologickým 

postupem. Pracovníci musí být kvalifikováni v oblasti zateplovacích systémů. 

4.3.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Rozmíchání, příprava hmot, montáž a úprava fasádních desek  

- Elektrické míchadlo nebo vrtačka, míchací nástavec šnekový, nádoba na rozmíchání. 

- Tužka, značkovací šňůra, hadicová nebo laserová vodováha popř. nivelační přístroj, 

vrtačka s příklepem, vrtáky pro vrtání s příklepem patřičného průměru a délek, kladivo, 

pilka na kov (úprava zakládacího profilu v rohu či koutu), pilka nebo nůž použitelné k 

řezání izolantu, brus (hladítko s brusným papírem), hladítko na přitlačování izolantu, 

vodováha, dvoumetrová lať. 

- Kmitací pila na vláknocement, (řezání desek z lícové strany), okružní pila nebo 

rozbrušovací pila, nýtovací kleště, svinovací metr 
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Doporučené otáčky pro rozbrušovací pilu 

Doporučené otáčky pro diamantové kotouče jsou 1800 ot/min (průměr kotouče cca 

200mm). Pro kotouče z tvrdokovem jsou otáčky 4600 ot/min (průměr kotouče cca 200mm) 

4.3.7 Pracovní postup 

Přípravné práce obecně: 

- Před zahájením montáže ETICS musí být dokončeny všechny mokré procesy v interiéru 

objektu. 

- Před započetím prací je nutné odstranit nebo vyměnit s ohledem na tloušťku 

zateplovacího systému následující stavební a pomocné prvky: oplechování atik, 

parapetních plechů, říms, balkónů, hromosvody, dešťové svody, odvzdušňovací 

zařízení, větrací mřížky, poštovní schránky, domovní čísla, štítky s názvy ulic, antény, 

madla, zábradlí, osvětlení a signalizační zařízení atd. 

- Plochu fasády je nutno překontrolovat a upravit podle požadavků uvedených v 

projektové dokumentaci. 

- Okna i dveře musí být osazeny ještě před zahájením tepelně izolačních prací. 

- Veškeré inženýrské sítě vedoucí pod omítkou se doporučuje vyznačit tak, aby nedošlo k 

jejich poškození při kotvení systému. 

- Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být v 

jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin 

anebo k pronikání vody do systému. (Uvedený požadavek se zajišťuje použitím 

těsnících pásek, ukončovacích lišt, dilatačních lišt a tmelů). 

- Způsob oplechování je určen projektovou nebo stavební dokumentací. 

-  Oplechování se osazuje v průběhu provádění ETICS a musí být v souladu s ČSN 73 

3610, pokud projektová nebo stavební dokumentace neurčí jinak. 

- Provede se řádné zakrytí všech již dokončených prvků včetně dlažby, parapetních 

plechů, oken, dveří atd. aby nedošlo k jejich poškození při aplikaci systému, zejména 

při provádění penetrací. Je nutné zajistit ochranu zeleně a přilehlých objektů. 
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Příprava podkladu: 

Vhodný podklad musí být: 

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

Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota soudržnosti podkladu musí být alespoň 0,08 

MPa. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu 0,2 MPa . 

- Čistý – bez prachu, nečistot, olejů, mastnoty, zbytků barev, biotického napadení apod. 

- Rovný – požadavky na rovinnost podkladu v závislosti na spojení ETICS s podkladem 

dle ČSN 73 2901. 

- Suchý – konstrukce nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí být 

trvale zvlhčována. V případě zvýšené vlhkosti musí být provedena vhodná sanační 

opatření tak, aby se příčina vlhkosti odstranila nebo dostatečně omezila. Podklad by měl 

mít přirozenou ustálenou vlhkost. 

Posouzení a ověření podkladu: 

Provádí se obvykle před zpracováním projektové nebo stavební dokumentace pomocí 

nepřímých diagnostických metod a zkoušek. O zjištěních se vedou záznamy. 

Posouzení vhodnosti podkladu může zahrnovat: 

- posouzení soudržnosti poklepem 

- posouzení míry degradace vrypem 

- posouzení přilnavosti povrchových úprav lepicí páskou 

- posouzení podkladu otěrem 

- posouzení stavu dilatačních spár  

- posouzení vlhkosti 

Příprava podkladu – řešení: úpravy 

- provlhlý – nejdříve odstranit příčinu, zajistit přiměřenou ustálenou rovnovážnou vlhkost  

- zaprášený, špinavý – omést, okartáčovat, otryskat, zajistit vyschnutí 

- zvětrání, prokvétání – omést, okartáčovat, otryskat, zajistit vyschnutí 

- mech, plísně, houby – očistit fungicidním prostředkem  

- ostré, vystupující části malty – otlouci 

- slinutý povlak – mechanicky odstranit 
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- mastný, zbytky odbedňovacích přípravků – otryskat vodou s přidáním detergentů, 

zajistit vyschnutí  

- hladký podklad – zdrsnit 

- omítka drolivá – mechanicky odstranit a ošetřit  

- omítka s vypadanými místy – nesoudržný materiál otlouci 

- umělopryskyřičná omítka – očistit 

- nátěr sprašující – odstranit 

- odlupující se nátěr – odstranit, tryskat, zajistit vyschnutí 

- průvzdušné neaktivní spáry a trhliny – utěsnit 

Založení systému: 

Provedení osazení hliníkových kotev a profilů. Provádí se dle projektové dokumentace. 

Určujícím parametrem je vodorovná vytyčovací osa a svislé vytyčovací osy. Návrh a 

rozmístění kotev je dán statickým posudkem. Rozmístění nosných hliníkových profilů se 

provádí dle výkresu a projektové dokumentace. Dilatační spoje roštů musí být umístěny vždy 

pouze v místě spáry mezi deskami. Je zakázáno napojit rošt uprostřed desky. V případě 

nedodržení hrozí prasknutí desek. Dilatace roštů umisťujeme vždy ve stejné rovině. 

Mezi hliníkové rošty osazují na penetrovaný podklad čedičové desky Orsil TF tloušťky 10cm, 

které jsou následně pomocí kotev kotveny do zdiva. Založení systému se provádí pomocí 

zakládacích (soklových) profilů z lehkých nekorodujících kovů, které se osadí dle vodorovné 

rysky předem připravené po obvodu objektu. Ryska se připraví pomocí hadicové vodováhy, 

laserové vodováhy nebo pomocí nivelačního přístroje. Soklový profil musí být připevněn 

absolutně vodorovně. Upevnění soklového profilu se provádí třemi hmoždinkovými šrouby na 

1 m. Potřebné zajištění rovinnosti čela zakládacích profilů se dosahuje především u nerovných 

podkladů pomocí distančních podložek. Při zakládání v nárožích a koutech je třeba profily 

upravit seříznutím pod úhlem 45°.Vzájemné napojování zakládacích profilů v ploše se 

provádí s mezerou min 2 mm a propojení se docílí pomocí plastových spojek. 
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Kotvení desek: 

Pro kotvení desek Orsil TF se používá talířových hmoždinek s plastovým, nebo 

kovovým trnem. Nutnost kotvení, druh hmoždinek, jejich počet, polohu vůči výztuži a 

rozmístění v ploše zateplení určuje zpráva statika. Minimální kotevní hloubku talířové 

hmoždinky do nosné konstrukce podkladu předepisuje výrobce hmoždinek. 

Konečná povrchová úprava: 

 Konečnou povrchovou úpravu tohoto zateplovacího systému tvoří desky Cembrit 

600x600 mm a desky Planks použité jako obklad soklu, atiky, podokeních a meziokeních 

části budovy. Oba výrobky pochází z výrobny společnosti Cembrit a.s.. Desky Cembrit 

600x600 mm mají hladký povrch a desky Planks mají povrchovou úpravu v dekoru dřeva. 

Kotvení na hliníkový podkladní rošt se provádí za pomocí trhacích nýtů do předem 

předvrtaných otvorů průměru 7mm(desky Cembrit 600x600 mm) a za pomocí Hardie Plank 

samořezných škoubů délky 31mm.Vrtání se provede za sucha vrtačkou bez příklepu na 

pevném podkladu z lícové strany  za pomocí vrtáku z tvrdokovu.  

Obr.5  Rozmístění předvrtaných otvorů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při práci vrtání a řezání desek se doporučuje odsávání vzniklého jemného prachu z důvodu 

možného poškrábání povrchu desek. Před samostatným kotvením desek na hliníkový rošt 

(skládající se z pevné konzoly LVZ a nosníku LV – T55 viz výkresy detailů) se na podkladní 
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konstrukci instaluje podkladní pryžová EPDM páska.  EPDM páska se na podkladní rošt 

připevňuje nalepením. Desky montujeme dle kladečského plánu a postupujeme  směrem shora 

dolů a dodržujeme dilatační spáry mezi deskami 8-10mm. Dbáme také na dodržení tloušťky 

40mm  u větrací mezery. U ostění a nadpraží lze připustit větranou mezeru min.20 mm. Při 

montáži je možno použít hliníkové doplňky pro zakrytí spár a rohů. 

Obr.6  Doplňky pro větrané fasády 

4.3.8 Jakost, kontrola kvality 

Izolační vrstva musí být celistvá. Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva, 

než bude zakryta další, řádně převzata. Kontroluje se pracovní prostředí, podklad, jednotlivé 

vrstvy, kotvení nosných roštů, izolace a fasádních desek. Zjištěné závady musí být 

bezprostředně odstraněny a všechny podstatné okolnosti zapsány do stavebního deníku. 

Kontrolou zjištěné vady je nutné viditelně označit a předat k opravě. Kontrolu, převzetí a 

vlastní hodnocení provádí stavbyvedoucí za účasti investora. Výsledky se zaznamenají ve 

stavebním deníku. 
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4.3.9 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. 

firma musí zajistit: 

- pro každého pracovníka všechny pracovní a ochranné pomůcky pro montáž zateplení 

- pořádek na skládce materiálu a v jejím okolí 

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

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy. 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích  

 

4.4 Barevné řešení fasády 

Společnost Cembrit vyrábí vláknocementové fasádní desky Cembrit 600x 600 mm 

v provedení hladká deska a dekor dřeva. Desky Planks se vyrábějí pouze v dekoru dřeva.V 

rámci projektu byly vybrány tři druhy barev (černá, grafit, šedá).Barevné řešení fasády 

zateplené systémem Multitherm  je v barvě dvou odstínů oranžové. 

 
Obr.7  Barevné kombinace desek Cembrit 
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Obr. 8 Barevné řešení fasády varianta A  
– Kontaktní zateplovací systém MULTITHERM NEO 
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Západní pohled 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9 Barevné řešení fasády varianta B 

–  Provětrávaná fasáda (desky Cembrit, izolant Orsil TF ) 
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Východní pohled 
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4.5 Zhodnocení variant zateplení  

Pro zateplení objektu administrativní budovy byly vybrány dvě alternativy: 

Varianta zateplení A – Kontaktní zateplovací systém MULTITHERM NEO 

Varianta zateplení B – Provětrávaná fasáda (desky Cembrit, izolant Orsil TF)   

Všechny materiály výrobců jsou certifikované a je zaručena jejich prvotřídní jakost. 

Zhodnocení varianty zateplení A – Kontaktní zateplovací systém 
MULTITHERM NEO 

Klady: 

- Kvalitní a osvědčený kontaktní zateplovací systém 

- Velké množství barevných odstínů omítek 

- Možnost většího barevného sladění s ostatními materiály 

- Hydrofobní povrch 

- Celistvost systému 

- Systém svou hmotností výrazně nezatěžuje nosné konstrukce 

- Postupy pro provádění se neliší od běžných zateplovacích systémů  

- Díky speciální grafitové přísadě se snižuje přenos tepla sáláním  –  materiál dosahuje 

lepších  izolačních vlastnosti. 

- Dobré funkční vlastnosti 

- Odolnost proti povětrnostním vlivům 

- Zvukově izolační vlastnosti 

- Materál často užívaný na pasivní a nízkoenergetické stavby 
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Zápory: 

- Mokrý proces 

- Není možno použít na větrané fasády 

- Nižší životnost povrchové úpravy oproti fasádním deskám 

- Problematické vyrovnání  nerovností  podkladu 

- Ukládání řasy a prachu v pórech omítky 

- Barevná stálost fasády se časem mění 

- Pří opravě mechanického či jiného poškození je oprava většinou viditelná 

- Nutné Lepení izolace ke zdivu 

- Při omítání nutnost pracovat v souvislých pracovních záběrech 

- Provádění   vrstev  jen závislé na teplotě a síle větru ( nízká teplota – nesoudržnost  

propojených vrstev, vysoká   teplota předčasné zasychání jednotlivých vrstev)  

 

Zhodnocení varianty zateplení B  

– Provětrávaná fasáda (desky Cembrit, izolant Orsil TF) 

Klady: 

- Suchá montáž 

- Tvoří provětrávanou fasádu 

- Vysoká životnost fasády 

- Odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům a slunečnímu záření 

- Barevná stálost fasády 

- Vyrovnání nepravidelných tvarů a nerovností podkladu 

- Správné odvětrání minimalizuje tepelnou zátěž objektu 

- Nehořlavost systému desek, roštů i izolace 

- Zvukově izolační vlastnosti 

- Minimální nároky na údržbu 

- Přírodní vzhled 

- Dobré funkční vlastnosti 

- Hydrofobní povrch 

- Vysoká pevnost a snadná manipulace s obkladními deskami 

- Desky tvoří účinnou ochranu tepelné izolace 
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- Moderní a reprezentativní vzhled objektu 

- Architektonická rozmanitost 

- Při mechanickém a jiném poškození desky se snadno provede výměna poškozeného 

dílu 

- Možnost přerušení montáže desek v jakékoliv fázi montáže 

- Kotvení tepelné izolace za pomoci kotev bez nutnosti Lepení 

 Zápory: 

- Nutné statické posouzení kotvení nosných roštů 

- Nutné zpracování výkresové dokumentace pro kotvení roštů a desek 

- Nutný kladečský plán desek 

- Nutné řešení návrhu správných dilatací 

- Nutné vyměření vytyčovacích vodorovných a svislých os 

- Přitížení nosných konstrukcí 

- Nutná úprava obkladních desek pomocí řezání a vrtání  

- V daném systému desek formátu 600 x 600mm malé množství barevných odstínů  

- Nutnost odsávat prach při formátování desek z důvodu možného poškrábání povrchu 

desek 

- Do celkového koeficientu prostupu tepla je nutné zahrnout i negativní vliv kovových 

kotev použitého roštu. 
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9.Seznam použitých norem 
 

ČSN 73 2901 –  Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 

ČSN 01 3420 –  Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4301 –  Obytné budovy 

ČSN 73 4108 –  Šatny, umyvárny a záchody 

ČSN 73 4130 –  Schodiště a šikmé rampy, základní ustanovení 

ČSN 73 3610 –  Navrhování klempířských konstrukcí 
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