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Úvod 
 

Jako téma bakalářské práce jsem si vybral porovnávání zateplovacích systému a to 

především zateplovacího systému kontaktního a zateplovacího systému s provětrávanou 

vzduchovou mezerou. V úvodu bakalářské práce Vás seznámím s těmito jednotlivými typy 

systému. Jako kontaktní zateplovací systém jsem si vybral systém KABE therm. Tento 

systém je mi velice blízký z důvodu, ţe se s ním setkávám v běţné praxi na stavbách. Jako 

systém s provětrávanou vzduchovou mezerou jsem si vybral systém od rakouské firmy 

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., který má název REYNOBOND. Na závěr provedu 

zhodnocení obou dvou systému, jak tepelně technického, finančního a dále pak i časově 

náročného na realizaci. Všechny modelace budou probíhat na věţovém domě systému 

VOS. 

 

A - Průvodní zpráva 

 
A-1. Identifikační údaje stavby 

Předmět: Porovnání kontaktního zateplovacího systému a systému s provětrávanou 

  vzduchovou mezerou u věžového domu konstrukčního systému VOS 

  Kat.území : Moravská Ostrava, parc.č.:4104, na ulici P. Kříčky, č.p. 2696/21 

 

Jméno a adresa zpracovatele  

  Jan Liška  Píšť 397, 747 18 Píšť 

     Tel.: +420 602 500 701 

     Emal.: liska.jan@mujmail.cz 

 

A-2. Údaje o dosavadním vyuţití území, o stavebním pozemku 

 Parcela číslo 4101 v katastrálním území Moravská Ostrava je ve vlastnictví stavebníka 

a na základě schváleného územního plánu je tato parcela určena k výstavbě pro bydlení. 

V současné době je na parcele postaven bytový dům, který je předmětem bakalářské práce. 

 

A-3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 V předrealizační fázi je nutno provést na objektu důkladný průzkum zda není objekt 

něčím narušen. Stavba můţe být narušena mnoha vlivy, například poddolováním, 

klimatickými změnami, nedůkladnosti provedení stavby a mnoho dalších vlivů. Jedním ze 
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základních průzkumů je vizuální průzkum stavby, zda stavba není staticky porušena, na 

objektu jsme vizuálním průzkumem na šli trhlinu v délce cca 1,2 m a v šířce cca 3mm. Tato 

trhlina byla důkladně prozkoumána a vlivem dlouhodobé eroze a působením klimatických 

změn došlo k vydrolení materiálu. Tato trhlina byla zhodnocena jako nevýznamná z hlediska 

provedení zateplovacího systému jak kontaktním způsobem, tak způsobem s provětrávanou 

vzduchovou mezerou. Dále bylo na objektu provedeno skutečné zaměření stávajícího stavu a 

změny byly zaneseny do dokumentace stavby stávajícího stavu. Napojení objektu na 

infrastrukturu je řešeno v souladu s vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů. V rámci 

provádění zateplovacího systému nedojde k dotčení infrastruktury. 

     

A-4. Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 

 Projektová dokumentace respektuje poţadavky správců sítí a dotčených orgánů. 

 

A-5. Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

 Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s obecnými poţadavky na výstavbu 

a ČSN. Zejména: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové 

uţívání staveb 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území 

 

A-6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace 

 Na základě schváleného územního plánu je parcela č. 4104  v k.ú. Moravská Ostrava 

určena k výstavbě pro bydlení. K provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 

písm. a) aţ d), jejichţ návrh je v souladu s obecnými poţadavky na výstavbu, s územně 

plánovací informací (§ 21), které jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné 

ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění a které nevyţadují nové nároky na dopravní 

a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo 

územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloţí, ţe o svém 

stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti 

mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů 

ode dne, kdy byli stavebníkem informováni. 
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A-7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území 

 Provedení zateplovacího systému není nijak časově vázáno na jiné stavby a výstavbu, 

není ničím podmíněna, provedení zateplovacího systému nepodléhá ţádným opatření v daném 

dotčeném území. Provedením zateplovacího systému na objektu nedojde k výrazné změna na 

vzhledu objektu, výšce a celkových rozměrů stavby. 

 

A-8. Předpokládaná lhůta realizace    

 Celková doba realizace zateplovacího systému je řešena v příloze číslo 1. – Poloţkový 

rozpočet a časový harmonogram prací.  

 

A-9. Základní statistické údaje charakterizující stavbu 

 Jedná se o stávající objekt a statistické údaje se nezmění po provedení zateplovacího 

systému.     

 

Základní údaje stavby 

Výška objektu od 0,000      39,2m 

Výška od UT        40,6m 

Obestavěný prostor       12 442 m
3
 

Zastavěná plocha RD                   306,46 m 
2 

Odhadované finance stavby      6950 000Kč 

Počet bytových jednotek      66 

 

B - Souhrnná technická zpráva 
 
B-1.  Urbanistické, architektonické a stavební řešení 

 

 B-1.1.zhodnocení staveniště 

 Staveniště bude na parcele č. 2885, v k.ú. Moravská Ostrava, parcela je ve vlastnictví 

stavebníka. Dle schváleného územního plánu je tato parcela určena k výstavbě pro bydlení. 

Staveniště se nenachází v památkové ani v chráněné krajinné oblasti. Parcela je rovinného 

profilu. Na parcele bude vyznačeno místo, které bude určeno jako staveniště. Tento prostor 

bude oplocen a označen. 
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 B-1.2. urbanistické, architektonické a stavební řešení 

 Jedná se o stavbu bytového domu, samostatně stojícího, věţového typu VOS, stavba 

se nachází na ulici Petra Křičky 2696/1 v Ostravě – Moravské Ostravě. Objekt má jedno 

podzemní a čtrnáct nadzemních podlaţí. Ve čtrnáctém podlaţí je udělán výstup na spodní 

úroveň střechy. Vstup do objektu je moţný z obou dvou průčelních stran. V podzemním 

podlaţí jsou umístěny sklepní boxy a prostory domovního vybavení, včetně technické 

místnosti. Na kaţdém běţném podlaţí domu se nachází pět bytových jednotek, v objektu je 

umístěno celkem 66 bytových jednotek. Schodiště s výtahem je situováno uprostřed dispozice 

objektu, bez přímého osvětlení. Objekt je z montovaného ţelezobetonového skeletu s taţeným 

jádrem a s obvodovým pláštěm tloušťky 250mm. Obvodové panely v průčelí jsou 

pěnosilikátové a panely ve štítech jsou pórobetonové. Vnější obvodová stěna strojovny je 

vyzděna z cihel metrických formátu 37,5. V 90. letech minulého století bylo standardní 

věţové objekty zateplovat v posledních dvou patrech pomocí tepelné izolace z minerálních 

plstí tloušťky 80mm, tato izolace byla překryta plechovými deskami, které byly přímo 

nakotveny do obvodového pláště stavby. Toto provedení vykazovalo po několika letech, 

z důvodu nekvalitního provedení, statické a technické vady a stávalo se často nefunkčním jiţ 

po několika letech. Toto zateplení se v rámci nových stavebních úprav bude demontovat. 

Podlahy v bytech nad 1. Podzemním podlaţí jsou ţelezobetonové z PZD panelů tloušťky 

200mm. Střecha nad posledními obytnými podlaţími byla standardně provedena jako 

jednoplášťová z ţelezobetonových panelů PZD tloušťky 200mm se spádovým skvárovým 

násypem tloušťky cca 150mm, tepelnou izolací z pěnosilikátových panelů tloušťky 100mm. 

Jako hydroizolační vrstva byla pouţita ţivičná krytina, tato krytina nebyla v dostatečné 

kvalitě prováděna a často bylo nutné tuto hydroizolační vrstvu obnovovat. Na objektu 

věţového domu na ulici Petra Křičky 21 prošla střecha v roce 2005 generální opravou a byla 

dodatečně zateplena tepelnou izolací deskovou typu POLYDEK PPS 20 G200 v celkové 

tloušťce 180mm.Všechny obytné místnosti jsou přímo osvětlené a přímo větratelné.  

 

 B-1.4. napojení stavby na infrastrukturu 

 Stavba věţového domu je napojena na inţenýrské sítě – voda, kanalizace, plyn, 

elektřina, teplovod, datové rozvody. Stavebními pracemi prováděných při zateplování stavby 

nedojde k dotčení inţenýrských sítí a komunikací vedených v daném území. Objekt je 

napojen na místní účelovou komunikaci šířky 6m s jednosměrným provozem. Sjezd a 

napojení na tuto zpevněnou komunikaci je proveden v souladu s ČSN 736110 [ČSN 73 6110 - 
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Projektování místních komunikací; datum učinnosti 2006-01-00] a v rámci provádění zateplení se toto 

napojení nezmění. 

 

 B-1.5. řešení technické a dopravní infrastruktury 

 Objekt se nenachází v poddolovaném ani svaţitém území. Staveništní doprava při 

provádění zateplovačských prací na objektu neklade zvláštní poţadavky na dopravně 

technické řešení. Při stavbě budou pouţity běţné stavební stroje a pouţíváno běţné stavební 

nářadí (vrtačka, bourací kladivo atd.). V případě nutnosti bude při vjezdu a výjezdu ze 

staveniště řídit okolní dopravu pověřená odborně způsobilá osoba. Při stavebních pracích 

nebude nutno na okolních veřejných komunikacích omezovat dopravu, nebo jinak upravovat 

její stávající provoz. 

 

 B-1.6. vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Prováděním zateplovacího systému na objektu nebude ohroţeno ţivotní prostředí, ani 

bezprostřední okolí stavby. V případě zřizování staveniště je nutno postupovat tak, aby ţádné 

zařízení nebylo umístěno nad veřejným vedením, nebo v jeho ochranném pásmu bez 

písemného souhlasu správce dané sítě. Lze konstatovat, ţe stavba nijak neovlivní ţivotní 

prostředí. Stavba neovlivní odtokové poměry na území. Při provádění stavebních prací je 

nutno dbát především na: 

 

  B-1.6.1. ochranu proti hlukům a vibracím 

  Zhotovitel stavebních prací je povinen pouţívat především stroje a 

 mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichţ hlučnost nepřekračuje  hodnoty 

 stanovené v  technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech,  kde 

 vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesniţuje hluk na hodnoty 

 stanovené  hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, 

 akustické zástěny  apod.). Budou pouţity kompresory na elektrickou energii 

 umístěné v případě potřeby  v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 

 

  B-1.6.2. ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

  Vozidla vyjíţdějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna, aby 

 nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Suť při nakládání na dopravní 

 prostředky je třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací musí být 

 okamţitě odstraňováno. 
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  B-1.6.3. ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

  Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 

 produkujících ve výfukových plynech škodliviny v mnoţství odpovídajícím platným 

 vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší moţnou 

 míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

 

  B-1.6.4. ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

  Po dobu realizace zateplovacího systému je nutno při provádění stavebních 

 prací a provozu zařízení staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke 

 znečištění podzemních vod. 

 

 B-1.7. řešení bezbariérového uţívání navazujících na veřejně přístupných ploch a 

 komunikací 

 Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb. 

  

 B-1.8. průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

 projektové dokumentace 

 Pře zahájením prací na zateplení objektu, byl proveden vizuální průzkum celého 

objektu. Tento průzkum byl zaměřen na statické vady v konstrukčním systému, které by 

mohly znemoţnit úspěšné provedení zateplovacího systému, jak kontaktního, tak systému 

s provětrávanou mezerou.  Záměrem průzkumu je, ţe stavba byla vyhodnocena jako 

vyhovující pro provedení zateplovacího systému. 

 

 B-1.9. údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

 Jedná se o stávající objekt, jeho poloha a umístění na parcele se provedením 

zateplovacího systému nezmění. V rámci provádění zateplení se provedlo skutečné zaměření 

stavby a odlišnosti od poskytnutých podkladů byly zakresleny v dokumentaci stávajícího 

stavu.  
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 B-1.10. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

 negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 V době realizace zateplovacího systému musí být nejbliţší okolí bezpečně chráněné a 

udrţované. Okolní plochy a komunikace se pro staveniště pouţijí jen v nezbytném rozsahu a 

po nezbytně nutnou dobu. Po ukončení jejich uţívání při realizaci budou uvedeny do 

původního stavu. Během výstavby bude omezeno na nejniţší moţnou míru obtěţování okolí 

především hlukem a z části téţ prachem. V průběhu realizace stavby bude emise hluku 

nárazová, zdrojem hluku bude provádění stavebních činností a provoz stavebních strojů. Tato 

hluková emise bude časově omezena na dobu realizace zateplovacího systému a pouze po 

denní dobu. Při realizaci nebudou pouţívány mechanické prostředky, které by mohly způsobit 

vznik vibrací, šířících se do okolí stavby. Při realizaci zateplovacího systému nedojde 

k ohroţení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečišťování pozemních 

komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, 

k sítím technického vybavení a poţárním zařízením. 

    

 B-1.11. způsob zajištění BOZP při provádění zateplovacích systémů 

 V rámci realizace zateplovacích systémů se vychází ze současných platných 

zákonných norem, jeţ přesně definují základní poţadavky, parametry, pomůcky a doplňky 

pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníku na stavbě. Jedná se zejména o 

následující: 

 Zákoník práce, hlava 5 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o 

hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízeni. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.39/2003 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

provozu, údrţbě a opravách vozidel. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška 

 ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

 některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška 
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 ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

 některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní poţadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

 Související technické normy ČSN 743305 ochranná zábradlí, ON 2701144, 

 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen. Při provádění 

 stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona č. 114/1992 

 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a v souladu s ČSN 839061 (ochrana stromů, porostů a 

 ploch určených pro vegetaci při stavebních činnostech). 

 

B-2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Jedná se o provedení zateplovacího systému kontaktního a s provětrávanou 

vzduchovou mezerou na stávajícím objektu věţového domu konstrukčního systému VOS. 

Stavba byla navrţena dle platných technických norem ve své době, tyto technické parametry 

měly dostatečnou statickou rezervu na případné stavební úpravy na objektu. Pro provádění 

zateplovacího systému musí být vypracován statický posudek, který vyhodnocuje situaci, zda 

je stavba schopna odolávat působení zatíţení od daného zateplovacího systému, statický 

posudek musí počítat i s nahodilým zatíţením a změnou zatěţovacích stavů během realizace 

zateplovacího systému, jako jsou demoliční práce na výplních otvorů, skladování materiálů na 

vyzdívky meziokenních pilířů atd. Statický posudek musí být vţdy vypracován a musí 

obsahovat kapitolu posouzení objektu na zatíţení větrem, posouzení únosnost hmoţdinek 

daného zateplovacího systému a únosnost hmoţdinek v izolantu. „Rozmístění a počet 

hmoţdinek udává upevňovací schéma hmoţdinek, které vychází jednak z deklarace 

odolnosti hmoţdinek proti vytrţení z materiálu, do něhoţ se kotví podle ETAG 014 nebo 

případně ze zkoušek přímo na stavbě postupem dle ETAG 014.“  [Technologický předpis baumit – 

kap. 3.3.1.Obecné zásady pro kotvení hmoždinkami strana 17] . Mechanické kotvení fasádními 

hmoţdinkami zajišťuje především spolehlivost stabilitu systému dokonalým spojením s 
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nosným podkladem, převzetí sil způsobených sáním větru a zachycením vlastní hmotnosti 

tepelně izolačního systému.  

 

B-3. Poţární bezpečnost  

 

 B-3.1. Obecný popis 

 Předmětem bakalářské práce je porovnání kontaktního zateplovacího systému a 

systému s provětrávanou vzduchovou mezerou u věţového domu konstrukčního systému 

VOS. V kapitole B-3. provedeme poţárně bezpečnostní řešení stavby a na závěr uděláme 

srovnání obou dvou systémů zateplování. Předmětem poţárně bezpečnostního řešení je 

bytový dům typu VOS na ul. P. Kříčky 2696/21 v Ostravě-Moravské Ostravě. Bytový dům je 

v kategorii samostatně stojících objektu v zastavěném území, v okolí domu se nachází stavby 

stejného charakteru i konstrukčního systému jako posuzovaná stavby. Objekt je systému 

VOS, systém VOS se vyznačuje montovaným ţelezobetonovým skeletem s taţeným jádrem a 

s obvodovým pláštěm z pěnosilikátových (průčelních) a pórobetonových (štítových) panelů 

tloušťky 250mm. Vnější obvodové stěny strojovny výtahu jsou z cihel metrických formátu 

37,5. V 90. letech minulého století bylo zvykem u výškových staveb tohoto charakteru 12. aţ 

14. Nadzemní podlaţí zatepleno minerální vatou tl. 80mm a bylo překryto lamelami. Tyto 

lamely byly plechové a kotveny přímo přes tepelnou izolaci do obvodového pláště. V rámci 

návrhu nového zateplovacího systému musí být stávající zateplení demontováno. Stavební 

konstrukce posuzovaného objektu jsou ve smyslu ČSN 73 0802 čl. 7.2.8 písm. a) hodnoceny 

jako nehořlavé. [ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; Tabulka 8 – Stupeň požární 

bezpečnosti požárních úseků, strana 30.] 

 

V rámci stavebních úprav bytového domu jsou navrţeny následující práce: 

  Zateplení obvodového pláště vč. soklu. 

 Výměna stávajících výplní otvorů za plastová + dozdívky meziokenních vloţek – 

není předmětem bakalářské práce (dále jen BC) 

 Výměna klempířských prvků  

 Demontáţ a montáţ nových větracích mříţek 

 Sanace lodţií - není předmětem BC 

  



Bakalářská práce 

10 
 

  B-3.1.1. Bourací práce  

  Bourací práce prováděny v rámci stavebních úprav bytového domu jsou 

 naplánovány tyto: vybourání všech výplní otvorů, dále dojde k demontáţi 

 meziokenních vloţek. Součástí demontáţí výplní otvorů dojde k demontáţi jak 

 vnitřních, tak venkovních parapetů, vřetně oplechování atiky. Dále mezi bourací práce 

 bude patřit kompletní demontáţ zateplení provedeného v 90. letech dvacátého století.  

 

  B-3.1.2. Izolace spodní stavby 

  Bude provedena ochranná hydroizolace pomocí nopové fólie cca 1m pod 

 úrovni stávajícího terénu. Po provedení zateplení soklu a povrchové marmolitové 

 stěrky bude proveden nový okapový chodník z betonových dlaţdic 300/300mm. 

 

  B-3.1.3.Zateplení horní stavby 

  Objekt bude zateplen ver. A kontaktním zateplovacím systémem; ver. B 

 zateplovacím systémem s provětrávanou vzduchovou mezerou, po celém obvodu. Sokl 

 bude proveden z  polystyrenu XPS tl. 80mm. Fasáda bude zateplena tepelná izolace tl. 

 120mm.  

Tloušťky tepelných izolací na jednotlivých konstrukcích: 

1) Zateplení obvodového pláště 120mm 

2) Zateplení špalet 20 - 30mm 

3) Zateplení soklu 80mm 

4) Zateplení lodţií 50mm 

 

  B-3.1.4. Úpravy vnějších povrchů 

  Celá fasáda bude opatřena zateplovacím systémem. Verze A. – kontaktní 

 zateplovací systém bude pouţita omítka bázi silikonu se zrnem 1,5 průměru, točená. 

 Kouty, rohy a hrany budou opatřeny speciálními výztuţnými lištami. Budou pouţity 

 všechny systémové doplňky zateplovacího systému. Soklová část bude provedena 

 ze stěrky marmolit. Dojde k demontáţi oplechování cele stříšky včetně podhledu a 

 demontáţi dlaţby na schodišti. Po demontáţi bude na schodišti poloţena nová 

 keramická dlaţba. Stříška nad vstupem bude opatřena novým oplechováním a ze 

 spodní strany bude opatřena novou stěrkou a omítkou v barvě fasády. Dojde k montáţi 

 nového osvětlení u vstupu dle výběru investora. Nájezdové rampy budou před opravou 

 demontovány a po provedení opravy následně namontovány zpět na stejné místo. 
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  B-3.1.5. Výplně otvorů 

  Stávající výplně otvorů ve fasádě objektu tvoří dřevěná zdvojená okna, mezi 

 okny bytů jsou umístěny meziokenní vloţky s tepelnou izolací minerální plstí tloušťky 

 50mm a se zasklením jednoduchým sklem. Ve strojovně výtahu je v obvodové stěně 

 umístěno prosklení z ocelového rámu s jednoduchým zasklením. Okna a dveře na 

 balkónech v domě jsou dřevěné zdvojené. Vstupní dveře do objektu jsou tvořeny 

 ocelovými dveřmi s jednoduchým zasklením. V hlavním vstupu do objektu budou 

 demontovány vstupní dveře a nahrazeny novými vstupními plastovými dveřmi. 

 Meziokenní vloţky budou nahrazeny dozdívkou z přesných tvárnic Ytong P4-500 tl. 

 250mm, meziokenní úskoky u sklepních oken budou dorovnány fasádním 

 polystyrénem, který následně bude překryt XPS tl. 80mm 

 

  B-3.1.6. Zámečnické výrobky 

 Okenní mříţe – budou demontovány. Budou osazeny nové mříţe - rám 

 z profilu L a vnitřní výplň „tahokov“ [perforovanými materiály, děrované plechy]. 

 

  B-3.1.7. Klempířské výrobky 

  Bude provedena výměna všech klempířských prvků za nové, včetně stříšky nad 

  vstupem.  

 

  B-3.1.8. Elektroinstalace 

  V rámci stavebních úprav dojde k provedení nového domácího telefonu  

 v celém domě, digitální tablo, včetně vrátného, nové rozvody ve společných 

 prostorech aţ k bytům. 

 

  B-3.1.9. Ostatní práce 

  Bude provedena demontáţ stávajících větracích otvorů na domě a následná 

 montáţ nových plastových větracích mříţek. Všechny označení, které bude z fasády 

 odstraněno před realizací zateplovacího systému, bude po provedení prací následně 

 namontováno zpět na původní místo (označení domu, voda, elektro, plyn atd…).   
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 B-3.2. POŢÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY 

 

 Požární výška posuzovaného objektu je h = 39,2 m. V souladu s ČSN 73 0802 čl. 

5.2.1 [ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekt; sekce 5.2. – podlaží staveb, strana 13] se 

1. PP posuzovaného objektu povaţuje z hlediska poţární bezpečnosti za nadzemní podlaţí. 

V posuzovaném objektu dochází pouze k úpravě, popřípadě k výměně jednotlivých 

stavebních konstrukcí. Touto úpravou nedochází v jednotlivých prostorách posuzovaného 

objektu ke zvýšení poţárního rizika. Počet unikajících osob a osob s omezenou schopností 

pohybu nebo neschopných samostatného pohybu z posuzovaného objektu se nezvýší. 

 

Stavební úpravy  bytového domu budou vyhodnoceny ve smyslu ČSN 730834 [ČSN 73 0834 - 

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb; datum účinnosti 2000-08-01] jako změna stavby skupiny I. 

 

 B-3.3. TECHNICKÉ POŢADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO 

 DOMU 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe navrţené opravy splňují níţe uvedené poţadavky 

 nevyţadují si tyto opravy další opatření. 

 Nově provedené dozdívky meziokenních vloţek budou vyzděny z přesných tvárnic Ytong 

min. tl. 250 mm s poţární odolností min. 45 minut. Dle technických dat výrobce přesných 

tvárnic Ytong P4-500 je poţární odolnost REIW 180mim. 

 Ve smyslu ČSN 73 0802 čl. 8.4.11. [ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekt; 

sekce 8.4. – obvodové stěny, strana 41]  a ČSN 73 0810 čl. 3.1.3 [ČSN 73 0810 – Společná 

ustanovení] budou vnější tepelné izolace u objektu provedeny z hmot třídy na oheň B, jde-li 

se o konstrukce s výškovou polohou do hp ≤ 22,5 m (aniţ by výška upravované obvodové 

stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaţí odpovídající této výšce), přičemţ 

výrobek tepelně izolační části musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být 

kontaktně spojený se zateplovanou stěnou a z  hmot třídy reakce na oheň A1 nebo A2, 

jsou-li tyto konstrukce ve výškové poloze hp > 22,5 m - vyhovuje pro zateplení je 

navrhován vnější kontaktní zateplovací systém, jako izolant bude pouţit fasádní 

stabilizovaný, samozhášivý polystyrén, od oken v 8.NP (tj. od výškové úrovně max. 

+21,90 m) bude izolačním materiálem minerální vlna. 

U otvorů od 4. NP výše (od výškové úrovně max. + 10,70 m) musí být konstrukce 

dodatečných tepelných izolací v úrovni zaloţení zateplovacího systému, okenních a 
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jiných otvorů (dále jen oken) zajištěny tak, aby při zkoušce podle ISO 13785-1 nedošlo 

k šíření plamene po vnějším povrchu, nebo po tepelné izolaci obvodové stěny a to do 15 

minut přes úroveň 0.5m od spodní hrany zkušebního vzorku; šíření poţáru se povaţuje za 

vyhovující, pokud: 

 v úrovni zaloţení zateplovacího systému bude ze spodního povrchu uţito výrobků 

třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kovové lišty tl. alespoň 0,8 mm) a při zkoušce 

podle ISO 13785-1 ale s výkonem 50 kW nedojde k výše uvedenému šíření plamene; 

pokud zateplovací systém je zaloţen pod terénem, nemusí být ověřováno šíření poţáru 

zkouškou podle ISO 13785-1, ale jen podle bodu a3); 

 nejvýše ve vzdálenosti 0,15 m nad stávající plochou nadpraţí oken bude tepelná 

izolace provedena z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2 v pásu výšky 0,5 m a tento 

horizontální pás bude probíhat nad všemi okny obvodové stěny; pokud jsou okna 

vzájemně vzdálená, můţe být tato úprava provedena nad jednotlivými okny 

s přesahem od hrany ostění nejméně 1,5 m; výška pásu můţe být sníţena oproti 0,5 m 

jen v případě, ţe se zkouškou podle ISO 13785-1 prokáţe, ţe nedojde k výše 

uvedenému šíření plamene; pásy s třídou reakce na oheň A1 či A2 výšky 0,5 m mohou 

být uţity i v místech zaloţení zateplovacího systému; nebo 

 jen kolem ostění a nadpraţí oken jsou provedeny takové úpravy, aby nedošlo při 

zkoušce podle ISO 13785-1 k výše uvedenému šíření poţáru, přičemţ tato úprava 

musí být provedena u všech oken v dodatečně zateplených obvodových stěnách. 

Nově navrţená povrchová vrstva musí, vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min
-1

 podle 

ČSN 73 0863 [ČSN 73 0863 - Požárně technické vlastnosti hmot.] 
 Velikosti otvorů se nemění.  

 Nevznikají nové prostupy stěnami ani stropy. 

 Nové VZT zařízení v objektu není navrţeno. 

 Původní únikové cesty nejsou zúţeny ani prodlouţeny ani není oproti původnímu stavu 

zhoršena jejich kvalita (větrání, poţární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení 

povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.) 

o jedná se o stávající schodiště bez oken uvnitř dispozice  

o u měněných vstupních dveří do objektu budou zachována stávající rozměry a směr 

otvírání  

o na nově provedenou povrchovou úpravu stěn nesmí být pouţito hmot třídy reakce na 

oheň E a F - nově bude provedena pouze případná vysprávka omítek vč. nové 

výmalby. 
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o u podlahové krytiny na společných komunikacích musí být pouţito podlahových 

krytin s třídou reakce na oheň nejvýše Cfl (indexem šíření plamene is ≤ 100 mm.min
-1

) 

- vyhovuje nově bude provedena keramická dlažba. 

 Vytvoření nových poţárních úseků se nevyţaduje. 

 Nedochází ke zhoršení původních parametrů zařízení umoţňující protipoţární zásah. 

 

Tab.1. - Tabulka poţadavků s vyhodnocením 

Systém zateplení 

/poţadavek 

Kontaktní zateplovací 

systém 

KB-Therm 

Systém s provětrávanou 

mezerou - 

REYNOBOND 

hodnocení 

Meziokenní dozdívky  Ytong P4-500 Ytong P4-500 vyhovuje 

h < 22,5m  Polystyrén Minerální vata vyhovuje 

h > 22,5m Minerální vata Minerální vata vyhovuje 

Zaloţení systému Zateplení soklu pod ut Zakládací profil vyhovuje 

 

Technická klasifikace poţární ochrany systému KB-Therm: 

 Klasifikace zateplovacího systému se provádí na základě pouţitého zateplovacího 

materiálu, druh zateplovacího materiálu je nejdůleţitější součásti celého systému zateplováni 

a dle pouţitého materiálu se provádí klasifikace celého zateplovacího systému.  

 

Technická klasifikace poţární ochrany systému REYNOBOND: 

 Tento systém byl vynalezen v Rakousku firmou PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. , 

tento systém je novinkou na stavebním trhu u nás v České republice a zatím nebyl pouţit na 

ţádné stavbě, z důvodů novinky na trhu, budeme vycházet z technických parametrů 

udávaných ve Spolkové republice Německa a Rakouska z mezinárodní klasifikace poţární 

ochrany. 

 

Nehořlavé hliníkové krycí plechy chrání polyetylenové jádro. To znamená tyto mezinárodní 

klasifikace poţární ochrany: 

Spolková republika Německo (DIN 4102): Rakousko EN13501-1 

REYNOBOND PE: B2 normální hořlavost 

REYNOBOND FR: nehořlavost B1 

REYNOBOND PE: 

B-s2, dØ 

 

 B-3.4. ZÁVĚR 

 Poţárně bezpečnostní řešení pro stavební úpravy v bytovém domě, parc. č. 4104, 

kat. ú. Moravská Ostrava, ul. Petra Křičky 2696/21, Ostrava - Moravská Ostrava bylo 

zpracováno dle předpisů poţární ochrany platných v době zpracování. Za předpokladu 
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dodrţení podmínek uvedených v poţárně bezpečnostním řešení vyhovuje projektová 

dokumentace poţadavkům poţární bezpečnosti staveb. 

 

 B-4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

 S ohledem na charakter stavby (realizace zateplovacího systému)realizace nenese se 

sebou ţádné  nebezpečí pro ţivotní prostředí okolí ani domu samotného. Odpady z 

domácnosti budou likvidovány v souladu s místními vyhláškami a zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. [č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech] Předpokládá se klasický domovní odpad, 

obalový materiál, apod. Likvidace bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu 

určenou. Obalový materiál, zbytky stavebního materiálu budou likvidovány stavební firmou. 

Výskyt nebezpečného odpadu se nepředpokládá. Tato skutečnost by měla být vţdy vyřešena 

ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla.  

 

 B-5. Ochrana obyvatelstva 

 Ochrana obyvatelstva je charakterizována jako soubor činností a postupů včetně 

příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů směřujících k minimalizaci 

dopadů mimořádných událostí na ţivoty a zdraví obyvatelstva, majetek a ţivotní prostředí. 

Realizace zateplovacího systému nemá ţádnou souvislost s ochranou obyvatelstva. Realizace 

zateplení nijak nezmění stavbu a její dosah vysílání hromadných informačních prostředků a 

nijak nezmění dosah vysílání ve vnitřním prostředí stavby, uvnitř stavby bude slyšet varovný 

signál všeobecné výstrahy. Realizace zateplovacího systému nebrání Integrovanému 

záchrannému systému (Hasičský záchranný sbor ČR, zdravotnická záchranná sluţba, Policie 

ČR.....) v koordinovaném postupu jeho sloţek při přípravě na mimořádné události a při 

prováděni záchranných a likvidačních prací. Realizace zateplovacího systému nebrání 

k improvizovanému ukrytí obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé 

radiace, kontaminace radioaktivním prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti 

tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. 

  



Bakalářská práce 

16 
 

C – Kontaktní zateplovací systém 
 

 C-1. – Obecný popis 

 Pro porovnáni zateplovacího systému a systému s provětrávanou vzduchovou mezerou 

jsem si jako kontaktní zateplovací systém vybral systém KABE-therm. Tento systém byl 

vynalezen pro kontaktní zateplování budov ve spolupráci se Švýcarskou firmou KABE 

Farben (Gossau) a firmou WANCOR (Zurich). Tento systém je zaloţen na jednotlivých 

prvcích, které jsou vyrobeny jak v České republice tak Švýcarsku. Kontaktní zateplovací 

systém vychází z poznatků, ţe: „vnější část budovy je stavební částí nejvíce namáhanou. Není 

zvolen nejlevnější způsob řešení, nýbrţ takový, který garantuje potřebnou jistotu z hlediska 

stavebně fyzikálních aspektů, trvanlivosti, zpracování a pouţití. Úprava fasád 

z architektonického pohledu nemá proto ţádná omezení.“ Systém kontaktního zateplování 

budov je nutno řešit komplexně na celém objektu současně s výměnou výplní otvorů, 

zateplení střechy atd…Základním systém kontaktního zateplovacího systému ať uţ obecně 

nebo konkrétní systém KABE-therm, je lepení tepelně izolačních desek na vnější stranu 

fasády budovy. Jednou z nejdůleţitějších zásad kontaktního zateplovacího systému je 

poţadavek na teplotu okolního vzduchu, teplotu podkladu pro lepení tepelně izolačních desek 

a teplota samotného materiálu. Pro tyto teploty musí platit rozsah od +5°C, avšak maximálně 

do +30°C, nesmíme zapomínat na pokles teplot v nočních časech, kdy ani tato teplota nesmí 

klesnout pod +5°C. 

 

 Systém vnější tepelné izolace budov 

„Chráněno patentem firmy DOVA, a.s. č. PUV 6577-97“ 

„Stavební technické osvědčení – certifikát č. 05-1291“ 

Obrázek č. 1 – Skladba kontaktního zateplovacího systému 

 

 

 

 Skladba: 

1 – lepící a stěrkovací tmel 

2 – tepelně izolační desky 

3 – připevňovací hmoţdinky 

4 – polystyrénové zátky 

5 – lepící a stěrkovací tmel 

6 – armovací tkanina 

7 – základní nátěr 

8 – krycí omítka 
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 C-2. –Projekční příprava 

 Před započetím provádění zateplovacího systému ať uţ kontaktním systéme, nebo 

systémem s provětrávanou vzduchovou mezerou, je nutno detailní přípravy a naprojektování 

určitých sloţitých detailu na objektu. Tato příprava je nutná z hlediska proveditelnosti a 

správného technického řešení daného detailu na stavbě. Tato projekční příprava musí být 

provedena důkladně, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů na objektu. 

Tepelné mosty – vznikají na místech, kde dochází ke styku materiálů odlišných tepelně 

fyzikálních vlastností. Jednou z nejdůleţitějších tepelně fyzikálních vlastností u tepelně 

izolačních systému je tepelná vodivost. U špatně zaizolovaných detailu dochází ke sníţení 

povrchové teploty v interiéru a tím ovlivňuje i tepelnou pohodu uvnitř budovy, tato skutečnost 

je často spojována s dalšími problémy jako je kondenzace vodní páry, vlhkost, tvorba plísní, 

tvorba prasklin atd. Zateplovací systém se v posledních letech nejčastěji pouţívá u starších 

objektů, které byly vybudovány ze stavebních materiálů, které mely špatné tepelně izolační 

vlastnosti, z tohoto důvodu se často přistupuje k dodatečnému zatlení stavby a tak 

k výraznému sníţení spotřeby energie na vytápění celého objektu. Nejčastějšími tepelně 

izolačními opatřeními na starších objektech je: izolace obvodového pláště objektu, izolace 

stropu podzemního podlaţí, izolace ostění a překladů u výplní otvorů tepelnou izolací 

minimálně tl.20mm, tepelná izolace pod parapety u okenních otvorů, dodatečné zateplení 

střechy. 

 

 C-3. – Podmínky provádění 

 Před začátkem realizace kontaktního zateplovacího systému musí byt splněny 

následující podmínky pro moţnost úspěšného provedení kontaktního zateplovacího systému. 

Obvodový plášť, který zateplujeme, a na neţ se nanáší vrstvy kontaktně tepelně izolačního 

systému musí být dostatečně suchy, nosný s toleranci podle norem a poţadavků na 

zateplovací systém, bez separačních prostředků, bez prachu. Na podkladu nesmí být zřejmé 

náznaky výkvětů plísní, řas, mechů a zasolení. V případě, ţe se na objektu objeví některý 

z náznaků, musí se provést důkladná analýza příčiny a najít řešení na odstranění závady pro 

úspěšné provedení zateplovacího systému. Dále je nutno prověřit důkladně prověřit podkladní 

vrstvy, zda jsou dostatečně pevné a soudrţné, zjištění soudrţnosti podkladu se provádí 

metodou poklepu kladívka. Je nutno poškozené části omítky, nástřiky a povrchové nátěry 

otlouct, nebo oškrábat na nosnou podkladní vrstvu. Musí být ošetřeny trhliny a praskliny 

v podkladech. Stabilizované trhliny je moţno vyplnit maltou, nejčastější příčinou trhlin 
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v obvodovém plášti jsou vlivem teplotních změn, které probíhají v konstrukcích. V některých 

konstrukcích můţe docházek kle změnám teplot aţ o 40°C během dne, kdy přes den na objekt 

svítí slunce a konstrukce tak dostane povrchovou teplotu i 50°C a v noci dojde k ochlazení na 

10°C. Nejčastěji se trhliny objevují na styku různých druhů materiálu podkladu a na přechodu 

konstrukcí (např. obvodový pláš´t vs. atika). Jedním s důleţitým krokem je kontrola 

rovinatosti podkladu, u kontaktního zateplovacího systému se od rovinatosti podkladu odvíjí 

celý výsledek provedené práce, protoţe lepením tepelně izolačních desek se dají vyrovnávat 

hrubé nerovnosti v podkladu. Rovinatost podkladu se povaţuje, kdyţ splňuje odchylku max. 

10mm  při měření 2m latí, doporučuje se však hodnota do 5mm na 2m latí. V případě, ţe 

vzniknou větší nerovnosti, neţ je dovoleno, je nutno tyto nerovnosti vyspravit. Při menších 

vyrovnávkách se doporučuje provést pomoví vápeno-cementovou maltou, popřípadě 

cementovou či polymer-cementovou maltou. V případě ţe vzniknou větší nerovnosti je nutno 

tyto nerovnosti řešit pomocí podlepením například polystyrénem a dané tloušťce a 

dobroušení. V případě podlepování pomocí tepelné izolace musíme mít na paměti, ţe toto 

místo bude potřeba kotvit pomocí delších hmoţdinek. „svislost podkladu systému se poţaduje 

20mm, nejvýše však 1/500 výšky podkladu systému. Vyspravený a omytý povrch musí 

vyschnout.“ [čerpáno z technologického předpisu provádění fa KABE Therm, verze 3.01] 

 

 C-4. Prvky osazené na povrchu 

 Všechny prvky, které jsou osazené na fasádě a v místech, které by mohly zasahovat do 

zateplovacího systému, se musí demontovat a většina těchto prvků není pouţitelná po 

provedení zateplovacího systému. Při osazování parapetních plechů, je nutno podklad 

nejdříve vylepit tepelnou izolací, tak aby nedocházelo k tepelnému mostu, a následně musí 

byt plocha zataţena výztuţnou tkaninou a hrana osazena ukončovacím profilem. Parapetní 

plechy se osadí do montáţní pěny ve sklonu min 2% od okna směrem k okraji. Vodorovné 

prvky, které procházející napříč zateplovacím systémem se musí osazovat tak, aby konstrukce 

měla mírný spád směrem dolů, aby případná voda, která zkondenzuje, odkapávala směrem od 

fasády a neztékala po fasádě. Vodorovné prvky, které vystupující mimo fasádu v podélném 

směru musí být odsazeny minimálně 30 mm od povrchové úpravy zateplovacího systému. 

Spáry mezi prostupujícími prvky a tepelně izolačním systémem musí být utěsněny pruţným 

tmelem, aby nedocházelo k pronikání vody do izolačního systému. Okapový systém nesmí 

byt veden v izolačním systému, ale vţdy mimo něj, toto rovněţ platí i pro další vedení, jako je 

hromosvod a další sdělovací rozvody. Je nutno připravit a osadit kotvící prvky před započetím 

prací, aby bylo moţno zajistit kvalitní provedení kolem prostupů přes tepelnou izolaci, a tím 
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bude minimalizován dopad případného tepelného mostu. Na závěr takto připraveného 

podkladu dojde k montáţi zakládacích lišt zateplovacího systému, zakládací lišty jsou 

v takové tloušťce, v jaké bude provedena tepelná izolace na objektu. Zakládací lišty se kotví 

natloukacími hmoţdinkami s ocelovým trnem, v osové vzdálenosti cca 300mm. Případné 

nerovnosti v podkladu se vyrovnávají pomocí podloţek v místě kotvení. Zakládací lišta musí 

být vţdy umístěna tak, aby byla v dostatečné úrovni pod podlahou prvního zateplovaného 

podlaţí. V případě, ţe by nebyla dodrţena zakládací úroveň v dostatečné úrovni, docházelo 

by k promrzání pod podlahou a vzniků kondenzace a plísní.  

 

 C-5. Podklad - vlhkost zdiva 

 Před započetím zateplovačských prací se musí podklad umýt pomocí tlakové vody, 

popřípadě zda to vyţadují okolnosti je moţno pouţít i čistících prostředků, a následně je 

oplachnout čistou vodou. Takto ošetřená fasáda se musí nechat vyschnout. 

 

 C-6. Teplota během realizace 

 Při realizaci zateplovacího systému KABE therm se doporučuje aby rozdíl mezi 

venkovní teplotou fasády objektu a vnitřní teplotou byl co nejmenší. Je-li venkovní teplota 

podstatně niţší neţ vnitřní teplota je nutno fasádu obalit a vnitřní teplotu na otopném tělese 

nastavit na 8 – 10°C pokojové teploty. Prostory by se měly dobře větrat. Během provádění 

realizace systému KABE therm a během doby schnutí nesmí okolní teplota, teplota povrchu 

fasády a teplota pouţívaného materiálu klesnout pod hodnotu +5°C avšak maximálně muţe 

mít +30°C.  

 

 C-7. Lepící tmel 

 Pouţívá se pro lepení tepelně izolačních desek a také pro lepení výztuţné tkaniny. 

Hmota se dodává pytlovaná po 25Kg. Při přípravě se musí postupovat dle pokynů výrobce, 

aby měla směs správnou konzistenci pro aplikaci. Hmota musí být hustá a zároveň plastická, 

takovouto rozmíchanou hmotu musíme 10min nechat odstát a poté se musí ještě jednou 

promíchat, takto připravená směs je nachystána pro aplikaci na zateplovací systém. 

Připravená směs se musí zpracovat do 2 hodin od namíchání. 

 

 C-8. Lepení tepelně izolačního systému 

 Lepení tepelně izolačních desek je moţná aţ po stabilizaci podkladních vrstev. 

Podkladní vrstvy musí být vyschlé s minimální zabudovanou vlhkostí. Lepení tepelně 



Bakalářská práce 

20 
 

izolačních desek se povaţuje za mokrý pracovní proces a tím dochází ke zvyšování 

zabudované vlhkosti v konstrukci. Předcházející pracovní procesy na mokré bázi musí být 

ukončeny v dostatečném předstihu, aby stihly vyzrát před započetí zateplovačských prací. 

Samotné lepení izolačních desek se provádí pomocí lepícího tmele, který je standardně 

dodávám k zateplovacímu systému. Lepící tmel se nanáší na izolační desku po obvodu 50-

80mm široký pás a ve středu se nanesou dva pásy nebo 3-4 prouţky v tloušťce 15-30mm. 

Tloušťka tmele je dle rovinatosti podkladu. 

 

 C-9. Kladení desek tepelně izolačního systému 

 Důleţitým parametrem je rovinatost, protoţe veškeré nerovnosti, které zůstanou na 

podkladu, budou pomocí tepelně izolačních desek zkopírovány na vnější plochu, pokud dojde 

k nerovnostem na ploše tepelného izolantu, tak není moţné tyto nerovnosti jakýmkoliv 

způsobem upravit, protoţe následující vrstvy jsou přímo spojeny s podkladní vrstvou, tudiţ 

tepelně izolační, a nejsou schopny vytvořit jakoukoliv vyrovnávací vrstvu. Nejsou schopny 

vyrovnat nerovnosti také z důvodů, ţe jejich tloušťka je tak malá, ţe by to nebylo techniky 

moţné, proto je důleţité dodrţet rovinatost, rovinatost se měří pomocí 2m latě, vodováhy, 

olovnice. Kladení tepelně izolačních desek se začíná od zakládací lišty směrem nahoru. U 

zateplení soklu je postup opačný, zatepluje se od zakládací lišty směrem dolů. Začíná se klást 

od rohu a první přesah desky v rozích by měl být min. 200mm. Desky se kladou delší stranou 

vodorovně. Kladení je bez tmele ve styčných a loţný sparách a kladení je na doraz. Kladení 

desek je na převazbu s minimálním přesahem spár 100mm. U okenních a dveřních otvorů se 

desky kladou tak, aby kříţení tepelně izolačních desek nesplývalo s rohem otvoru 

v konstrukci. „Tepelně izolační desky by měly leţet min. 100mm od okrajů trhlin, prasklin, 

změny v konstrukcích, od výškových změn v líce podkladu či od styku různých materiálu 

v podkladu.“ Spár, které se během kladení vytvoří mezi tepelně izolačními deskami, nesmí 

být vyplněny tepelně vodivým materiálem, například tmele, maltou atd., spáry širší jak 2mm 

se vyplní přířezy z tepelné izolace nebo vyplní polyuretanovou pěnou (ne závislá na 

klimatických podmínkách). Po dokončení kladení a zatvrdnutí lepící malty je obvykle, ţe po 1 

aţ 2 dnech dojde k finálnímu přebroušení vrstvy pomocí ocelového hladítka s brusným 

papírem. Prach, který vnikne při broušení, je nutno odstranit před započetím aplikace dalších 

vrstev.  
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 C-10. Umístění hmoţdinek 

 Pro upevnění tepelně izolačních desek se pouţívají talířové plastové zapouštěné 

hmoţdinky. Talířové hmoţdinky se osazují před provedením výztuţné vrstvy po zatuhnutí 

lepící malty, nejdříve však 2dny po provedení lepení desek. Zda se budou hmoţdinky 

pouţívat a v jakém rozsahu je předmětem statického posudku stavby, který vypracoval statik 

a je vţdycky součásti projektové dokumentace před zahájením realizace zateplení. Minimální 

kotvení hmoţdinek do nosné vrstvy je 40mm a minimální průměr hmoţdinek je 8-10mm. Pro 

zapouštění hmoţdinek u zateplovacího systému KABE therm se vyfrézuje otvor frézovacím 

nástavcem na elektrické vrtačce. Hmoţdinka se vloţí do vyvrtaného otvoru a zakryje se 

zátkou k tomu určenou, tento systém je patentován u systému KABE therm a má výhody 

v pouţívání kratších hmoţdinek o 20mm zapuštěnou část, z tohoto důvodu lze pouţít 

v systému u izolace a větších tloušťkách neţ u jiných systému a to 20mm. Kdyţ se pouţije 

kotva s osazením do nosné vrstvy 40mm + tloušťka tepelné izolace + zapuštění 20mm. Další 

z výhod je přerušení tepelného mostu mezi hmoţdinkou a povrchovou finální úpravou. Tento 

systém lze pouţívat u tepelně izolačního materiálu o minimální tloušťce 50mm. V případě, ţe 

je povrchová úprava zvolena jako keramický obklad, provádí se kotvení bez zapouštění a 

provádí se dvojitá výztuţná vrstva, přičemţ kotvení provádíme po první výztuţné vrstvě, 

hmoţdinka je zatlučena 3mm pod úroveň plochy a následně je překryta druhou vrstvou 

výztuţné tkaniny. 

 

Obrázek č.2 – Ukázka zapuštění hmoţdinky do tepelného izolantu 
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 C-11. Rovné broušení fasády 

 Celá fasáda se musí přebrousit pomocí brusného papíru a dočistit kartáčem aby došlo 

k očištění od zbytků polystyrénu a prachu. Zároveň se musí očistit lešení, přístřešky, balkóny 

a podobné konstrukce, které by mohly znečistit svým prachem a špínou na nic, při působení 

větru, vrstvu stěrky, došlo by tak k nalepení nečistot do čerstvé vrstvy stěrky či finální 

omítky. Součástí systému KABE therm jsou montáţní lišty, které zabezpečují čisté provedení 

standardních detailů, jako jsou dilatační profily, začišťovací okenní profil L, připojovací 

profil L pro připojení omítky pod parapet atd. Montáţní lišty se osazují po dokončení kotvení 

tepelně izolačních desek. Montáţní lišty jsou s výztuţnou tkaninou po okrajích, min 100mm, 

tak aby bylo moţno hladké navázání na armovací tkaninu v ploše. Vzájemné napojování 

montáţních lišt se provádí pomocí úkosů, nebo převázáním, pokud je to moţné vzhledem 

k celkové tloušťce systému. 

 

 C-12. Stěrkovací tmel a osazení armovací tkaniny 

 Pro vloţení stěrkovací tkaniny se pouţívá KABE therm tmel. Příprava tmele je stejná 

jako příprava tmele na lepení tepelně izolačních desek. Aplikuje se tmel v tloušťce 2-3mm na 

tepelnou izolaci a poloţí se do tmele armovací tkanina, která se zatlačí hladítkem a 

přestěrkuje se cela vrstva, celá vrstva má tloušťku 4-6mm. Vţdy je potřeba usilovat a 

rovnoměrnou tloušťku stěrkovacího tmele. Stěrkovací tmel se vţdy nanáší spolu s armovací 

tkaninou a provádí se vţdy shora dolů. Překrytí tkaniny musí být minimálně 100mm. Vloţení 

a vyhlazení se provádíí v jednom pracovním procesu. Armovací tkanina musí leţet uprostřed 

vrstvy tmele. U rohů otvorů je nutno doplnit diagonální zesílení. Zesílení výztuţnou tkaninou 

o rozměrech minimálně 300/200mm se provádí stejný způsobem jako ostatní armovací 

tkanina. Doporučuje se diagonální armovací tkaninu dělat v minimálních rozměrech 

500/333mm. 

 

 C-13. Finální povrchové úpravy systému KABE therm 

 Na vyztuţenou tkaninu, která se po vyschnutí přebrousí, ne však aţ na výztuţnou 

tkaninu, se nanese základní nátěrová hmota. Nátěrová hmota se volí dle finální povrchové 

omítky, v našem vpřpadě jsme si zvolili  NOVALITH, coţ je sikátová omítka, točena se 

zrnitostí 1,5mm. Jako základní natěr bude tedy zvole NOVALITH Putzgrund, který je určen 

pro silikátové omítky. Finální povrchová omítka se provádí 24h po aplikaci základního 

nátěru. Při vysoké vlhkosti, mlze nebo chladnější teplotě je nutno dobu schnutí prodlouţit. 

Omítkoviny zateplovacího systému KABE therm se vyznačuje zvýšeným obsahem přísad 
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zabraňující výskytu řas a mechů. Základní nátěr se nanáší válečkem nebo nátěrem, dodávaná 

směr uţ se nijak neupravuje a aplikuje se jakmile je dodána na stavbu. Finální omítkovina se 

aplikuje se obvykle shora dolů. Nesmí se aplikovat při působení silného větru, aby nedošlo 

vlivem větru k nerovnoměrnému nanášení vrstev a tím způsobenou jinou barevnost dle 

tloušťky omítky. V závislosti na teplotě, vlhkosti a povětrnostních vlivů, se musí počítat 

s délkou vysychání finální vrstvy a tím také její schopnost odolávání vnějších vlivů. 

 

D - Tepelně izolační systém s provětrávanou vzduchovou mezerou 
 

 D-1. Obecný popis 

 Jako porovnání dvou systému zateplení kontaktní a s provětrávanou vzduchovou 

mezerou jsem si vybral jako kontaktní systém KABE therm a systém s provětrávanou 

vzduchovou mezerou firmy PREFA Aluminiumprodukte GmbH. Tato firma je známá 

výrobou a prodejem střešních a fasádních systémů z hliníku. Skupina PREFA má sídlo v 

dolnorakouském Marktlu u Lilienfeldu a všechny výrobky PREFA se vyrábí výhradně v 

Rakousku a Německu. Na porovnávání jsem si vybral systém REYNOBOND. Je to systém 

sendvičový, obvodový plášť se skládá ze dvou hliníkových plechů s vypalovaným lakem o 

tloušťce 0,5 mm, oboustranně nanesených tavným fixačním procesem na polyetylenové jádro. 

Tato jak chemická tak mechanická přilnavost má za následek vynikající odolnost plechového 

pláště proti odlupování. Tento obvodový plášť je přilepen na nosném roštu, který je nakotven 

do nosného obvodového pláště objektu. REYNOBOND je vhodný zejména pro interiérové 

pouţití a úpravy fasád, a to jak v sektoru nové výstavby, tak při rekonstrukcích starých budov. 

Nabízí mnoho moţností pouţití:  

 odvětrávané fasádní konstrukce 

 sendvičové prvky (jako výplň zavěšených stěn) 

 opláštění fasád po úpravu střešních konstrukcí 

 realizace plochých nebo klenutých střech 

 obklady balkónů a tunelové stavby 

 výplně dveří, modulární příčky, rozdělení prostoru 

Obzvláště dobře se výhody Reynobond uplatňují u velkoplošných realizací, kladoucích 

vysoké nároky na rovinnost a tuhost. 
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D-2. Technické parametry 

  D-2.1. Povrchová úprava  

 Přední strana panelů je provedena v DURAGLOSS 5000, je to povrchová 

úprava exkluzivním lakováním Alcoa, pouţívá se u architektonických výrobků a byla 

nově vyvinutá z vysoce kvalitní polymerové pryskyřice. Přední strana panelu je k dostání 

v mnoha barvách. Lesk je dle přání architekta vytvořen na míru v rozmezí mezi 20aţ 80%. 

Zadní strana je opatřena ochranným lakem, je určena k lepení a poskytuje dobrou ochranu 

proti korozi. Šipky na zadní straně udávají směr lakování. To umoţňuje správnou 

orientaci desek na fasádě u barevných odstínů s metalízou. 

 

  D-2.2. Tloušťky desek 

  Standardní rozměry panelů jsou provedeny v tloušťce: 4 mm; šířce: 1500mm a 

délce: 4000mm. Není však problém vyrobit jiný rozměr panelů a to do délky aţ 6000mm. 

 

  D-2.3. Barvy:  

  Standardně se vyrábí tyto barvy, ale není problém dle potřeby vytvořit barvu 

přímo na míru zákazníka - anodická stříbrná, čistě bílá, rubínově červená, přírodní hliník 

kartáčovaný, tmavě šedá, měděná metalíza, colonial red. 

 

  D-2.4. Mechanické a statické parametry  

  Systém má díky své skladbě výborné mechanické vlastnosti. Přes svou lehkost 

vykazuje REYNOBOND vysokou pevnost ve vzpěru, deformaci vyboulením a ohybu za 

působení větru. 

 

 Tab. 2 – Vlastnosti hliníku 300H46 

 

Pevnost v tahu Rm ³ 185 N/mm²(MPa) 

0,2 mezní Rp 0,2 ³ 160 N/mm² (MPa) 

Prodlouţení A 50 ³ 5 % 

Modul pruţnosti E = 70 000 N/mm² (MPa) 

*zdroj http://cz.prefa.com/architekt/produkty/fasadni-systemy/reynobond/technicke-detaily.html 

REYNOBOND je při stejné tuhosti 3,4 krát lehčí neţ ocel a 1,6 krát lehčí neţ hliník.  
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 Tab.3 – Porovnání materiálů a hmotnosti na m
2 

 

Tuhost (E.J)         0,125 kN m
2
/m 

odporový moment         1,25 cm
3
/m 

REYNOBOND PE 3,0 mm    4,5 kg/m
2
 

hliník     2,7 mm     7,3 kg/m
2
 

ocel     1,9 mm     14,8 kg/m
2
  

Tuhost (E.J)         0,240 kN m
2
/m 

odporový moment         1,75 cm
3
/m 

REYNOBOND PE 4,0 mm    5,5 kg/m
2
 

hliník     3,3 mm     8,9 kg/m
2
 

ocel     2,4 mm     18,7 kg/m
2
  

Tuhost (E.J)         0,590 kN m
2
/m 

odporový moment         2,75 cm
3
/m 

REYNOBOND PE 6,0 mm     7,3 kg/m
2
 

hliník     4,5 mm    12,2 kg/m
2
 

ocel     3,2 mm    25,0 kg/m
2
 

*zdroj http://cz.prefa.com/architekt/produkty/fasadni-systemy/reynobond/technicke-detaily.html 

 D-2.5. Elektrotechnické vlastnosti 

 REYNOBOND slouţí jako elektromagnetické stínění a redukuje více neţ 80 dB ve 

frekvenčním rozsahu od 1 MHz do 1 GHz. Pouţití REYNOBOND jako elektromagnetického 

stínění se nabízí v těchto oblastech: letiště, počítačové prostory, nemocnice, vojenská zařízení 

a zařízení informačních technologií. Tato vlastnost můţe byt částečně nevýhodou u pouţití na 

běţném typu stavby.  

 

 D-2.6. Tepelně technické vlastností 

 REYNOBOND je v zateplovacím systému s provětrávanou vzduchovou mezerou 

pouze vnější ochranný plášť tepelné izolace, a proto se nedá povaţovat za tepelně izolační 

vrstvu. Tepelná vodivost REYNOBONDu je dána polyetylenovým jádrem IPe = 0,29 W/m.K. 

REYNOBOND nelze povaţovat za přímou izolaci, avšak pro některé aplikace izolační 

vlastnosti postačují. REYNOBOND je tepelně stabilní v rozmezí teplot od -50°C do +80°C, 

jelikoţ se jedná o hliník, musíme počítat s lineární tepelnou roztaţností, která je podstatně 

větší neţ u kontaktního zateplovacího systému a to při rozdílů teplot 60°C dochází u systému 

REYNOBOND ke změně 1,4mm na délce 1m. 

 Lineární tepelná roztaţnost je dána hliníkovými krycími plechy A = 0,024 mm/m/°C. 

[zdroj http://cz.prefa.com/architekt/produkty/fasadni-systemy/reynobond/technicke-detaily.html] 

  

http://cz.prefa.com/architekt/produkty/fasadni-systemy/reynobond/technicke-detaily.html
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 D-3. Montáţní postup provádění 

 Je nutno aby montáţ prováděla firma, která má jisté zkušenosti s prací s hliníkovými 

plechy. Je nutno respektovat všeobecných zásad, zdali se jedná o hliník. Musíme zajistit aby 

nedocházelo ke stékaní vody po fasádě z dešťových odpadních svodů, které jsou měděné. 

Musí se dbát při přepravě panelů a dalšího zařízení na správné ukládání a skladování prvků, 

aby nedošlo k jejím poškození, protoţe se jedná o finální povrchovou úpravu fasády a kaţdý 

zásah do panelu bude mít na následek nekvalitního vizuálního provedení fasády. Jedná se o 

hliník, proto nesmíme zapomínat na tepelně technické vlastnosti, především na tepelnou 

roztaţnost. Opravné laky nejsou vhodné pro opravování škrábanců na povrchové úpravě 

v ploše, tyto opravy mají negativní vliv na barevnost celého dílce a v pozdější době na 

stálobarevnost panelu, v dlouhodobém horizontu jsou patrné barevné rozdíly. 

 

  D-3.1. Skladba zavěšené provětrávané fasády 

  Zavěšená provětrávaná fasáda kombinuje funkční, ekonomické a estetické 

 vlastnosti, chrání proti tluku, teplu a udrţuje klimatické zatíţení od nosné vrstvy v 

 dostatečné vzdálenosti, aby nebylo moţno nosnou vrstvu negativně ovlivňovat. 

 Konstrukce zavěšení provětrávané fasády se vyznačuje jasnou funkční separací 

 jednotlivých vrstev. Zateplovací systém s provětrávanou vzduchovou mezerou se 

 skládá ze čtyř důleţitých vrstev a to: 

 Nosná vrstva 

 Tepelná izolace 

 Nosný rošt 

 Opláštění 

 Pouţití systému závisí na moţném maximálním zatíţení stávajícího obvodového 

 pláště. Toto by vţdy měla řešit statická část v projektové dokumentaci. Tento systém 

 můţe být namontován jak ve vodorovném, tak i ve svislém směru. 

  D-3.2. Příprava staveniště 

  Podklad pro kotvení lišt musí být dostatečně soudrţný a nesmí být staticky 

 narušen, je nutno provést průzkum stavby před zahájením realizace zateplovacího 

 systému a závěr výsledku průzkumu zpracovat do statického zhodnocené stavby. 

 Kontaktní zateplovací systém není náročný na podklad, jelikoţ se jedná o systém 

 s provětrávanou vzduchovou mezerou a následně zavěšenou fasádou, není moţný 
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 přímý kontakt, mezi stávajícím obvodovým pláštěm a novým zavěšeným obvodovým 

 pláštěm. Případné skvrny od zasolení nebo jinak poškozený stávající obvodový plášť 

 nemá negativní vliv na konečnou vzhledovou podobu zavěšeného nového obvodového 

 pláště REYNOBOND. Případná vlhkost v podkladu se můţe pomocí vzduchové 

 mezery samovolně vypařovat a tím nemá negativní dopad při provádění tepelné 

 izolace a zavěšeného obvodového pláště. U systému zateplování s provětrávanou 

 vzduchovou mezerou nedochází k mokrým procesům a není potřeba provádět 

 technologické přestávky v systému provádění. Při provádění systému je svislá 

 tolerance tvořena moţnosti nastavením lišt kotvení a to však 35mm a u pouţití tepelné 

 izolace je to pouze 15mm.  

 

  D-3.3. Montáţ nosného roštu 

  Nejprve je nutno udělat rozměření dle kladečského plánu, který by měl být 

 součástí projektové dokumentace z důvodů vytvoření dilatačních spár a návazností na 

 výplně otvorů a s moţností objednání panelů dle potřebných rozměrů. Dle takto 

 vytvořené projektové dokumentace se udělá pomocí šňůrek rozměření na obvodovém 

 plášti a udělají se značky v kříţení pro kotvy, maximální rozteč je 830mm na 800mm. 

 Kotvené L-konzoly musí být předvrtány a to vrtákem o průměru 10mm a hloubka vrtu 

 min. 100mm. Přichycení L-konzoly se smí udělat nejblíţe 100mm od okraje rohu, či 

 ukončení konstrukce. Přichycení L-konzole pro uchycení T-profilů se provádí pomocí 

 natloukací hmoţdinky s tepelně izolační podlouţkou pro přerušení tepelného mostu, 

 hmoţdinka musí dosedat na L-konzolu. L-konzolu lze vycentrovat a dotáhnout  

 šroubem. Nejprve se vycentrují a dotáhnou krajní L-konzole, poté se natáhne šňůra 

 mezi oběma konci a můţou se postupně docentova ostatní konzole.Ne nutno 

 prokontrolovat rovinatost fasády, aby nedošlo k utopení nebo naopak k vyboulení L-

 konzole a tím by nebylo moţno uchytit T-profil pro montáţ desek. Nosné profily T 

 pro montáţ desek se instalují aţ po provedení tepelné izolace. 

 

  D-3.4. Montáţ tepelné izolace 

  Montáţ tepelné izolace se provádí na dvě vrstvy, pokud se jedná o izolace více 

 jak 60mm tlusté, zlepšují se tak vlastnosti izolací a nedochází k ochlazování přes spáry 

 v izolacích. Izolace se kladou na převazbu o ´ délky. Tepelná izolace je   před  L-

 konzoly. Nesmíme, zapomenou, ţe při aplikaci izolace kolem oken a výplní otvorů 

 musí být současně s tepelnou izolací osazeny příponky ostění a nádpraţí. Izolace na 
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 rohu se provádí s přeloţením na vazbu. Tepelná izolace je mechanicky kotvena 

 talířovou hmoţdinkou dle pokynů výrobce. Hmoţdinka zabraňuje tepelné izolaci 

 v odpadnutí od obvodového pláště vlivem sání větru ve vzduchové mezeře a během 

 realizace stavby.  

 

  D-3.5. Montáţ T-profilů 

 Montáţ T-profilů se provádí, aţ po zakotvení tepelné izolace, aby nedošlo k překáţení 

 profilů při kotvení. Kotvení profilů dochází pomocí samořezných TEX-šroubů, které 

 jsou dodávány výrobcem systému. T-profily se ukotvují dle schématu kotvení 

 vypracovaném na základě potřeby dilatačních spár, na 3m profilu se kotví pomocí 

 čtyřech šroubů, z toho jeden je spoj pevný a ostatní jsou spoje kluzné, pro zajištění 

 působení tepelné roztaţnosti. Po osazení T-profilů se osazují ukončovací lišty a ostatní 

 klempířské konstrukce. Po provedení ukončovacích lišt se provede montáţ fasádních 

 panelů REYNOBOND pomocí lepení, nýtování nebo šroubování.  

 

 D-4. Zpracování 

 Při zpracování není potřeba ţádné mazivo. Po kaţdém zpracování je nutné odfouknout 

špony nebo třísky, aby se zabránilo poškrábání. Během celého procesu zpracování musí 

ochranná fólie bezpodmínečně zůstat na desce. Doporučuje se provádět zpracování pouze při 

pokojové teplotě. 

 

 D-5. Moţnosti dělení desek 

 Řezání -lze pouţit běţné metody řezání hliníku, např.: kotoučové pily deskové, ruční, 

děrovačky a pásové pily. 

 Kotoučová pila 

 Řezací kotouč s plochými nebo lichoběţníkovými zuby 

 Řezná rychlost: od 3 do 5000 ot/min 

 Posuv: 30 m/min. 

 Stříhání - desky REYNOBOND lze snadno stříhat pákovými nůţkami na hliník. Při 

stříhání se krycí plech podél okraje lehce stáhne dolů, proto by měla pohledová strana 

leţet směrem dolů. 

 



Bakalářská práce 

29 
 

 Vrtání 

 Běţnými vrtáky na kov: vrtáky z rychlořezné oceli nebo karbidové vrtáky 

 Řezná rychlost: od 30 do 300 ot/min 

 Posuv: 0,5 mm / otáčky maximální 

 Vrtání 

 REYNOBOND lze snadno ohnout ručně, kdyţ se vyfrézují dráţky ve tvaru V na zadní 

straně. Při frézování se doporučuje zastavit 0,5 mm od plastového jádra. Pro správné ohýbání 

materiálu by měla mít frézovaná dráţka zploštění od 2 do 3 mm.    

Minimální poloměr ohybu: R mini* = 15 x tloušťka (* dle zařízení) Je třeba dbát na efekt 

zpětného pruţení známý u ohýbání plechů. REYNOBOND lze ohýbat na ohýbačce, 

ohraňovacím lisu či zakruţovadle.  

 

 D-6. Spojovací technicky 

 

 Nýty 

Desky REYNOBOND lze spojovat navzájem nebo s jinými materiály běţnými typy nýtů pro 

hliník. 

 

 Šrouby 

Lze pouţít šrouby do dřeva, plechu nebo kovu dle pouţité nosné konstrukce. Doporučují se 

velké hlavy šroubů a velké podloţky k zabránění příliš silnému plošnému tlaku. 

 

 Lepení - svařováním horkým vzduchem 

Desky lze lepit běţnými lepidly na kov či oboustrannými lepicími páskami. Desky by se 

neměly lepit na tupo. V takovém případě pouţijte svařování horkým vzduchem s pouţitím PE 

drátu. 

 

 D-7. Údrţba 

 Doporučuje se roční kontrola fasády. Čistit teplou vodou a houbou nebo kartáčem. Při 

silnějším znečištění se pouţívá přiloţený nealkalický syntetický čisticí prostředek. 

Nepouţívejte silné zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, nebo abrazivní čisticí prostředky. 
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E - Porovnání systému zateplování 

 
 E-1. – Porovnání tepelně technické  

 Provedeme nyní porovnání kontaktního zateplovacího systému a systému 

s provětrávanou vzduchovou mezerou na tepelně fyzikální vlastnosti a dojdeme k záměru, ţe 

kontaktní zateplovací systém má lepší tepelně izolační vlastnosti při provedení na modelovém 

objektu. Musíme brat na vědomí, ţe kontaktní tepelně izolační systém podlého mokrým 

procesům na stavbě a je moţné, ţe dojde k zabudování vlhkosti do konstrukce, tím budou 

tepelně izolační vlastnosti tohoto systému zhoršeny. U kontaktního zateplovacího systému 

musíme mít důkladně připraven podklad pro realizaci (viz. body C-2 aţ C-6). Pro srovnání 

tepelně izolačních vlastností byla vytvořena tabulka č. 2.1 v příloze 2 - Tepelné technické 

posouzení stavby. V tepelně technickém porovnávaní je kontaktní tepelně izolační systém 

lepší pouze o úsporu 4% na celém objektu. 

  

 E-2. – Porovnání finančních  

 Při porovnání nákladů na realizaci mezi kontaktním zateplovacím systémem a 

systémem s provětrávanou mezerou, tak dojdeme k závěru, ţe systém s provětrávanou 

mezerou se na bytovém domě věţového typu VOS prodraţí oproti kontaktnímu 

zateplovacímu systému. Vysoké realizační náklady u zateplovacího systému s provětrávanou 

vzduchovou mezerou jsou dány sloţitými detaily a mnoţstvím doplňkových systémových 

prvků. V tomto porovnání je výhodnější provádět kontaktní zateplovací systém. 

  

 E-3. – Porovnání doby realizace 

 Při porovnávání doby realizace, zjistíme dle přílohy Příloha č. 1 - Poloţkový rozpočet 

a časový harmonogram prací, ţe dle časového harmonogramu prací dojde k výraznému 

prodlouţení pracovních procesů u kontaktního zateplovacího systému. Prodlouţení je 

zapříčiněno pracovními procesy ve skladbě celého systému, které jsou na vodní bázi, a proto 

musí po aplikaci dobře vyschnout, aby nedošlo k zabudování vlhkosti do obvodového pláště. 

Výhoda u systému s provětrávanou mezerou je ten, ţe pomocí vzduchové mezery je systém 

schopen odvádět vlhkost do exteriéru a během realizace nedochází k mokrým procesům, 

nedojde ke zvýšení vlhkosti v konstrukci a nehrozí nebezpečí kondenzace.    
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 Závěr 

 
Při závěrečném hodnocení obou systému jsem došek k závěru, ţe tepelně izolační systém 

kontaktní je méně náročný na provedení, i kdyţ jeho postupy vyţadují pečlivost a důkladné 

provedení, nejsou tyto nároky tak vysoké jako u provádění tepelně izolačního systému 

s provětrávanou mezerou a následně zavěšenou fasádou. Tepelně izolační systém kontaktní 

lze pouţít u většiny objektu se standardními parametry (vlhkost podkladu, statické 

působení, finanční okolnost). Systém s provětrávanou vzduchovou mezerou je spíše určen 

pro náročnější stavby, které je potřeba řešit po architektonické stránce, ke které je z části 

systém REYNOBOND určen. Jeho finální vzhled je určen kvalitou provedení díla, tomu 

také odpovídá cena za realizaci. V poměrovém hodnoceni  jsem došel k závěru, ţe pro 

standardní podmínky zateplování je více vhodný kontaktní zateplovací systém, neţ-li 

systém s provětrávanou vzduchovou mezerou. 
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