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Anotácia  

 

      Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu 

polyfunkčného domu, ktorý je umiestnený v Žiline, na ulici Bajzovej. Ďalej som sa zaoberal 

technologickým postupom vybraných druhov zateplenia, tohto objektu a ich vzájomného 

porovnania. Porovnania na základe ceny, doby realizácie a tepelno – technickej účinnosti.    

      Objekt má sedem nadzemných podlaží. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú 

obchodné priestory. V ďalších šiestich podlažiach sú byty. Nachádzajú sa tu dvoj, troj 

a nadštandardné štvor izbové byty. Celkový počet bytov je tridsať.     

 

Annotation  

The aim of my thesis is to draw up the realisation project documentation of 

multifunctional building which is located in the town of Zilina, Bajzova Street. Furthermore I 

analysed technology method of selected forms of thermal insulation in this building and their 

relative comparison. We are talking about the comparisons based on the price, total period of 

realisation and technical-thermal efficiency. 

  The building has seven above ground floors. There are the commercial spaces situated 

on the first above ground floor and the flats to be found on the other six floors of the building. 

There are two, three and high standard four bedroom flats. Total number of these flats is 

thirty. 
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Úvod 

 Úlohou mojej diplomovej práce bolo spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu 

polyfunkčného domu v Žiline, ulica Bajzová. Jedná sa o sedem podlažný objekt, kde na 

prvom podlaží sú obchodné priestory a v ďalších šiestich je umiestnených tridsať bytov. Ďalej 

sa venovať rôznym druhom zateplenia obvodového plášťa domu. Na základe vypracovaného 

rozpočtu, harmonogramu a tepelno-techchnického posúdenia ich porovnať. Konkrétne ide 

o kontaktný zatepľovací systém s použitím polystyrénu, kontaktný zatepľovací systém s 

použitím minerálnej vlny a odvetraný zatepľovací systém s použitím minerálnej vlny.   

 Základom pre spracovanie diplomovej práce bola architektonická štúdia, ktorú mi 

zadal môj vedúci práce, pán Ing. Zdeněk Peřina.  
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A. Sprievodná správa 

1.1 Identifikačné údaje stavby 

Názov:   Polyfunkčný dom 

Miesto stavby: Žilina, ulica Bajzová 

Parcela:  1850/54  

Okres:   Žilinský 

Kraj:    Žilinský 

Charakter stavby: novostavba 

Plocha parcely: 1990m2     

Zastavaná plocha:  424m2 

Obostavaný priestor: 11 214 m3   

Stupeň:   Dokumentácia pre realizáciu stavby (DPS) 

Investor(stavebník): Ján Koleník, Martinská 1852, Bystrička 789 15 

Projektant:   Pavol Košút, Osloboditeľov 413, Košúty 963 14 
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1.2 Charakteristika staveniska: 

Na parcele 1850/54, ktorá spadá do katastrálneho územia mesta Žilina, bude 

postavený polyfunkčný dom. Pozemok je vo vlastníctve investora (stavebníka). Jedná sa 

o lokalitu ktorá je prístupná z verejnej komunikácie až z troch strán. Profil pozemku, jak 

priečny tak pozdĺžny je rovný. Objekt je umiestnený približne v strede pozemku.  

1.3 Prehľad prevedených prieskumov a napojení na technickú a dopravnú 

infraštruktúru 

 Boli prevedené geologické vrty, na zistenie geológie podložia, z ktorého vychádzal 

návrh zakladania a parametre samotných základových konštrukcií. 

 Napojenie na technickú infraštruktúru bude realizované, vybudovaním prípojok na 

verejnú infraštruktúru, ktorá je umiestnená v priľahlej verejnej komunikácii. Objekt bude 

napojený menovite na vodovod, tepelné potrubie, kanalizáciu, vedenie nízkeho napätia. 

 Napojenie na dopravnú infraštruktúru je z verejnej komunikácie, ktorá hraničí 

s parcelou, ne ktorej je objekt plánovaný, až z troch strán. Napojenie pre peších je taktiež 

zabezpečené a to chodníkom ktorý vedie z vchodu domu, priamo na ulicu Bajzovú.    
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1.4 Predbežné náklady stavby 

SO 01 Polyfunkčný dom:  

Obostavaný priestor Qp = 11 214m3       

Jednotková cena = 6926 Kč 

Cena = 11214 x 6926 = 77 668 164 Kč ~ 77 670 000 Kč 

 

Stavebné objekty spolu   77 670 000 Kč 

Projektové a inžinierske práce 

8% z ceny stavebných objektov 

8% zo 77 670 000 Kč = 6 213 600  6 214 000 Kč 

 

Náklady na umiestnenie stavby 

8% z ceny stavebných objektov 

8% zo 7 920 000 Kč =    6 214 000 Kč 

 

Rezerva 

5% z ceny stavebných objektov 

5% zo 77 670 000 Kč = 3 883 500 Kč ~  3 884 000 Kč 

 

Celková cena investície ~   93 982 000 Kč 
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B. Súhrnná technická správa 

 

1.1 Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie 

 

Urbanistické riešenie  

Urbanistické riešenie domu rešpektuje tvar pozemku určeného investorom, terénne 

danosti, dopravné a prevádzkové vzťahy existujúcich funkcií v danej lokalite. Polyfunkčný 

dom je situovaný v mestskej časti Hliny VI. Táto časť je charakteristická pokojným, tichým 

prostredím, primerane vzdialená od rušných komunikácií. Lokalita výstavby bola zvolená so 

zreteľom na peší dosah, svetlotechnické podmienky (vzdušnosť a presvetlenosť bytov), 

občiansku vybavenosť, infraštruktúru a ekológiu. Taktiež zohľadňuje potrebné odstupové 

vzdialenosti od okolitej jestvujúcej zástavby a vybavenosti (miestna komunikácia, jestvujúce 

inžinierske siete - podzemné a vzdušné vedenie).  

 

Architektonické riešenie 

Polyfunkčný dom svojou architektúrou reaguje na prostredie existujúcej zástavby. 

Navrhnutý dom má sedem podlaží, pôdorys je obdĺžnikového tvaru, zastrešený je plochou 

strechou. Fasáda domu je viacfarebná, presný popis viď pohľady. Prvé nadzemné podlažie je 

neatraktívne na bývanie, tak sú tam umiestnené obchodné priestory. Na zvyšných šiestich 

podlažiach sú byty. Byty majú balkóny a lodžie, ktoré sú jednak príjemným prvkom pre 

pohodlné bývanie a na druhej strane pomáhajú oživiť celkový vzhľad domu. Byty na šiestom 

podlaží majú veľkopriestorovú terasu.  

 

Dispozičné riešenie 

 Polyfunkčný dom je riešený ako sedem podlažný. Vstup do objektu je zo severu. 

Z južnej strany je ešte jeden vstup do objektu, no to je vstup do výmenníkovej stanice. 

 

1. NP 

 Na prvom podlaží sú obchodné priestory. Každá z obchodných jednotiek má 

samostatný vchod a sociálne zázemie, nijako teda nie je narušené súkromie spoločných 

priestorov vlastníkov bytov. Pre vlastníkov bytov sú k dispozícii dva vstupy orientované zo 

severu. Jedným sa dostávame hneď na schodisko a druhým sa dostávame do zádverie 
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a následne do chodby, odkiaľ je prístupná miestnosť pre elektrorozvodňu a miestnosť pre 

odkladanie bicyklov a kočíkov. Cez túto chodbu sa môžeme tiež dostať na schodisko alebo 

k výťahu.      

 

2. –  5. NP 

Na tomto podlaží sa nachádza celkovo šesť bytov, plus ešte priestor, kde má každý byt 

malý sklad, ktorý supluje absenciu pivničných priestorov.  Štyri z bytov sú štvor izbové a dva 

dvojizbové. 

 

6. NP 

Na tomto podlaží sa nachádzajú celkovo tri byty, plus ešte priestor, kde má každý byt 

malý sklad, ktorý supluje absenciu pivničných priestorov.  Dva z bytov sú troj izbové a jeden 

štvor izbový. Súčasťou dvoch bytov je priestranná terasa, tretí byt má k dispozícii dva 

balkóny.  

 

7. NP 

Na tomto podlaží sa nachádzajú celkovo tri byty, plus ešte priestor, kde má každý byt 

malý sklad, ktorý supluje absenciu pivničných priestorov.  Dva z bytov sú troj izbové a jeden 

štvor izbový. Všetky byty majú balkóny.  

 

 

1.2 Konštrukčné a technické riešenie 

 

Zemné práce 

 Realizácia stavby nevyžaduje žiadny výrub stromov. Pri výkopových prácach nepríde 

k poškodeniu drevín.  Podľa podmienok určených v stavebnom rozhodnutí sa pred zahájením 

zemných prác objekt polyfunkčného domu vytýči lavičkami. Tak isto sa zreteľne označí 

výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. Vlastné zemné práce sa začnú 

skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 30 cm, ktorej časť sa uloží na vhodnom mieste 

stavebnej parcely a časť sa odvezie preč. Odvoz bude realizovaný buď na skládku, alebo ak sa 

nájdu záujemcovia o ornicu, tak priamo im. Samostatné výkopové práce sa budú prevádzať 

strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. 

Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku. Základovú škáru a 
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základovú pôdu je nutné chrániť pred premočením, nadmerným vysušením alebo 

mechanickým poškodením, v zime pred premrznutím. Skladba podložia piesková hlina 0,2 – 

6 m, únosnosť 0,3 – 0,4 MPa, 3. Trieda rozpojiteľnosti. 

 

Základy 

 Objekt sa zakladá na základových pásoch a základových pätkách rôznych šírok 

a hĺbok, podľa stavebného výkresu č. F.09 Základy, z prostého betónu tr. C16/20-XC1. 

Základy pod všetky zvislé konštrukcie treba zamerať a previesť, podľa stavebného výkresu č. 

F.09 Základy. Nosnú konštrukciu podláh tvoria monolitické betónové dosky. Dosky sú 

navrhnuté z betónu tr. C16/20-XC1 hr. 100 mm. Podkladový betón sa navrhuje vystužiť 

oceľovou KARI sieťou 100x100, ϕ5mm. Doska tvorí podklad pre položenie izolácie proti 

zemnej vlhkosti.  

 

Izolácia proti vlhkosti 

 Vodorovná – navrhuje sa prevedenie 1x penetračný náter Penetral +  asfaltový pás 

Hydrobit V 60 S 35 [1], ktorý sa na podklad nataví.  

Zvislá – izoluje obvodové steny v soklovej oblasti, izoláciu je nutné vytiahnuť 

minimálne 30 cm nad terén. Prevedenie 1x penetračný náter Penetral + asfaltový pás Hydrobit 

V 60 S 35, ktorý sa na podklad nataví. Na hydroizolácii je tepelná izolácia EPS Perimeter, 

hrúbky 50mm, ktorá je na ňu pripevnená pomocou univerzálnej lepiacej malty BAUMIT 

BAUKLEBER [2].  

 

Zvislé konštrukcie 

 Zvislé konštrukcie sú kombináciou monolitického skeletu a výplňového muriva. 

Rozmery prvkov skeletu sú dané, no nadimenzovanie výstuže je obsahom samostatnej 

projektovej dokumentácie. Realizácia skeletu, bude prebiehať, priamo na stavbe, v prvom 

kroku sa zhotoví debnenie, osadí sa výstužou a následne sa aplikuje betón. Použitý bude betón 

C25/30. Obvodové výplňové murivo aj vnútorné nosné murivo a priečky sú v projekte riešené 

z ponuky firmy POROTHERM [3]. Murované sú na maltu taktiež z ponuky firmy 

POROTHERM. 

 Murivo obvodového plášťa – hr. 440 mm – z tehál POROTHERM 44 Ti, rozmerov 

250 × 440 × 238 mm, na tepelnoizolačnú maltu POROTHERM TM. 

 Murivo obvodového plášťa – hr. 380 mm – z tehál POROTHERM 38 Ti, rozmerov 

250 × 380 × 238 mm, na tepelnoizolačnú maltu POROTHERM TM.  
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 Murivo vnútorné nosné – hr. 300 mm – z tehál POROTHERM 30 Akustik, rozmerov 

200 × 300 × 238 mm, na murovaciu maltu POROTHERM MM50.  

 Murivo vnútorné nosné – hr. 250 mm – z tehál POROTHERM 25 P+D Akustik, 

rozmerov 375 × 250 × 238 mm, na murovaciu maltu POROTHERM MM50.  

 Murivo priečkové – hr. 150 mm – z tehál POROTHERM 14 P+D, rozmerov            

500 × 140 × 238 mm, na murovaciu maltu POROTHERM MM50.  

 Murivo priečkové – hr. 125 mm – z tehál POROTHERM 11,5 P+D, rozmerov            

500 × 115 × 238 mm, na murovaciu maltu POROTHERM MM50.  

 Murivo priečkové – hr. 100 mm – z tehál POROTHERM  8 P+D, rozmerov             

500 × 80 × 238 mm, na murovaciu maltu POROTHERM MM50.   

 

Vodorovné konštrukcie 

 Strop je monolitický železobetónový na všetkých podlažiach, hrúbky 250 mm. 

Dimenzovanie výstuže je obsahom samostatnej projektovej dokumentácie. Realizácia stropov, 

je priamo na stavbe. Robí sa debnenie, naviaže sa výstuž a potom sa aplikuje betónová zmes, 

ktorá bude na stavbu dovážaná z betonárky v autodomiešavačoch.  

 Preklady budú použité z ponuky firmy POROTHERM [3], konkrétne ide o preklad 

POROTHERM 23,8, presný rozmer 70 x 238 mm, dĺžka podľa otvoru nad ktorým bude 

umiestnený. Ich výhodou je, že sú vysoké rovnako ako tehly, takže po ich osadení nie je nutná 

žiadna domúrovka. Tieto preklady, budú použité len na okenné otvory na 1. NP. Na všetky 

otvory pre vnútorné dvere, ktoré sa nchádzajú v murive POROTHERM, budú použité 

preklady POROTHERM keramický predpätý preklad KPP. Rozmery závisia, na stene, 

priečke, na ktorej budú použité a na šírke otvoru. Preklady nad oknami 2. – 7. NP, budú 

riešené ako monolitické železobetónové. V prípade exteriérových dverí na 2. – 7. NP, tvoria 

preklady nad otvormi, prievlaky.   

 Veniec nad obvodovými stenami má rozmer 412 x 380 mm. Nad vnútornými nosnými 

stenami má rozmer 412 x 300 mm a 412 x 250 mm. Realizovať sa bude súčasne so stropnou 

doskou.       
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Schodisko  

 Schodisko je riešené ako železobetónová monolitická konštrukcia, ktorej 

nadimenzovanie je obsahom samostatnej projektovej dokumentácie. Schodisko je 

dvojramenné, šírka schodiska - 1250mm, šírka zrkadla - 200 mm, výška stupňov - 150mm 

šírka nástupnice - 300mm. Schodisko je opatrené zábradlím vo výške 1100mm. Nášľapná 

vrstva – keramická dlažba.  

 

Výťah  

 Schindler 3100 [4], je to trakčný výťah, ktorému postačuje malý pohon, môže sa 

nainštalovať priamo v hlave šachty a nie je potrebná strojovňa. Výťah je navrhnutý na sedem 

staníc. Nosnosť 630 kg, rýchlosť 1 m/s.  

 

Strešná konštrukcia 

 Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou s pohyblivým sklonom, keďže 

je odvodnenie riešené strešnými vpusťami. Nosnú konštrukciu tvorí strop nad 7.NP. Strešná 

konštrukcia je zo všetkých štyroch strán ukončená atikou.  

 Skladba strechy – hydroizolačná fólia ALKORFLEX 35 098, hrúbky 2,3mm [5], 

spádová vrstva z perlitbetónu, dilatovaná 3x3m, separačná PE fólia, tepelná izolácia ISOVER 

EPS 200 S [6] hrúbky 200 mm, parotesná vrstva JUTAFOL N AL 170 SPECIAL [7], 

monolitický železobetónový strop hrúbky 250mm. 

 

Povrchové úpravy  

 Vonkajšie 

 Obvodové murivo – fasáda je na celej ploche zaizolovaná tepelnou izoláciou ISOVER 

EPS GREYWALL [6] rôznej hrúbky, viď výkresy. Skladba tepelno izolačného systému  bude 

opatrená silikónovou omietkou BAUMIT SilikonTop [2], ϕ zrna 1,5mm. Farebné riešenie 

fasády, viď výkresy pohľadov F.11 a F.12. Presná skladba obvodového plášťa, viď. detaily 

v prílohe 1. Výkresová časť. 

 Soklové murivo - armovacia sieťka BAUMIT sklotextil v BAUMIT lepiacej stierke, 

penetračný náter JUB penetrátor [7], jemnozrnný marmolit ϕ zrna 3mm, farba biela. 

 Atikové murivo – lepiaca stierka BAUMIT [6], tepelná izolácia ISOVER EPS 

GREYWALL, kotevná tanierovými hmoždienkami, armovacia sieťka BAUMIT sklotextil 

v BAUMIT lepiacej stierke, penetračný náter EXTHERM Kwartscoat Primer [8], silikónová 

omietka WEBER.PAS SILIKON PLUS, ϕ zrna 1,5mm.    
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Vnútorné  

 Povrchy budú opatrené vnútornou omietkou POROTHERM UNIVERSAL [3], na 

stenách v hrúbke 10mm, na strope v hrúbke 8mm. Na omietku bude nanesený náter Primalex 

PROJEKT [9], farba podľa výberu investora. V obchodných priestoroch je navrhnutý 

sadrokartónový a kazetový podhľad. Sadrokartónový podhľad je navrhnutý aj v kúpeľniach, 

je nutné použi impregnovaný sadrokartón (zelený). 

 

Podlahy 

 Druh nášľapnej vrstvy podlahy závisí na type miestnosti. V 1.NP je vo výmenikovej 

stanici betónová mazanina, v celom priestore obchodov je keramická dlažba 200x200x8mm. 

Keramická dlažba je ďalej v kúpeľniach a v hygienických zariadeniach. Vo všetkých 

ostatných obytných miestnostiach je laminátová podlaha. Špecifikácia nášľapnej vrstvy 

v každej miestnosti je uvedená vo výkresoch pôdorysov, v legende miestností, čo sú výkresy 

číslo F.02, F.03, F.04, F.05, F.06. Presná špecifikácia skladby podláh je uvedená vo výkrese 

č. F.10 Rez. 

 

Výplne otvorov  

 Okná – plastové okná, bielej farby, zasklené izolačným trojsklom IGLASS 

s U=0,7W/m2K. 

 Zasklené steny – plastový profil, bielej farby, zasklené izolačným trojsklom IGLASS 

s U=0,7W/m2K.  

 Dvere – Interiérové, ktoré sa nachádazujú v spoločných priestoroch, sú plastové, bielej 

farby. Interiérové, ktoré sa nachádzajú v bytových jednotkách, povrchová úprava dverí je 

prírodná dyha dubová, zasklenie nepriehľadným sklom. Exteriérové dvere plastové, farby 

bielej, zasklené izolačným dvojsklom, sklo typu.  

Presná špecifikácia výplne otvorov, viď príloha výpisy prvkov. 

 

Klampiarske výrobky  

 Ku klampiarskym výrobkom patrí oplechovanie atiky, vonkajšie parapety a prvky 

odvodnenia terasy na šiestom podlaží, čo je podokapový žľab, žľabový hák a zvodová rúra. 

Podrobný popis výrobkov, viď príloha výpisy prvkov. 
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Zámočnícke výrobky 

 K zámočníckym výrobkom patria zábradlia, balkónov, lodžií, terás, zábradlie 

vnútorného schodiska. Tieto výrobky budú predmetom subdodávky, subdodávateľ sa postará 

aj o presný návrh konštrukcie, jak výberu, tak dimenzovania. Podrobný popis výrobkov, viď 

príloha výpisy prvkov.    

 

 

1.3 Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 

 Stavba ani jej prevádzka nebude mať negativný vplyv na životné prostredie. Na stavbe 

budú použité bežne technológie, ktoré neohrozujú životné prostredie. So vzniknutými 

odpadmi bude nakladané v súlade so zákonom č. 185/2001 Sb. o odpadoch v znení 

neskorších predpisov. Vytriedený stavebný odpad  je nutné likvidovať povoleným 

spôsobom, napríklad  recykláciou alebo uložením  na povolenú skládku, poprípade postúpiť 

odbornej firme k likvidácii.  

 

1.4 Požiarna ochrana 

 Požiarnu ochranu rieši samostatná dokumentácia. 

 

1.5 Mechanická odolnosť a stabilita  

 Jedná sa o objekt, ktorého základnou nosnou konštrukciou, je monolitické skelet, ktorý 

je vypĺňaný murivom POROTHERM [3].    

Stabilita je zaručená tým, že na nosné konštrukcie sa používajú typizované výrobky 

a pracovné postupy, ktoré dosahujú deklarovanú únosnosť, ktorá im bola určená 

v samostatnej dokumentácií. Samostatné posúdenie stability si, vyžaduje celý skelet, keďže sa 

jedná o monolitický systém. Ich posúdenie je samostatnou dokumentáciou. 

Mechanická odolnosť je zaručená, použitím certifikovaných povrchových úprav, ktoré 

chránia objekt pred poveternostnými vplyvmi. 

 

1.6 Ochrana proti hluku 

 Ochranu proti hluku z vonkajšieho prostredia budú zaisťovať obvodové plášte, ktoré 

boli navrhnuté, tak aby splnili požiadavky príslušných noriem. 
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1.7 Úspora energie a ochrana tepla  

 Obálka objektu je vo všetkých miestach navrhnutá tak, aby konštrukcia spĺňala 

požiadavky normy ČSN 73 0540-2. Presné hodnoty posudku viď. kapitola Stavebná fyzika.  

 

1.8 Riešenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou       

schopnosťou pohybu a orientácie 

 Tento objekt spĺňa podmienky bezbariérového prístupu. Vstupné dvere sú dostatočne 

široké a v objekte sa nachádza výťah, ktorý môžu používať aj imobilný. 

 

1.9 Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia  

 Škodlivé vplyvy neboli v rámci prieskumov a meraní zistené.  

 

1.10 Ochrana obyvateľov 

 Na stavbe nie je riešené žiadne opatrenie vyplávajúce z požiadavkou na civilnú obranu 

obyvateľstva.   

 

1.11 Inžinierske stavby 

 Verejné inžinierske siete, na ktoré bude objekt napojený prechádzajú ulicou M.R. 

Štefánika, hraničiacou s parcelou zo západnej časti.  

 

Odvodnenie územia vrátane zneškodnenia odpadných vôd 

 Splašková voda bude s objektu odvádzaná prostredníctvom vnútornej kanalizácie cez 

kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizácie. Dažďová voda zo strechy bude odvádzaná 

zvodmi do zeme do trativodov. 

 Podrobný návrh je obsahom samostatnej projektovej dokumentácie. 

 

Zásobovanie vodou  

 Prívod vody do objektu bude zabezpečený vodovodnou prípojkou, ktorá bude 

napojená na verejný vodovod. V objekte je zabezpečený aj rozvod teplej vody. 

 Podrobný návrh je obsahom samostatnej projektovej dokumentácie. 

 

 



21 
 

Zásobovanie energiami   

 Napojenie vlastnou podzemnou prípojkou na elektrickú sieť. Každá bytová jednotka 

bude mať vlastnú prípojkovú skriňu s hodinami. 

 Podrobný návrh je obsahom samostatnej projektovej dokumentácie. 

 

Riešenie dopravy  

 Objekt je bezprostredne napojený na verejnú komunikáciu ako pre peších tak i pre 

automobily. Komunikácia ohraničuje pozemok objektu z troch strán. 

 

Povrchové úpravy okolia, vrátane vegetačných úprav 

 Okolie objektu bude mať v tesnej blízkosti spevnené plochy a zvyšok pozemku bude 

nespevnený. Na nespevnené plochy bude vysadená vegetácia podľa návrhu záhradného 

architekta.  
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E. Zásady organizácie výstavby 

 

1. Technická správa zariadenia staveniska 

Táto časť sa venuje zariadeniu staveniska v čase prác na zatepľovacom systéme. 

Výkres zariadenia staveniska číslo E.01, viď príloha 1. Výkresová časť.  

 

Identifikačné údaje stavby 

Názov:   Polyfunkčný dom 

Miesto stavby: Žilina, ulica Bajzová 

Parcela:  1850/54  

Charakter stavby: novostavba 

Plocha parcely: 1990m2     

Zastavaná plocha:  424m2 

Obostavaný priestor: 11 214 m3   

Investor(stavebník): Ján Koleník, Martinská 1852, Bystrička 789 15 

Projektant:   Pavol Košút, Osloboditeľov 413, Košúty 963 14 

 

Základná charakteristika 

 Jedná sa o polyfunkčný objekt samostatne stojaci, ktorý má sedem nadzemných 

podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží sú obchodné priestory, zvyšných šesť podlaží sa 

využíva na bytové jednotky, celkom 30 bytových jednotiek. 

 

Popis budovania a likvidácie staveniska  

 Priestor staveniska je majetkom investora. Pre zariadenie staveniska bude prevedený 

záber parcely 1850/54. Hranice pre záber budú vytýčené objednávateľom a predané pri 
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prevzatí staveniska. Stavenisko sa začne budovať 2 týždne pred začatím práci a bude 

postupne budované podľa potreby v priebehu stavby. Likvidovať sa budú postupne objekty 

zariadenie staveniska tak, aby bolo pred definitívnym vyčistení objektu zariadenie staveniska 

zlikvidovane. Pred začiatkom stavebných prác zaistí vytýčenie existujúcich inžinierskych 

sietí.  

 

Usporiadanie staveniska: 

 Zariadenie staveniska bude riadne oplotené a bude prevádzkovaná kontrola čistenia 

odchádzajúcich vozidiel, aby nedošlo k znečisteniu komunikácií. Pred zahájením výstavby 

budú v prvej fáze realizované prípojky – kanalizácie, vodovod, elektrický silnoprúd.  

 

Opatrenia k zaisteniu zariadenia staveniska, po dobu kedy sa nepracuje 

 Stavenisko je v čase, keď sa nevykonávajú žiadne práce, zabezpečené strážnou 

službou, ktorá stráži zariadenie staveniska jak pred odcudzením, tak pred poškodením.  

 

Hydrologické pomery 

 Pozemok sa nenachádza v záplavovom území. Neďaleko preteká rieka Váh. 

 

Hydrogeologické pomery: 

 Hladina spodnej vody neohrozuje základovú škáru objektu.  

 

Geologické pomery 

- Rovinný terén  

- Ornica 0,2 m 

- Piesková hlina 0,2 – 6 m, únosnosť 0,3 – 0,4 MPa 

- 3. Trieda rozpojiteľnosti 

 

Napojenie staveniska na inžinierske siete a dopravnú infraštruktúru 

 Stavebná parcela 1850/54  sa nachádza v Žiline, na ulici Bajzovej. Terén je rovný. 

Komunikačné napojenie ja z existujúcej asfaltovej komunikácie hraničiacej s parcelou z troch 

strán. 

 Inžinierske siete prechádzajú ulicou M.R. Štefánika, hraničiacou s parcelou zo 

západnej časti. Zásobovanie staveniska elektrickou energiou a vodou bude prebiehať 
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prostredníctvom prípojok na verejné inžinierske siete. Likvidácia odpadových vôd, bude 

prostredníctvom napojenia, časti hygienické zariadenie, na prípojku kanalizácie.  

 

Spotreba elektrickej energie 

- prevádzkové spotrebiče:  

miešadlá      2 x 1,5 kW 

   príklepová vŕtačka     2 x 1,5 kW 

   lešenársky vrátok GEDA MAXI 120S  1,35 kW 

- spotrebiče na osvetlenie 

vonkajšie osvetlenie    4 kW 

 

Stanovenie maximálneho zdanlivého príkonu: celkový príkon je 11 ,35 kW, navrhnutá je 

trafostanica na príkon 30 kW.  

 

Dopravné opatrenia 

 Vjazd na stavenisko je z ulice M.R. Štefánika. Pri budovaní prípojok inžinierskych 

sietí sa komunikácia v tejto časti uzavrie. Nedôjde však k žiadnemu obmedzeniu dopravy, 

pretože ulica M.R. Štefánika je slepá a práce sa budú realizovať na jej konci. Z vykonaných 

zistení vyplýva, že všetky komunikácie, po ktorých sa bude uskutočňovať doprava materiálov 

od predajcu na stavenisko, vyhovujú používaným dopravným prostriedkom. Komunikácie na 

stavenisku budú zo zhutneného štrkopiesku.  

 

Systém zásobovania a skladovania materiálu 

 Zásobovanie stavby stavebným materiálom počas prác, bude prebiehať priebežne. To 

znamená, že na stavenisko bude materiál dovážaný tesne pred upotrebením v procese 

výstavby. A to z dôvodov, aby sa predišlo riziku odcudzenia, poškodenia, akumulovania 

stavebného materiálu na stavenisku, ktorý by zaberal veľa miesta. 

 Skladovanie materiálu bude v troch variantoch, časť materiálu sa uschová do krytého 

uzamykateľného skladu, časť bude na otvorenej skládke a časť materiálu sa uschová vo 

vnútorných priestoroch objektu. Uskladnenie vo vnútorných priestoroch však musí byť, 

v súlade s prácami iných profesií, aby materiál nebránil vykonávaniu iných prác.  
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Hygienické zariadenie staveniska 

 Hygienické zariadenia slúžia sociálnym a hygienickým potrebám pracovníkov na 

stavenisku. Hygienické zariadenie staveniska musí byť vybudované pred začatím stavebných 

prác. 

 Je navrhnuté na maximálny počet pracovníkov, ktorý sa na danej stavbe nachádzajú, 

tj. 10 pracovníkov. Prevedenie je bunkou ktorá je osadené vo vnútri jedným záchodom, 

jedným pisoárom a dvomi umývadlami. Hmotnosť prázdnej bunky je 3200 kg, osadenie na 

cestných paneloch. Vykurovanie je elektrické. 

 

Požiadavky na zdvíhacie mechanizmy 

 Pre vertikálnu dopravu je zvolený lešenársky vrátok GEDA MAXI 120S [10]. 

Maximálna pracovná výška je 40 m, riešený objekt má výšku 22,29 m. Nosnosť vrátku 120 

kg. Montáž vrátku - pohonná jednotka sa upevní dolu na lešenie a hore sa na lešenie umiestni 

otočné rameno vrátku. Materiál sa prepravuje zavesením, na závesný hák. 

 

Vplyv na životné prostredie, odpady 

 Počas výstavby sa nevyskytnú žiadne zásadne udalosti, ktoré by mali nejaký negatívny 

vplyv na životné prostredie.  

 Odpad, ktorý vznikne počas výstavbového procesu, bude skladovaný v kontajneroch 

určených na príslušný odpad ,vyvážať ho bude firma venujúca sa likvidácii komunálneho 

odpadu. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 V rámci realizácie zatepľovacích systémov sa vychádza za súčasných platných 

noriem, ktoré presne definujú základné požiadavky, parametre, pomôcky a doplnky pre 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov na stavbe. Jedná sa o: 

- Zákonník práce , hlava 5 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1957 Sb., o evidencii a registrácií pracovných 

úrazov a o hlásenie nehôd a poruch technických zariadení.  

- Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku 

- Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpočnosť 

a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky 

alebo do hĺbky. 
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F. Dokumentácia stavby 

 

Viď príloha 1 – Výkresová časť 
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G. Technologická časť 

V tejto časti sa budem venovať, technologickému postupu a vzájomnému porovnaniu troch 

zatepľovacích systémov. Dva kontaktné zatepľovacie systémy a jeden odvetraný zatepľovací 

systém. Kontaktné zatepľovacie systémy sa od seba líšia použitím tepelnej izolácie, jeden je 

s polystyrénom a druhý s minerálnou vlnou.   

 

G.1 Technologický postup kontaktného zatepľovacieho systému 

 

1.1 Kontaktný zatepľovací systém s použitím polystyrénu a minerálnej vlny, skladby 

 

Kontaktný zatepľovací systém s použitím polystyrénu, skladba  

• lepiaca vrstva – lepiaca stierka BAUMIT Star Contact [2]  

• tepelný izolant – fasádna doska z penového polystyrénu ISOVER EPS GREYWALL 

[6] o hrúbke od 50 mm do 120 mm 

• výstužná vrstva – lepiaca stierka BAUMIT Star Contact 

• výstužná mriežka základnej vrstvy – sklotextilná mriežka BAUMIT StarTex 

• penetračný náter EXTHERM Kwartscoat Primer [8] 

• mechanické pripevňovacie prostriedky  

• povrchová vrstva – štrukturálna tenkovrstvová silikónová omietka BAUMIT 

SilikonTop  

• doplnkové materiál a príslušenstvo – soklové, rohové a okenné profily, rohové 

a stenové, hliníkové lišty s odkvapovým nosom, tesniace pásky, lepiace fasádne 

pásky, silikónové, disperzné, a polyuretánové tmely   

 

Kontaktný zatepľovací systém s použitím minerálnej vlny, skladba 

• lepiaca vrstva – lepiaca stierka BAUMIT Star Contact  

• tepelný izolant – fasádne izolačné dosky z minerálnej vlny ISOVER TF o hrúbke od 

50 mm do 120 mm 

• výstužná vrstva – lepiaca stierka BAUMIT Star Contact 

• výstužná mriežka základnej vrstvy – sklotextilná mriežka BAUMIT StarTex 

• penetračný náter EXTHERM Kwartscoat Primer  

• mechanické pripevňovacie prostriedky  
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• povrchová vrstva – štrukturálna tenkovrstvová silikónová omietka BAUMIT 

SilikonTop   

• doplnkové materiál a príslušenstvo – soklové, rohové a okenné profily, rohové 

a stenové, hliníkové lišty s odkvapovým nosom, tesniace pásky, lepiace fasádne 

pásky, silikónové, disperzné, a polyuretánové tmely  

 

1.2 Pracovný postup 

 

1.2.1 Príprava podkladu 

Podklad: vonkajšia strana nosného obvodového plášťa – stena, ktorá sama o sebe plní 

požiadavky potrebnej vzduchotesnosti a mechanickej pevnosti. 

Teplota podkladu a ovzdušia počas prác nesmie klesnúť pod +5 °C. Práce sa nemôžu 

vykonávať pri priamom slnečnom žiarení, silnom vetre a daždi. Musia sa odstrániť všetky 

vady, ktoré by umožnovali prenikanie vlhkosti do zateplenej konštrukcie. Podklad musí byť 

suchý, pevný, zbavený nečistôt a voľne sa oddeľujúcich vrstiev. Musí byť dostatočne rovný, 

rozdiely väčšie ako +-5 mm sa odporúča vyplniť vápennocementovou omietkou. Tepelnú 

izoláciu je možné lepiť priamo na neomietnuté murivo. Je ale nutné z povrchu odstrániť zo 

škár vytečenú maltu. Podklad pri začatí prác musí byť suchý bez vodného filmu, napr. po 

daždi.  

 

1.2.2 Prípravné práce  

Pred začatím prác na aplikácii tepelnoizolačného systému je potrebné venovať 

mimoriadnu pozornosť kvalite podkladu a úprave klampiarskych výrobkov a detailov. Prácam 

na samotnom tepelnoizolačnom systéme musí predchádzať: 

• vykonanie všetkých klampiarskych prác so zohľadnením hrúbky obvodového 

plášťa zvýšenej o hrúbku tepelnej izolácie. Preto je potrebné rozšíriť parapetné 

plechy, oplechovanie atiky, rímsy... 

• ukončenie všetkých mokrých procesov v objekte, ktoré vnášajú do konštrukcie 

technologickú vlhkosť 
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1.2.3 Založenie zatepľovacieho systému 

Pred lepením prvého radu izolačných dosiek sa na podklad pripevnia soklové profily 

v presnej vodorovnej polohe a požadovanej výške, výška viď výkres č. F.10 v prílohe 1. 

Výkresová časť. Soklový zakladací profil sa na podklad pripevní hmoždinkami a skrutkami 

dĺžky min. 50 mm (3 ks na 1 bm). Požadovaná rovinnosť čela soklového zakladacieho profilu 

sa dosiahne použitím vyrovnávacích podložiek. V mieste rohov sa môžu buď použiť soklové 

rohové profily, alebo sa profil upraví odrezaním v uhle 45°. Vzájomné napojenie jednotlivých 

kusov soklových profilov sa robí s medzerou min. 2 mm a na ich spájanie sa používajú 

plastové spojky. Zakladací profil musí mať odkvapový nos. Škára medzi soklovým profilom 

a podkladom musí byť vyplnená tmelom.  

 

 

 

Obr. 1) Upevnenie soklového profilu 

 

1) naznačenie výšky soklu 

2) pripevnenie soklového zakladacieho profilu na podklad hmoždinkami a skrutkami 3ks/mb 

3) vzájomné napojenie soklových profilov plastovou spojkou 

4) soklový rohový profil, skrutky, hmoždinky  

5) osadenie soklového rohového profilu 

6) napojenie soklového zakladacieho profilu na soklový rohový profil plastovou spojkou    
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1.2.4 Lepenie fasádnych izolačných dosiek  

Spracovanie lepiacej stierky - 25 kg suchej zmesi sa zmieša s cca 6,5 l zámesovej 

vody. Zmes sa rozmieša špirálovým miešačom uchyteným v elektrickom miešadle. Po 

dokonalom premiešaní sa zmes nechá odstáť cca 5 min. Potom je malta pripravená na 

použitie. Doba spracovateľnosti je do 2 hodín. Opätovné premiešavanie a pridávanie vody nie 

je dovolené. 

Pripravená lepiaca stierka sa na izolačné dosky nanáša po celom obvode v hrúbke cca 

15 – 20 mm a šírke pásu cca 50 mm a uprostred dosky bodovo v troch miestach. Spotreba 

malty je cca 5 kg/m2. Priložením a pritlačením dosky polystyrénovým hladidlom sa vytvorí 

lepený spoj na min. 40% plochy minerálnej dosky. Predpísaná technologická prestávka na 

zaschnutie lepiacej vrstvy je 24 hodín.   

 

 

 

 

 

Obr. 2) Lepenie dosiek ISOVER EPS GREYWALL  

 

 
Obr. 3) Lepenie dosiek ISOVER TF  
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1.2.5 Kladenie fasádnych izolačných dosiek 

Začíname kladením prvého radu do soklového profilu. Izolačné dosky sa ukladajú 

priamo do profilu. Po uložení prvého radu sa rovnako postupuje kladením druhého radu 

a ďalších vzostupne vo väzbe v ploche aj na nárožiach. Kladenie sa začína od rohov a kútov 

budovy. Tepelnoizolačné dosky sa pritláčajú polystyrénovým hladidlom, lepia sa 

bezprostredne vedľa seba, aby nevznikla voľná medzera a do škáry nezatiekla lepiaca malta 

čím vznikajú tepelné mosty vzhľadom na rozdielny tepelný odpor oboch materiálov. Uloženie 

jednotlivých dosiek sa kontroluje vodováhou a rovinnosť meracou latou dĺžky 2 m. Odporúča 

sa klásť celé izolačné dosky. Zvyšky dosiek sa môžu umiestniť jednotlivo iba v ploche fasády, 

pokiaľ šírka zvyšku dosky EPS je min. 150 mm a šírka zvyšku dosky z minerálnej vlny je 

min. 250 mm a výška je rovnaká ako celej dosky. 

 

1.2.6 Mechanické kotvenie izolačných dosiek 

Kotvenie sa robí najskôr cca 1-3 dni (záleží na poveternostných podmienkach) po 

nalepení izolačných dosiek, t.j. keď lepiaca malta je dokonale zatvrdnutá. Kotvy sa osadzujú 

pred vykonaním základnej výstužnej vrstvy. Otvory pre kotvy sa vŕtajú príklepovou vŕtačkou. 

Smer vrtu musí byť vždy kolmo na podklad. Hĺbka otvoru má byť o 10-15 mm väčšia ako je 

minimálna kotevná dĺžka. Rozperné kotvy sa do kotevného otvoru zatĺkajú gumovým 

kladivom tak, aby sa hlava kotvy nepoškodila. Tanierová kotva (hmoždinka) sa osádza bez 

rozperného tŕňa. Rozperný tŕň sa zatlčie až po osadení tela hmoždinky. Hlava kotvy nesmie 

prečnievať cez vonkajší povrch izolantu, odporúča sa zapustiť ju pod povrch izolantu cca 2-3 

mm. Povrch sa zatrie lepiacou stierkou. Zle osadená (poškodená) kotva sa nahradí novou 

v mieste pôsobenia poškodenej.     

 

Kotvenie fasádnych izolačných dosiek ISOVER EPS GREYWALL   

Kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte 4-6 

kusov na m2. Kotvenia sa vykonáva do T spojov a do plochy dosky. V okrajových častiach 

fasády priradených k rohu budovy má byť počet kotiev dvojnásobný. Okrajová časť fasády je 

min. 1m.   
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Kotvenie fasádnych izolačných dosiek ISOVER TF 

Kotvenie sa robí následne po nalepení dosiek a zatvrdnutí lepiacej malty v počte 

kotiev 4-6 kusov na m2 plochy fasády. V okrajových častiach fasády priradených k rohu 

budovy má byť počet kotiev dvojnásobný. Okrajová časť fasády je min. 1m. Pred vŕtaním 

otvoru pre kotvu do podkladu sa musí izolačná doska z minerálnej vlny prepichnúť vrtákom. 

S ohľadom na hmotnosť tepelného izolantu sa musia použiť kotvy s kovovým tŕňom. 

 

 

Obr. 4) Rozmiestnenie kotiev pri počte 6 kusov na 1m
2
 

 

1.2.7 Brúsenie izolačných dosiek  

Po dokonalom zatvrdnutí lepiacej malty (24 - 48 hodín) a po vykonaní kotvenia sa 

povrch nalepenej tepelnoizolačnej vrstvy EPS prebrúsi brúsnym hoblíkom na polystyrén so 

skleným papierom. Účelom brúsenia je odstrániť drobné výstupky a nerovnosti a dosiahnuť 

dokonalé rovnú plochu fasády a tak eliminovať prenos nežiaducich nerovností do ďalších 

vrstiev tepelnoizolačného systému. Ak sa na povrch dosiek EPS do 14 dní nenanesie základná 

vrstva alebo iná ochranná vrstva proti UV žiareniu, musí sa povrchová vrstva dosiek opätovne 

prebrúsiť.  

 

1.2.8 Vytvorenie základnej výstužnej vrstvy so sklotextilnou mriežkou 

Pred kladením výstužnej vrstvy je treba pripraviť vystuženie rizikových miest 

a detailov. Hrany, rohy a ostenia sa vystužia profilmi s integrovanou textíliou, hrany v mieste 

dilatácií sa vystužia špeciálnym dilatačným profilom s integrovanou textíliou. Profily sa 

ukladajú zdola hore s presahom 20 mm. Miesta s očakávanou koncentráciou napätí – rohy 

okenných a dverných otvorov sa vystužia priečne uloženými prírezmi zo sieťky rozmerov 50 

x 25 cm. Lišty, profily a zosilnené vystuženie sa osadzujú vtlačením do nanesenej lepiacej 

stierky.  
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Obr.5) Vystuženie rohu okien a dverí (rozmery v mm) 

 

Na vytvorenie základnej výstužnej vrstvy sa používa sklotextilná výstužná mriežka 

vložená do lepiacej stierky. Lepiaca stierka sa nanesie na fasádne dosky v hrúbke asi 3 mm 

nerezovým ozubeným hladidlom. Do nej sa vtlačí vertikálne zhora dolu sklotextilná mriežka, 

z dôvodu ľahšej manipulácie vopred nastrihaná na pásy potrebnej, respektíve pribl´ížnej 

dĺžky. Jednotlivé pásy sklotextilnej mriežky sa prekladajú s presahom min. 10 cm. Pomocou 

nerezového hladidla sa sklotextilná mriežka vtlačí do lepiacej stierky a dôkladne zahladí. 

Krytie sklotextilnej mriežky má byť min. 1 mm.  

Po zahladení a stiahnutí prebytočnej stierky má mať výstužná vrstva hrúbku cca 3 – 4 

mm. Spotreba lepiacej stierky na výstužnú vrstvu pri hrúbke 3 mm je cca 4 kg/m2. 

Sklotextilná mriežka musí byť uložená bez záhybov, napnutá a z obidvoch strán musí byť 

zakrytá stierkou. V žiadnom prípade nesmie mriežka ležať priamo na tepelnoizolačných 

doskách. Ideálne uloženie mriežky je v hornej tretine základnej vrstvy, pričom štruktúra 

mriežky sa nesmie prekresliť do povrchu stierky. Všetky plochy tepelnoizolačných dosiek 

musia byť dokonalé obalené mriežkou a lepiacou stierkou. 

Na rohoch sa mriežka ukladá dvojmo, presah za roh musí byť min. 20 cm, prípadne sa 

použije rohová lišta s integrovanou mriežkou a pod. pri vystužovaní hrán a rohov sa nesmú 

vyskytovať vzduchové bubliny.  

Výstužná vrstva na tepelnoizolačnú vrstvu z polystyrénu sa musí urobiť najneskôr do 

14 dní po nalepení polystyrénových izolačných dosiek. Ak sa táto lehota nedodrží, musia sa 

polystyrénové dosky pred nanesením výstužnej vrstvy prebrúsiť, aby sa odstránili povrchové 

narušenia alebo znehodnotenie UV žiarením.  
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V prípade prerušenia prác pri vytváraní výstužnej vrstvy sa výstužná stierka v páse 

širokom 200 mm ukončí do stratena a mriežka v uvedenej šírke 200 mm zostane voľná – 

nepokryje sa stierkou. Stierkou sa pokryje až pri pokračovaní prác, čo zabezpečí previazanie 

prvého a druhého pracovného záberu.  

 

1.2.9 Základný penetračný náter    

Náter slúži na penetráciu t.j. zjednotenie nasiakavosti podkladu, ale aj na čiastočné 

zjednotenie farby podkladu s farbou finálnej povrchovej vrstvy v prípade povrchovej úpravy 

s ryhovanou štruktúrou. 

Penetrácia podkladovej vrstvy sa vykoná po dokonalom vyschnutí výstužnej vrstvy, 

min. po 5 – 7 dňoch. Pred vlastným nanášaním sa malé nerovnosti prebrúsia skleným 

papierom. Náter sa zriedi vodou, max. množstvo vody 20%, tak, aby sa dosiahla výdatnosť 

0,2 kg/m2. Po dôkladnom premiešaní nízkymi otáčkami miešadlom, sa nanáša štetkou, 

valčekom. Je potrebné dbať na rovnomerné nanesenie vrstvy. Technologická prestávka pred 

nanesením ďalšej vrstvy je min. 24 hodín. 

Pri nepriaznivých klimatických podmienkach (vysoká vlhkosť vzduchu, hmla, nízke 

teploty vzduchu) sa môže čas potrebný na zaschnutie predĺžiť. V prípade aplikácie povrchovej 

úpravy na nedostatočne zaschnutý penetračný náter hrozí nebezpečenstvo tvorby škvŕn na 

konečnej povrchovej úprave. Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas spracovania 

a schnutia nižšia ako + 5°C. všetky okolité styčné plochy (drevo, sklo, hliník, sokel a pod.) sa 

musia bezpodmienečne chrániť, prípadne ihneď umyť čistou vodou.  

 

1.2.10 Povrchová vrstva  

Konečnú povrchovú úpravu tepelnoizolačného systému tvorí silikónová omietka. Pred 

nanesením omietky sa vykonáva základný penetračný náter podľa bodu 2.9. Nanášanie 

omietok sa môže robiť až po dokonalom zaschnutí penetračného náteru, min. 24 hodín. 

Tenkovrstvá omietka sa pripraví rozmiešaním omietky vo vedre nízkymi otáčkami 

miešadlom. Správna konzistencia je vtedy, keď omietka je dobre spracovateľná a nesteká po 

podklade. Omietka sa nesmie dodatočne riediť vodou.   

Omietky sa nanášajú v dvoch fázach so špecifickými nárokmi na nanášanie. V prvej 

fáze sa omietka nanáša spravidla ručne hladidlom z nerezovej ocele v hrúbke maximálneho 

zrna omietky zhora dolu na suchý neznečistený podklad. Nanáša sa postupne na malé plochy 

cca 2 m2. Pri nanášaní treba dbať na to, aby sa omietka na kraji pracovného záberu 
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neroztierala do stratena, aby sa tak na kraji netvorili rýchlo schnúce kliny a miesta s odlišnou 

štruktúrou. Ihneď po nanesení alebo krátkom zavädnutí nanesenej omietky sa pokračuje 

druhou fázou – priamočiarymi alebo krúživými pohybmi plastovým hladidlom s minimálnym 

prítlakom sa vytvorí požadovaná štruktúra omietky. Každý ďalší pracovný záber musí 

nadväzovať na čerstvú povrchovú úpravu.    

Pred nanášaním povrchovej vrstvy je treba pozakrývať parapetné plechy, okenné rámy 

a okná proti znečisteniu. Po ukončení nanášania povrchovej vrstvy sa ochranné pásy odstránia 

a tiež prípadné nečistoty ešte pokiaľ omietka nezaschne.  

Pohľadovo ucelené plochy sa musia robiť v jednom pracovnom zábere bez prerušenia. 

Prerušenie prác je prípustné iba na hranici dvoch farebných odtieňov, na nárožiach a iných 

vodorovných a zvislých hranách. Ukončenie a napojenie rôznych farebných odtieňov na 

ploche sa robí pomocou papierovej pásky. V miest požadovaného ukončenia jednej farby sa 

páska nalepí na podklad. Po nanesení a uhladení jedného farebného odtieňa po pásku sa táto 

odstráni a po zaschnutí dokončenej vrstvy sa nalepí na hranu prvého odtieňu. Po nanesení 

druhého farebného odtieňa sa páska odstráni.  

Povrchovú vrstvu – omietku, nie je možné nanášať počas dažďa, pri silnom vetre, 

počas priameho slnečného žiarenia a pri teplotách vzduchu alebo podkladu pod +5°C a nad 

+30°C. 

Čerstvé omietky je treba chrániť min. 24 hodín pred pôsobením nepriaznivých 

poveternostných vplyvov.  

Omietky so štruktúrovaným povrchom sa majú nanášať zásadne v hrúbke 

maximálneho zrna. Inak sa nedosiahne kvalitná štruktúra.   

Použité náradie je treba po práci i počas prestávok bezodkladne umyť.  

 

1.2.11 Dokončovacie práce 

Po dokončení povrchovej vrstvy tepelnoizolačného systému sa musia vykonať 

dokončovacie práce na zamedzenie prenikania zrážkovej vody do systému: 

• priznané dilatačné škáry konštrukcie, ktoré neboli utesnené vhodným dilatačným 

profilom, sa musia upraviť na potrebnú šírku v celej hrúbke tepelnoizolačného 

systému až po pôvodnú dilatáciu a utesniť na povrchu tepelnoizolačného systému 

uzatvoriť vhodným silikónovým tmelom.  
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• škáry medzi tepelnoizolačným systémom a okennými alebo dvernými rámami, 

parapetnými plechmi, atikovými plechmi a pod. sa utesnia silikónovým tmelom 

farebne podobným ako je rám alebo povrchová vrstva. 

• vodorovné prvky, ktoré prechádzajú naprieč tepelnoizolačným systémom musia mať 

mierny sklon smerom dolu. Vodorovné plochy vo fasáde sa odporúča oplechovať. 

Odkvapový nos vodorovných plechov musí byť min. 30 – 40 mm od povrchovej 

úpravy.   

 

1.3 Použité náradie 

 Miešadlo, príklepová vŕtačka, murárska lyžica, hladidlo z nerezovej ocele, plastové 

hladidlo, brus na polystyrén, pištoľ na silikónový tmel, gumové kladivo, nôž na stavebné 

izolačné hmoty, nôž odlamovací, vodováha, lata na meranie rovinnosti, vedro.  

 

1.4 Pomocná stavebná konštrukcia – lešenie 

 Jedná sa o rámové lešenie SPRINT [11]. Skladá sa z uzatvoreného  rámu, rúrok s 

vystuženými rámovými rohmi, integrovanými držiakmi pre externé a interné rámové 

zábradlie a unikátny patentovaný priečnik ktorý umožňuje jednoduché odobratie a vloženie 

podlažiek.  

Popis prvkov: 

o Dĺžka poľa: 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,09; 0,75 m 

o Výška rámu: 2,0; 1,0; 0,66 m 

o Výška priechodzieho  rámu: 2,6; 2,2 m 

o Podlážky: oceľ, hliník alebo drevo  

o Nosnosť: 200 kg/m2 pre 3,0 m; 300 kg/m2 pro 2,5 m 

o Príslušenstvo zahrňuje: konzoly (0,34 a 0,75 m), priehradové nosníky a záchytné 

striešky 

Plán výstavby lešenia dodá firma, od ktorej bude lešenie prenajaté.  

 

1.5 Spôsob zvislej a vodorovnej dopravy materiálu 

 Vodorovná preprava materiálu bude ručným nosením pracovníkov, tí ho budú 

vodorovne presúvať z miesta uloženia, to je sklad, skládka, vnútorné priestory objektu, 

k miestu kde je umiestnené zariadenie pre zvislú dopravu materiálu. 
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 Pre zvislú dopravu je zvolený lešenársky vrátok GEDA MAXI 120S. Maximálna 

pracovná výška je 40 m, riešený objekt má výšku 22,29 m. Nosnosť vrátku 120 kg. Montáž 

vrátku - pohonná jednotka sa upevní dolu na lešenie a hore sa na lešenie umiestni otočné 

rameno vrátku. Materiál sa prepravuje zavesením, na závesný hák. 

 

1.6 Pracovné a ochranné pomôcky 

 Pracovné pomôcky: odev, rukavice, pracovné topánky s pevnou podrážkou a zosilenou 

špicou.   

 Ochranné pomôcky: prilba, reflexná vesta, pri brúsení polystyrénu respirátor, pri 

vŕtaní otvorov pre rozperné kotvy príklepovou vŕtačkou, ochrana sluchu slúchadlami alebo 

štupľami do uší.  

 

1.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 V rámci realizácie zatepľovacích systémov sa vychádza za súčasných platných 

noriem, ktoré presne definujú základné požiadavky, parametre, pomôcky a doplnky pre 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov na stavbe. Jedná sa o: 

- Zákonník práce , hlava 5 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1957 Sb., o evidencii a registrácií pracovných 

úrazov a o hlásenie nehôd a poruch technických zariadení.  

- Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku 

- Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpočnosť 

a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky 

alebo do hĺbky. 
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G.2 Technologický postup odvetraného zatepľovacieho systému 

 

1.1 Odvetraný zatepľovací systém, skladba 

• tepelnoizolačná vrstva - ISOVER TF [6] 50 – 120 mm 

• nosná konštrukcia pozostávajúca s kotiev a zvislých profilov 

• odvetraná vzduchová vrstva 

• obklad – cementotrieskové dosky CETRIS Finish hr. 12 mm [12] 

 

1.2 Pracovný postup 

 

1.2.1 Vymeranie umiestnenia kotiev 

Pri vymeriavaní sa na fasádu vynesú vodorovné a zvislé osi kotiev. V mieste ich 

priesečníku, sa bude montovať kotva. Práce vymeriavania sa realizujú pomocou zámerných 

šnúr (tzv. šprngátko), pásma, nivelačnej laty a teodolitu.  

Na začiatku si musíme vymerať prioritné osi, to sú roh fasády, ostenia okien a dverí, 

os soklového profilu, ukončenie pri atike. Potom od zvislých osí vynášame raster 600 mm. 

V prípade zvislých os, je nutné tento raster dodržať, pretože v zvislom smere budú montované 

L profily, na ktoré sa budú uchytávať obkladové dosky. Tie budú mať rozmer 1195 x 500 

mm. V prípade posunu zvislej osi, teda zvislého nosného profilu, by sme obklad nemohli 

uchytiť, na oboch koncoch dosky. Vodorovné osi majú istú toleranciu, ktorú je v prípade 

nutnosti možné využiť. Tam kde nie je raster možné dodržať sa umiestnia dosky 

požadovaného rozmeru, ktoré budú vedené ako atypické.          

 

1.2.2 Montáž hliníkových kotiev 

Použité kotvy budú mať rôzne dĺžky. Určíme ich, tak že si na stene ktorú ideme 

opláštiť určíme najvyšší a najnižší bod. Dĺžku zvolíme, tak aby bol obklad z dosiek, ktorý 

bude namontovaný na zvislých profiloch uchytených na týchto kotvách v jednej rovine. 

Vo vymeraných bodoch sa vyvŕtajú otvory pre rozperné kotvy s podložkou a maticou, 

ktorými sa upevnia kotvy. Otvory pre kotvy sa vŕtajú príklepovou vŕtačkou. Smer vrtu musí 

byť vždy kolmo na podklad. Kotevná dĺžka kotvy je 60 mm, ale hĺbka vrtu je o 10 mm väčšia. 

Vrty musia byť realizované vždy kolmo na stenu. Po upevnení kotvy, skontrolujeme, či je 

pripevnená správne a to tak, že ju skúsime pootočiť, ak nebude s kotvou možné pohnúť, tak je 

dobre pripevnená. Rovinnosť namontovaných kotiev sa kontroluje šnúrou. 
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1.2.3 Vytvorenie tepelnoizolačnej vrstvy 

 Pred kladením prvého radu izolačných dosiek sa na podklad pripevnia soklové profily 

v presnej vodorovnej polohe a požadovanej výške, výška viď výkres č. F.10 v prílohe 1 - 

Výkresová časť. Soklový zakladací profil sa na podklad pripevní hmoždinkami a skrutkami 

dĺžky min. 50 mm (3 ks na 1 bm). Požadovaná rovinnosť čela soklového zakladacieho profilu 

sa dosiahne použitím vyrovnávacích podložiek. V mieste rohov sa môžu buď použiť soklové 

rohové profily, alebo sa profil upraví odrezaním v uhle 45°. Vzájomné napojenie jednotlivých 

kusov soklových profilov sa robí s medzerou min. 2 mm a na ich spájanie sa používajú 

plastové spojky. 

 Tepelnoizolačná vrstva sa vytvára zdola na hor. Tepelnoizolačné dosky sa kladú tesne 

vedľa seba, aby medzi nimi nevznikala medzera. Kladú sa na väzbu, v jednotlivých radoch sú 

posunuté o polovicu šírky dosky. Väzba na rohoch a v kútoch sa vytvára na hrúbku dosky. 

Keď cez dosku prechádza kotva, musí sa otvor do dosky narezať, nesmie sa na kotvu 

napichovať, došlo by k porušeniu dosky, keďže kotva nemá dostatočne ostrú hranu na čisté 

narezanie. K podkladu sa dosky pripevnia pomocou rozperných kotiev, v počte 4 kusy na m2. 

Dĺžka rozpernej kotvy, je závislá na hrúbke kotvenej tepelnej izolácie. Rozperná kotva musí 

mať dĺžku rovnú hrúbke tepelnej izolácie plus 40 mm kotevnej dĺžky. Otvory pre kotvy sa 

vŕtajú príklepovou vŕtačkou. Smer vrtu musí byť vždy kolmo na podklad. Hĺbka otvoru musí 

byť o 10-15 mm väčšia ako je minimálna kotevná dĺžka. Kotva sa do kotevného otvoru 

zatĺkajú gumovým kladivom tak, aby sa hlava kotvy nepoškodila. Tanierová hmoždenka sa 

osádza bez rozperného tŕňa. Rozperný tŕň sa zatlčie až po osadení tela kotvy.   

 

1.2.4 Montáž zvislých hliníkových profilov 

 Budú použité tri typy zvislých profilov. Profil tvaru T 105x60x2 mm v mieste spojov 

dosiek, profil tvaru L 40x60x2 mm v strede dosky a profil tvaru L 60x60x2 mm v rohoch 

a kútoch, kde sa stýkajú dve dosky.  

 Ako prvé si pripevníme profily na krajoch steny, ich presnú polohu skontrolujeme 

teodolitom a vodováhou. Keď budú upevnené, tak ich spojíme šnúrou a ostatné profily 

upevňujeme na úroveň šnúry. Avšak šnúra nemôže slúžiť ako jediný prvok kontroly zvislosti, 

a rovinnosti. Je len doplnkom kontroly vodováhou a teodolitom.  

 Profily sa ku kotvám pripevňujú pevným spojom samozavrtávajúcimy samoreznými 

skrutkami. V mieste styku dvoch zvislých profilov, je nutné vynechať medzeru 10 – 15 mm, 

kvôli tepelnej rozťažnosti hliníkového materiálu.     
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1.2.5 Montáž poistnej hydroizolácie 

 Použitá bude poistná hydroizolácia Jutafol D 110 Special [7]. Poistnú hydroizoláciu 

montujeme z dôvodu špáry medzi obkladnými doskami. Pripevňuje sa na zvislé profily 

prostredníctvom obojstranne lepiacej pásky. Teda, najskôr sa na zvislé profily po celej dĺžke 

nalepí obojstranne lepiaca páska a potom sa na ňu prilepí poistná hydroizolácia.    

    

1.2.6 Montáž obkladu 

 Použité budú cementotrieskové dosky CETRIS Finish [12], hrúbky 12 mm o rozmere   

1195 x 500 mm. Pred vlastnou montážou dosiek sa na zvislé hliníkové profily pripevní po 

celej ich dĺžke pryžové tesnenie. To sa pripevní mechanicky samozavrtávajúcimy 

samoreznými skrutkami. Toto tesnenie je medzi doskou a hliníkovým profilom, aby pri 

montáži dosiek na profily, tieto dosky nepraskali. Keď máme pripevnenú pryžovú podložku 

môžeme prejsť k montáži dosiek. Tie sa na zvislý hliníkový profil nitujú nitmi 4,8x23            

ø 16mm vo farbe dosky. Otvory pre nit sú v doske predvŕtané z výroby, do zvislého profilu 

ich vyvŕtame po priložení dosky na profil. Dosky montujeme s 5 milimetrovou špárou, na 

všetkých stranách dosky. S montážou začíname z kraja steny a smerom zdola hore 

v horizontálnych radoch.   

 

 

Obr. 6) Schéma montáže fasádnych dosiek CETRIS (rozmery v mm) 
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1.3 Použité náradie 

 Príklepová vŕtačka, akumulátorová vŕtačka, akumulátorové nitovacie kliešte, uhlová 

brúska, pištoľ na silikónový tmel, gumové kladivo, železné kladivo, nôž na stavebné izolačné 

hmoty, nôž odlamovací, vodováha, lata na meranie rovinnosti, zámerná šnúra, pásmo, 

nivelačná lata.  

 

1.4 Pomocná stavebná konštrukcia – lešenie 

 Jedná sa o rámové lešenie SPRINT. Skladá sa z uzatvoreného  rámu, rúrok s 

vystuženými rámovými rohmi, integrovanými držiakmi pre externé a interné rámové 

zábradlie a unikátny patentovaný priečnik ktorý umožňuje jednoduché odobratie a vloženie 

podlažiek.  

Popis prvkov: 

o Dĺžka poľa: 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,09; 0,75 m 

o Výška rámu: 2,0; 1,0; 0,66 m 

o Výška priechodzieho  rámu: 2,6; 2,2 m 

o Podlážky: oceľ, hliník alebo drevo  

o Nosnosť: 200 kg/m2 pre 3,0 m; 300 kg/m2 pro 2,5 m 

o Príslušenstvo zahrňuje: konzoly (0,34 a 0,75 m), priehradové nosníky a záchytné 

striešky 

Plán výstavby lešenia dodá firma, od ktorej bude lešenie prenajaté.  

 

1.5 Spôsob zvislej a vodorovnej dopravy materiálu 

 Vodorovná preprava materiálu bude ručným nosením pracovníkov, tí ho budú 

vodorovne presúvať z miesta uloženia, to je sklad, skládka, vnútorné priestory objektu, 

k miestu kde je umiestnené zariadenie pre zvislú dopravu materiálu. 

 Pre zvislú dopravu je zvolený lešenársky vrátok GEDA MAXI 120S. Maximálna 

pracovná výška je 40 m, riešený objekt má výšku 22,29 m. Nosnosť vrátku 120 kg. Montáž 

vrátku - pohonná jednotka sa upevní dolu na lešenie a hore sa na lešenie umiestni otočné 

rameno vrátku. Materiál sa prepravuje zavesením, na závesný hák. 
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1.6 Pracovné a ochranné pomôcky 

 Pracovné pomôcky: odev, rukavice, pracovné topánky s pevnou podrážkou a zosilenou 

špicou.   

 Ochranné pomôcky: prilba, reflexná vesta, pri vŕtaní otvorov pre rozperné kotvy 

príklepovou vŕtačkou, ochrana sluchu slúchadlami alebo štupľami do uší.  

 

1.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 V rámci realizácie zatepľovacích systémov sa vychádza za súčasných platných 

noriem, ktoré presne definujú základné požiadavky, parametre, pomôcky a doplnky pre 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov na stavbe. Jedná sa o: 

- Zákonník práce , hlava 5 

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1957 Sb., o evidencii a registrácií pracovných 

úrazov a o hlásenie nehôd a poruch technických zariadení.  

- Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na stavenisku 

- Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpočnosť 

a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpečenstvom pádu z výšky 

alebo do hĺbky. 
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G.3 Porovnanie zatepľovacích systémov 

 

 Vybrané druhy zatepľovacích systémov som sa rozhodol porovnať na základe doby 

potrebnej na ich realizáciu, ich tepelno-technických vlastností a ceny. Pre tento účel som 

vypracoval, harmonogram, rozpočet a posudok obvodového plášťa pre jednotlivé 

zatepľovacie systémy. 

 

 

1.1 Porovnanie na základe doby realizácie 

 

Pre toto porovnanie som vypracoval časový harmongram prác jednotlivých zatepľovacích 

systémov. Celkovu dobu realizácie som dostal po sčítaní doby dielčích prác, ktoré som 

vypočítal pomocou vzorca:  

.

.

Q Nh
T

D K
=  

 T -  počet pracovných dní 

 Q - objem prác 

 Nh - čas vynaložený na mernú jednotku realizovanej práce jedným pracovníkom 

 D -  počet pracovníkov v čate vykonávajúcej danú prácu 

 K -  počet hodín pracovnej zmeny 

 

Graficky spracované harmonogramy jednotlivých variant, viď príloha                          

3 - Harmonogramy, tepelno-technické posudky, rozpočty. 
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1.1.1 Doba realizácie kontaktného zatepľovacieho systému s použitím polystyrénu. 

 

 

1. Montáž soklovej lišty – Q = 105 bm, Nh = 0,214, D = 3, K =10h: 

105.0, 214
0,749 1

3.10
T deň= = =  

  

2. Lepenie izolačných dosiek na soklové murivo – Q = 31 m
2
, Nh = 0,66, D = 2 , K = 10h: 

31.0,66
1,023 1

2.10
T deň= = =  

 

3. Montáž lešenia – Q = 3100 m
2
, Nh = 0,18, D = 8, K = 10h: 

3100.0,18
6,975 7

8.10
T dní= = =  

 

4. Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia – Q = 458 m
2
, Nh = 0,078, D = 4,  

K = 10h: 

458.0,078
0,893 1

4.10
T deň= = =  

 

5. Lepenie izolačných dosiek na fasáde  

Pre polystyrén 50, 70, 80, 100, 120 mm – Q = 2494 m
2
, Nh = 0,664, D = 8, K = 10h: 

     
2494.0,664

20,701
8.10

T = =  

Pre polystyrén 20 mm – Q = 95 m
2
, Nh = 0,70, D = 8, K = 10h: 

     
95.0,70

0,831
8.10

T = =  

Spolu  20,701 + 0,831 = 21,532 = 22 dní 
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6. Zhotovenie omietky na fasáde 

Pre polystyrén 50, 70, 80, 100, 120 mm – Q = 2494 m
2
,Nh = 0,49, D= 8, K = 10h: 

  
2494.0, 49

15, 276
8.10

T = =  

Pre polystyrén 20 mm – Q = 95 m2, Nh = 0,53, D = 8, K = 10h: 

     
95.0,53

0,629
8.10

T = =  

Spolu 15,276 + 0,629 = 15,905 = 16 dní 

 

7. Demontáž lešenia – Q = 3100 m
2
, Nh = 0,11, D =  8, K = 10h: 

3100.0,11
4,263 5

8.10
T dni= = =  

 

8. Zhotovenie omietky na soklovom murive – Q = 31 m
2
, Nh = 0,49, D =  2, K = 10h: 

     
31.0,49

0,759 1
2.10

T deň= = =  

 

 

Celková doba trvania 54 dní.  
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1.1.2 Doba realizácie kontaktného zatepľovacieho systému s použitím minerálnej vlny 

 

 

1. Montáž soklovej lišty – Q = 105 bm, Nh = 0,214, D = 3, K =10h: 

105.0, 214
0,749 1

3.10
T deň= = =  

  

2. Lepenie izolačných dosiek na soklové murivo – Q = 31 m
2
, Nh = 0,66, D = 2 , K = 10h: 

31.0,66
1,023 1

2.10
T deň= = =  

 

3. Montáž lešenia – Q = 2350 m
2
, Nh = 0,18, D = 8, K = 10h: 

3100.0,18
6,975 7

8.10
T dní= = =  

 

4. Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia – Q = 458 m
2
, Nh = 0,078, D = 4,  

K = 10h: 

458.0,078
0,893 1

4.10
T deň= = =  

 

5. Lepenie izolačných dosiek na fasáde  

Pre dosky 50, 70, 80, 100, 120 mm – Q = 2494 m
2
, Nh = 0,664, D = 8, K = 10h: 

     
2494.0,664

20,701
8.10

T = =  

Pre dosky 20 mm – Q = 95 m
2
, Nh = 0,70, D = 8, K = 10h: 

     
95.0,70

0,831
8.10

T = =  

Spolu  20,701 + 0,831 = 21,532 = 22 dní 
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6. Zhotovenie omietky na fasáde 

Pre polystyrén 50, 70, 80, 100, 120 mm – Q = 2494 m
2
,Nh = 0,66, D= 8, K = 10h: 

  
2494.0,66

20,576
8.10

T = =  

Pre polystyrén 20 mm – Q = 95 m2, Nh = 0,713, D = 8, K = 10h: 

     
95.0,713

0,847
8.10

T = =  

Spolu 20,576 + 0,847 = 21,423 = 22 dní 

 

7. Demontáž lešenia – Q = 3100 m
2
, Nh = 0,11, D =  8, K = 10h: 

3100.0,11
4,263 5

8.10
T dni= = =  

 

8. Zhotovenie omietky na soklovom murive – Q = 31 m
2
, Nh = 0,49, D =  2, K = 10h: 

     
31.0,49

0,759 1
2.10

T deň= = =  

 

 

Celková doba trvania 60 dní.  
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1.1.3 Doba realizácie odvetraného zatepľovacieho systému s použitím minerálnej vlny 

 

1. Montáž soklovej lišty – Q = 105 bm, Nh = 0,214, D = 3, K =10h: 

105.0, 214
0,749 1

3.10
T deň= = =  

  

2. Lepenie izolačných dosiek na soklové murivo – Q = 31 m
2
, Nh = 0,66, D = 2 , K = 10h: 

31.0,66
1,023 1

2.10
T deň= = =  

 

3. Montáž lešenia – Q = 2350 m
2
, Nh = 0,18, D = 8, K = 10h: 

3100.0,18
6,975 7

8.10
T dní= = =  

 

4. Montáž fasády, všetkých prvkov – Q = 2589 m
2
, Nh = 3, D =  8, K = 10h: 

2589.3
97,08 97

8.10
T dni= = =  

 

5. Demontáž lešenia – Q = 3100 m
2
, Nh = 0,11, D =  8, K = 10h: 

3100.0,11
4,263 5

8.10
T dni= = =  

 

 

Celková doba trvania 111 dní.  
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1.2 Porovnanie na základe tepelno-technických vlastností 

 

Tepelne technický posudok 

 

 Predmetom posudku sú charakteristické konštrukcie obvodového plášťa. Posúdené je 

miesto, kde obvodovú stenu tvorí murivo POROTHERM, ktoré je zaizolované tepelnou 

izoláciou hrúbky 70 mm. U všetkých troch typov zatepľovacích systémov je posúdené to isté 

miesto, aby sa mohlo urobiť relevantné porovnanie.  

 K výpočtu tepelne technických posudkov je použitý software Teplo 2010 zo súboru 

Stavebná fyzika. 

  

 Tepelne technické posúdenie skladby stavebných konštrukcií obsahuje: 

a) posúdenie súčiniteľu prestupu tepla U [W/m2.K] 

b) posúdenie požiadavku  na šírenie vlhkosti v konštrukcií Mc [kg/m2.rok] 

 

 Konštrukcia musí spĺňať požiadavky ČSN 73 0540 – 2, Tepelná ochrana budov časť 2: 

Požiadavky  

a)  U ≤ UN [W/m2.K] 

b)  Mc ≤ Mc.N [kg/m2.rok]  

 

Kompletné výpisy vyhodnotenia tepelno-technického posudku jednotlivých variant, 

viď príloha 3 - Harmonogramy, tepelno-technické posudky, rozpočty. 
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1.2.1 Tepelno-technické vlastnosti kontaktného zatepľovacieho systému s použitím 

polystyrénu 

 

Skladba posudzovanej konštrukcie:  

 Číslo  Názov vrstvy    d [m] 

   1  Porotherm Universal  0,020        

   2  Porotherm 36.5 P+D   0,380        

   3  Baumit lepiaca stierka   0,010       

   4  ISOVER EPS GreyWall  0,070       

   5  Výstužná vrstva ETICS  0,004        

   6  Baumit SilikonTop  0,0015        

  

    Požiadavka: U,N  =    0,30 W/m2K 

   Vypočítaná hodnota: U =   0,20 W/m2K 

    U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 

 

1.2.2 Tepelno-technické vlastnosti kontaktného zatepľovacieho systému s použitím 

minerálnej vlny 

 

Skladba posudzovanej konštrukcie:  

   Číslo  Názov vrstvy    d [m]   

     1  Porotherm Universal  0,020   

     2  Porotherm 36.5 P+D   0,380        

     3  Baumit lepiaca stierka   0,010        

     4  Isover TF    0,070       

     5  Výstužná vrstva ETICS  0,004        

     6  Baumit SilikonTop  0,0015        

 

  

    Požiadavka: U,N  =    0,30 W/m2K 

   Vypočítaná hodnota: U =   0,22 W/m2K 

    U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ 
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1.2.3 Tepelno-technické vlastnosti odvetraného zatepľovacieho systému s použitím 

minerálnej vlny 

 

Skladba posudzovanej konštrukcie: 

 

  

   Číslo  Názov vrstvy    d [m]   

    1  Porotherm Universal  0,020   

     2  Porotherm 36.5 P+D 0,380   

     3  Isover TF    0,070   

 

  

    Požiadavka: U,N  =    0,30 W/m2K 

    Vypočítaná hodnota: U =   0,23 W/m2K 

    U < U,N ... POŽIADAVKA JE SPLNENÁ. 
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1.3 Porovnanie na základe ceny 

 

Pre toto porovnanie som vypracoval položkové rozpočty jednotlivých systémov. Na 

vypracovanie rozpočtov bol použitý software BUILDpower firmy RTS a.s.  

Kompletné položkové rozpočty jednotlivých variant, viď príloha 3 - Harmonogramy, tepelno-

technické posudky, rozpočty. 

 

1.3.1 Cena kontaktného zatepľovacieho systému s použitím polystyrénu 

 

Celková cena je:  3 081 985,- Kč 

 

1.3.2 Cena kontaktného zatepľovacie systému s použitím minerálnej vlny 

 

Celková cena je:  5 189 175,- Kč 

 

1.3.3 Cena odvetraného zatepľovacie systému s použitím polystyrénu 

 

Celková cena je:  16 828 284,- Kč 
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1.4 Záver porovnania 

 

 

Hodnoty jednotlivých variant vo vybraných okruhoch porovnávania 

 

  

Kontaktný zatepľovací systém s použitím polystyrénu ISOVER EPS GREYWALL 

  

Doba realizácie   54 dni 

Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,20 W/m2K 

Cena     3 081 985 Kč 

 

Kontaktný zatepľovací systém s použitím minerálnej vlny ISOVER TF 

 

Doba realizácie   60 dni 

Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,22 W/m2K 

Cena     5 189 175 Kč 

 

Odvetraný zatepľovací systém s použitím minerálnej vlny ISOVER TF 

 

Doba realizácie   111 dni 

Súčiniteľ prestupu tepla: U = 0,23 W/m2K 

Cena     16 828 284 Kč 
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Grafické znázornenie hodnôt jednotlivých variant vo vybraných okruhoch 

Skratky:  KZS EPS – kontaktný zatepľovací systém s použitím polystyrénu 

  KZS MV – kontaktný zatepľovací systém s použitím minerálnej vlny 

  OZS MV – odvetraný zatepľovací systém s použitím minerálnej vlny 
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Záver 

   

  V tejto diplomovej práci som si vyskúšal aké to je keď Vám niekto zadá 

architektonickú štúdiu a Vy z toho urobíte realizačný projekt. Pri riešení realizačnej 

projektovej dokumentácie som sa zameral na dostupné materiály, ktoré sú výhodné svojou 

cenou a jednoduchou manipuláciou. 

  V technologickej časti, som si urobil dokonalý prehľad o zatepľovacích systémoch, na 

základe ich porovnania, mi je jasné aké sú hlavné kritéria pri výbere toho správneho 

zatepľovacieho systému. Zistil som, že tepelno-technické vlastnosti, pri výbere 

zatepľovacieho systému nehrajú hlavnú rolu, keďže ich vlastnosti sa líšia vo veľmi malých 

rozdieloch. Dramatický je rozdiel v cene, no tomu taktiež odpovedá kritérium pri výbere 

fasády, predsa len sa odvetraná fasáda vyberá skôr na veľké reprezentatívne budovy.      
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