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Anotace bakalářská práce  

Cílem této bakalářské práce je porovnat nezateplený a zateplený obvodový plášť bytového 

domu. V první části je řešena prováděcí dokumentace kde jsou výkresy a textové části 

k projektu rodinnému domu. V další části je řešen technologický postup zateplování 

obvodového pláště bytového domu systémem ETICS .  

K bakalářské práci je přiložena výkresová dokumentace, rozpočet stavby rozdělen po 

jednotlivých podlažích a rozpočet dodatečného zateplení objektu, harmonogram prací a 

potřebné tepelně technické výpočty. Hlavní zjištěním bakalářské práce je zda se vyplatí 

dodatečně zateplit fasádu bytového domu. 

 

 

 

 

 

 

Abstract The thesis 

The aim of this thesis is to compare the non-insulated and insulated cladding a building. The 

first part deals with detailed documentation of drawings and text parts of family home project. 

The next part is solved technological process of heating a building envelope system ETICS. 

The thesis is accompanied by drawings, construction budget allocated for different budget 

levels and additional insulation of the building, work schedule and the necessary heat-

technical calculations. The main finding of this work is whether it is worth an additional 

thermal insulation of a building facade. 
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Seznam zkratek a značení: 

 Zkratky v textu: 

 

  NP   nadzemní podlaží 

   BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   tl.   tloušťka 

   DPH  daň z přidané hodnoty 

   Kč   korun českých 

 

Zkratky v tepelně technických posudcích: 

 

   U   součinitel prostupu tepla (W/m²K) 

   U,N   požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (W/m²K) 

   Uw   součinitel prostupu tepla oknem jako celek (W/m²K) 

   Ug   součinitel prostupu tepla sklem okna (W/m²K) 

   Ti   návrhová vnitřní teplota (°C) 

   Tae   návrhová venkovní teplota (°C) 

   Te   teplota na vnější straně (°C) 

   Tai  návrhová teplota vnitřního vzduchu (°C) 

   RHi   relativní vlhkost v interiéru (%) 

   Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok) 

   Mev,a  roční množství odpařené vodní páry (kg/m²,rok) 

   Mc,N  maximální množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok) 

   f,Rsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu (-) 

   f,Rsi,m  vypočtená průměrná hodnota teplotní faktor vnitřního povrchu (-) 

   f,Rsi,cr  kritický teplotní faktor vnitřního povrchu (-) 
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a) Identifikační údaje 

Název akce:            Bytový dům Ostrava Výškovice 

Místo stavby:     Proskovická 62/1572, 700 30 Ostrava-Výškovice 

Parcela číslo:  3675 

Stupeň PD:         projektová dokumentace pro stavební povolení  

Kraj:           Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad:             Ostrava-JIH 

Investor:             Stavební a bytové družstvo Výškovice  

   Výškovická 7, 700 30 Ostrava-Výškovice 

Dodavatel stavby:   bude vybrán v soutěži  

Projektant:        Miroslav Bilanič 

Spolupráce na projektu 

Stavební část:  Miroslav Bilanič 

Statika:  

Technika prostředí staveb: 

Požární ochrana:   

Elektroinstalace:    

 

b) Údaje o stávajících poměrech staveniště 

Objekt je situován na stavební parcele č. 3675 o celkové výměře 2583 m2
 v katastrálním 

území Ostrava-Výškovice se nachází v obytné zóně „Proskovická“. Vjezd na pozemek je 

z ulice Proskovická (asfaltová komunikace šíře 6 m). Parcela je situována na rovině. Pozemek 

je zarostlý jen nízkými křovinami a je zatravněn. Základová půda je tvořena písčitojílovými 

hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 

geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové 

sloupky + tkané pletivo výšky 170 cm), vjezdová brána šířky 3 m.. Vodovod je napojen z 

uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 2 m od oplocení). Inženýrské sítě jednotné 
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kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Proskovická (viz příloha stavební části - 

zastavovací plán). 

c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000,  

- inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 

 

Ostatní podklady: 

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace,  

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

předpisů, 

- požadavky investora,  

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

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 

známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány v dokumentaci, případně budou na 

základě jejich požadavků následně doplněny. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – dle 

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

výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

f) Údaje o splnění územních regulativů 

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

g) Časové vazby a věcné vazby  

Stavba nevyvolá související investice, jelikož se neuvažuje s další výstavbou.  
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h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby  

Dokončení projektu stavby               říjen 2010 

Zahájení stavby                               březen 2011 

Ukončení stavby                              prosinec 2011 

Postup výstavby: 

Postup výstavby je podrobně zpracován v přiloženém Ganttovém řádkovém 

harmonogramu, který je přílohou této práce.  

i) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem:   340 m2 

Obestavěný prostor:  4254 m3 

Podlahová plocha celkem:   666 m2 

Celkové náklady stavby: 16 mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 4. 4. 2012    Vypracoval: Miroslav Bilanič 
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akce:  Bytový dům Ostrava Výškovice  
   Proskovická 62/1572, 700 30 Ostrava-Výškovice 

stupeň:   projektová Dokumentace pro stavební povolení 
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   Výškovická 7, 700 30 Ostrava-Výškovice 
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archivní číslo:    10/2 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

Obsah souhrnné technické zprávy: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

c) Technické řešení 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

h) Průzkumy a měření 

i) Geodetické podklady 

j) Členění stavby 

k) Vliv stavby na okolí 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpečnost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. Bezbariérové řešení stavby 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

b) Zásobování vodou 

c) Zásobování energiemi 

d) Řešení dopravy 

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

f) Elektronické komunikace 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Objekt je situován na stavební parcele č. 3675 o celkové výměře 2583 m2
 v katastrálním 

území Ostrava-Výškovice se nachází v obytné zóně „Proskovická“. Vjezd na pozemek je 

z ulice Proskovická (asfaltová komunikace šíře 6 m). Parcela je situována na rovině. Pozemek 

je zarostlý jen nízkými křovinami a je zatravněn. Základová půda je tvořena písčitojílovými 

hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 

geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové 

sloupky + tkané pletivo výšky 170 cm), vjezdová brána šířky 3 m. U vjezdu je ve zděném 

pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z uličního řadu do 

vodoměrné šachty (na parcele 2 m od oplocení). Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a 

telefonu jsou vedeny v ulici Proskovická (viz příloha stavební části - zastavovací plán). 

b) Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Objekt Bytového domu Ostrava Výškovice je situován v obytné zóně: Ostrava-Výškovice. 

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

k ose komunikace (ul. Proskovická). Vjezd na pozemek navazuje na 6 stání pro osobní auta, 

které je na východní straně pozemku. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem 

zeleně. Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

Půdorys objektu Bytového domu Ostrava Výškovice je ve tvaru obdélníka. Budova je 

třípodlažní. Vstup do objektu je z jižní strany objektu. Vede přes zádveří do chodby a do 

bytové části domu. V zádveří a v chodbě jsou čtyři byty z toho je jeden upraven pro osobu 

s invalidním postižením. V chodbě je po levé straně i pravé straně vstup do společného 

prostoru. V prostorách bytů se nachází WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyní a ložnice. 

Z obývacího pokoje s kuchyní je vstup na balkón.     

Schodištěm je dále zpřístupněno další podlaží, kde se taktéž nacházejí čtyři bytové 

jednotky. V prostorách bytů se nachází WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyní a ložnice. 

Z obývacího pokoje s kuchyní je vstup na balkón. 

Materiálové řešení budovy s plochou střechou je v  souladu s charakterem okolní zástavby 

rodinnými a bytovými domy. Nedílnou součástí stavby je oplocení se zahradní úprava a 

drobnou architekturou. 
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c) Technické řešení 

Základy 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Založení stavebního objektu je na základových pásech z 

prostého betonu – C20/25. Do základů budou vloženy zemnící pásky. V nepodsklepené části 

je minimální hloubka základové spáry 1 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C20/25 

tloušťky 100 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm.  

Konstrukční systém 

Obvodové stěny budou zděné z cihelných bloků Porotherm 44 P+D do tepelně izolační 

malty Porotherm TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). 

Na ostění u dveřních a okenních otvorů budou použity tvarovky Porotherm 44 K P+D s 

drážkou š. 250 mm pro vložení pruhu tepelné izolace XPS tl. 30 mm pro přerušení tepelného 

mostu. Vnitřní nosné stěny z cihel Porotherm 24 P+D P10 na MC 5 MPa. Překlady Porotherm 

7 a PTH 11,5 (viz výpis prefabrikátů a statická část). 

Stropy 

Stropní konstrukce je z keramobetonových nosníků Porotherm POT 160x175 a vložek 

Miako 15/50 PTH, v místě ztužujících a nosných trámců navrženy doplňkové vložky Miako 

8/50. Tloušťka stropu 210 mm, beton C16/20. Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro 

montáž viz Wienerberger – podklad pro navrhování z roku 2011. Železobetonový monolitický 

věnec výšky 210 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 19,5 s vloženou tepelně izolační 

deskou EPS o celkové tloušťce 150 mm) je navržen v rámci stropů 1. NP (výztuž 4 Ø12, 

třmínky Ø6 po cca 200 mm).  

Schodiště 

Vertikální spojení ve stabevním objektu je řešena dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Schodiště je betonové schodnicové se skrytou schodnicí. Schodnice je I 220 a 

beton použitý pro schodiště je C16/20 Mádlo je dřevěné profilu 40 mm. 

Zastřešení 

Střecha je plochá obdélníkového tvaru. Střešní krytina je řešena jako hydroizolace a 

sklony pro odvodnění střechy budou vyřešeny dle normy. 
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Vnější plochy 

Vjezd na pozemek se připojuje na 16 stání pro osobní auta, které je na východní straně 

pozemku. Vstup pro pěší je oddělen pruhem zeleně. Okolí stavby bude osázeno půdu 

zakrývající zelení a keři.  Na stavbu vjezdu na pozemek, pěší komunikace a parkovací stání 

bude použito zámkové betonové dlažby. 

 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

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

staveniště.  

Splašková kanalizace bude svedena do kanalizace v přilehlé ulici Proskovická .  

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

Proskovická v majetku SMVaK.  

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

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

umístěna skříň s HUP. 

Stavba bude propojena s veřejnou komunikací pomocí sjezdu z místní komunikace na 

ulici Proskovická. 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Stavba bude propojena s veřejnou komunikací pomocí sjezdu z místní komunikace na 

ulici Proskovická. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Na pozemku 

jsou situována 16 parkovací stání. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Vytápění bytového domu bude prováděno dálkově. 

Splaškové vody budou odvedeny do kanalizace odpadní. 

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

staveniště. 
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Dodavatelská stavební firma zajistí odvoz stavební sutě, stavebního materiálu apod. na 

nejbližší řízenou skládku dle příslušných předpisů. 

K protikorozní ochraně konstrukcí bude použito ochranných nátěrů. 

Odpadky budou odkládaný do odpadního kontejneru a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného odpadu v obci. 

Při dodržení projektu a správném provedení všech prací, nebude stavba vykazovat žádné 

negativní vlivy na životní prostředí. 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

 Přístup do objektu bude řešen rampou a komunikace pro pěší budou úpravy do 

požadovaného sklonu. 

h) Průzkumy a měření 

Před provedením projektu projektant provedl vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření. 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

j) Členění stavby 

Stavba se člení na stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba objektu 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Kanalizace odpadní  

SO 04 –Přípojka vody 

SO 05 – Přípojka NN 

SO 06 – Kanalizace dešťová 

SO 07 –Přípojka plynu 
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k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na nejbližší okolí . 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci musí být dodržován projekt, vyhláška o bezpečnosti ochraně zdraví při práci 

(č. 309/2006 Sb.), ČSN a včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu výstavby budou prováděny speciální 

pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osobami způsobilými tuto činnost 

provádět.  

  Zajištění bezpečnosti provozu prací bude stanoven dle ČSN EN 1050 (83 3010), 

ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 9030. 

Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpočet. 

3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky 

hodnocení jsou přiloženy v příloze č. 1 Souhrnné technické zprávy. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba ani její provoz neohrozí životní prostředí, jelikož budou použity běžné 

technologie, které neohrožující životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný 

stavební odpad bude likvidován standartním způsobem, například uložením na povolenou 

skládku nebo recyklací, popřípadě zajistit likvidaci odbornou firmou. Při realizaci stavby 

dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 

381/2001 Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 



  

20 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznik odpadů 

• třídit odpad na jednotlivé druhy  

• využít maximálně recyklace 

• minimalizovat množství odpadu k přímému skládkování. 

Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání 

                    (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                     1,0t         O  

17 02 01 Dřevo                     3,5t         O  

17 02 02 Sklo                     0,5t         O  

17 02 03 Plasty                     0,2t         O  

17 04 05 Železo a ocel               1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  

Odpady vzniklé provozem 

                               (t/rok)  kategorie odpadu nakládání s 

odpadem 

20 01 21*  Zářivky     0,01t  N   OZO  

20 03 01 Směsný komunální odpad    0,8t         O 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavební úpravy negativně neovlivní bezpečnost a provoz stavebního objektu. 

Vybuduje se provizorní oplocení staveniště. 

Bezpečnost při užívání stavebního objektu nebude ohrožena. 
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6. Ochrana proti hluku 

Použitím nových oken se standardní zvukovou izolací bude utlumen hluk z blízké 

komunikace. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

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

objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 

Vyhlášky č. 291/2001. 

8. Bezbariérové řešení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby je řešen jeden byt bezbariérově. Byt je proveden bez 

prahů se zvětšenými otvory. Přístup do objektu bude řešen rampou. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

Řešení stavby v dané lokalitě neovlivňují žádné vnější vlivy.  

10. Ochrana obyvatelstva 

Provede se provizorní oplocení staveniště. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

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

staveniště. 

Splašková kanalizace bude svedena do žumpy.  

Spotřeba vody: 

  - množství odpadních vod:  Qsp = Qp = 0,007 l/s = 0,58 m3/den, 

 - množství dešťové vody:  Qd = 3,85 l/s. 
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b) zásobování vodou 

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

Proskovická v majetku SMVaK.  

Spotřeba vody: 

 - průměrná spotřeba vody:  Qp = 920 l/den = 0,007 l/s, 

 - maximální denní potřeba:  Qm = 0,007 x 1.5 = 0,0105l/s, 

 - maximální hodinová potřeba:  Qh = 0,0105 x 1.8 = 0,0189 l/s. 

 

c) zásobování energiemi 

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

Spotřeba elektřiny: 

- instalovaný příkon cca 2 kW, soudobý výkon 3 kW, 

- roční spotřeba cca 3 000 kW. 

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

skříň s HUP. 

Spotřeba plynu: 

- hodinová spotřeba plynu: cca 2,5 m3/hod, 

- roční spotřeba plynu bude činit cca 2 075 m3/rok. 

d) řešení dopravy 

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

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

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby do štěrkového podloží. 

Plocha mezi vjezdem na pozemek a zpevněnou plochou pro stání vozidel bude 

vydlážděna betonovou zámkovou dlažbou. 

 

f) elektronické komunikace 

Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 5.4.2012    Vypracoval: Miroslav Bilanič 
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1. Charakteristika staveniště 

Objekt je situován na stavební parcele č. 3675 o celkové výměře 2583 m2
 

v katastrálním území Ostrava-Výškovice se nachází v obytné zóně „Proskovická“. Vjezd na 

pozemek je z ulice Proskovická (asfaltová komunikace šíře 6 m). Venkovní prostor staveniště 

je prostor po celém obvodu stavby, který slouží pro zařízení staveniště a pracovního prostoru 

v nezbytném rozsahu. Charakter stavby nevyžaduje zřízení nových příjezdů a přístupů ani 

staveništního parkoviště. Budou použity stávající přístupové komunikace, zpevněné a 

upravené zelené plochy. Prostor bude ohraničen mobilním oplocením jako bezpečnostní zóna, 

jelikož práce budou prováděny z lešení. V případě potřeby dalších ploch potřebných pro 

zařízení staveniště povede investor sám s příslušným městským úřadem jednání. 

K přepravě materiálu budou používány místní komunikace, s využitím valníku a 

ostatních dopravních prostředků, přepravující stavební materiál na stavbu. 

2. Inženýrské sítě a jiné zařízení 

Nebudou dotčeny. 

3. Napojení staveniště na energie 

Dodavatel stavebních prací po domluvě s investorem umožní napojení se na 

staveništní přípojky vody a elektrického proudu. Součástí zápisu o převzetí staveniště bude 

dohoda o úhradě účtování. 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaných osob. Před započetím prací určí 

dodavatel stavby pravidla, které bude nutno dodržovat vzhledem k charakteru stavebních 

prací.  

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

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

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 

pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Před 

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

používat osobní ochranné pomůcky předepsané k práci. 
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5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

 Pro zajištění bezpečnosti provozu a ochranu sousedních území se bude postupovat dle 

platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek a zákonů. 

6. Zařízení staveniště  

Zařízení staveniště – staveništní kontejner, chemické WC a kontejner na stavební suť. 

Na vyhrazené ploše na paletách je možno skladovat část materiálu, který bude skladován 

pouze krátkodobě a bude chráněn před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií 

s dostatečným zajištěním proti poškození větrem. Další část materiálu je uskladněna ve 

staveništním kontejneru, kterou určí správce objektu. Tato místnost bude po dokončení stavby 

uvedena do původního stavu. 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují uvedené stavby zařízení staveniště 

umístěné na staveništi. Zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery nevyžadující 

základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou kontejnery odvezeny.  

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci na stavbě musí být vyučeni nebo zaučeni v daném oboru, musí být 

proškoleni z bezpečnostních předpisů a dále proškolováni a musí být vybaveni ochrannými 

pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. Cizím osobám je vstup na 

staveniště přísně zakázán a taktéž musí být zabezpečeno proti možné manipulaci se 

staveništními mechanismy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je 

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

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

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

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

 a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

9. Vliv stavby na životní prostředí 

Projekt zastřešení a zateplení objektu dodržuje podmínky hygienických předpisů 

 a technických norem, z toho důvodu nebude realizovaná rekonstrukce vykazovat žádných 

negativních vlivů na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 
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zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad 

bude likvidován standartním způsobem, například uložením na povolenou skládku nebo 

recyklací, popřípadě zajistit likvidaci odbornou firmou. 

Dle vyhlášky je zakázáno znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 

odstranit  znečištění z komunikací. Průjezdné a neznečištěné musí zůstat přilehlé komunikační 

plochy, které nejsou součásti staveniště. Znečišťovat ovzduší pálením gumy, ropných 

produktů apod. je během výstavby zakázáno. 

Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV č. 502/2000      

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

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

odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací musí být 

v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. 

10. Orientační lhůta výstavby  

Investor určí termín zahájení a ukončení stavby dle rozhodnutí stavebního úřadu 

(vydání stavebního povolení) a dle svých finančních možností. Lhůta stavby je 30 týdnů.  

Smlouva a projektová dokumentace určuje dodavateli povinnost upravit staveniště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 5.4.2012    Vypracoval: Miroslav Bilanič 
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a) Účel a popis objektu 

Objekt je situován na stavební parcele č. 3675 o celkové výměře 2583 m2
 v katastrálním 

území Ostrava-Výškovice se nachází v obytné zóně „Proskovická“. Vjezd na pozemek je 

z ulice Proskovická (asfaltová komunikace šíře 6 m). Parcela je situována na rovině. Pozemek 

je zarostlý jen nízkými křovinami a je zatravněn. Základová půda je tvořena písčitojílovými 

hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 

geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oplocen (ocelové 

sloupky + tkané pletivo výšky 170 cm), vjezdová brána šířky 3 m. U vjezdu je ve zděném 

pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. Vodovod je napojen z uličního řadu do 

vodoměrné šachty (na parcele 2 m od oplocení). Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a 

telefonu jsou vedeny v ulici Proskovická (viz příloha stavební části - zastavovací plán). 

b) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

Urbanistické řešení 

Objekt Bytového domu Ostrava Výškovice je situován v obytné zóně: Ostrava-

Výškovice – Proskovice. Poloha budovy je určena regulační uliční čarou. Podélná osa objektu 

(orientace S-J) je kolmá k ose komunikace (ul. Proskovická). Vjezd na pozemek navazuje na 

6 stání pro osobní auta, které je na východní straně pozemku. Pěší vstup je od komunikace 

oddělen pruhem zeleně. Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

Architektonické a dispoziční řešení 

Půdorys objektu Bytového domu Ostrava Výškovice je ve tvaru obdélníka. Budova je 

třípodlažní. Vstup do objektu je z jižní strany objektu. Vede přes zádveří do chodby a do 

bytové části domu. V zádveří a v chodbě jsou čtyři byty z toho je jeden upraven pro osobu 

s invalidním postižením. V chodbě je po levé straně i pravé straně vstup do společného 

prostoru. V prostorách bytů se nachází WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyní a ložnice. 

Z obývacího pokoje s kuchyní je vstup na balkón.     

Schodištěm je dále zpřístupněno další podlaží, kde se taktéž nacházejí čtyři bytové 

jednotky. V prostorách bytů se nachází WC, koupelna, obývací pokoj s kuchyní a ložnice. 

Z obývacího pokoje s kuchyní je vstup na balkón. 
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Materiálové řešení budovy s plochou střechou je v  souladu s charakterem okolní 

zástavby rodinnými a bytovými domy. Nedílnou součástí stavby je oplocení se zahradní 

úprava a drobnou architekturou. 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem:   340 m2 

Obestavěný prostor:  4254 m3 

Podlahová plocha celkem:   666 m2 

d) Technické a konstrukční řešení 

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

Porotherm z nosníků a vložek Miako. Schodiště betonové schodnicové. Příčky zděné z 

příčkovek. Součástí realizace objektu Bytového domu Ostrava Výškovice je zahradní úprava, 

komunikace a oplocení. 

      Ke všem materiálům a technologii použité při realizaci musí mít příslušné atesty, které 

jsou nedílnou ke kolaudaci stavby. 

d1) Příprava území a zemní práce 

      Před zahájením výkopů bude sejmuta ornice v mocnosti 0,2 m, v rozsahu cca 85 % 

pozemku, která bude deponována na oddělené skládce , k následné možné rekultivacím. 

Území s ponechanou ornicí, bude chráněno dočasným oplocením. Před zahájením výkopů 

nutno vyznačit nebo provést sondy na polohu stávajících podzemních inženýrských sítí. 

Hlavní výkopová jáma je svahovaná (maximální spád 1:1), výkopy rýh jsou svislé nezapažené 

do hloubky 1,20 m. Zemina bude z části uložena v blízkosti stavby (na zásypy),  nepotřebný 

přebytek bude odvezen na skládku. Na hutněné zásypy (podél suterénní stěny v 

nepodsklepené části objektu) bude dovezen netříděný štěrkopísek. Protože písčitojílovité 

hlíny v rozsahu výkopů jsou namrzavé, je nutno chránit otevřené výkopy v zimním období 

proti promrznutí zeminy.  

d2) Základy a podkladní betony 

       Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Založení stavebního objektu je na základových pásech z 

prostého betonu – C20/25. Do základů budou vloženy zemnící pásky. V nepodsklepené části 



  

31 

je minimální hloubka základové spáry 1 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C20/25 

tloušťky 100 mm se sítí S 8/100-8/100 při spodním líci této konstrukce a budou přetaženy do 

venkovního líce pasů) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm. 

d3) Svislé nosné konstrukce 

      Obvodové stěny v podlažích 1. PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP  budou zděné z cihelných bloků 

Porotherm 44 P+D do tepelně izolační malty Porotherm TM (součástí systému jsou 

doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). Na ostění u dveřních a okenních otvorů budou 

použity tvarovky Porotherm 44 K P+D s drážkou š. 250 mm pro vložení pruhu tepelné izolace 

XPS tl. 30 mm pro přerušení tepelného mostu.  

      Vnitřní nosné stěny v podlažích 1. PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP  jsou z cihel Porotherm 24 P+D 

P10 na MC 5 MPa. Překlady Porotherm 7 a PTH 11,5 (viz výpis prefabrikátů a statická část).  

      Pro vynesení balkonu slouží ocelové sloupy tvořené U profily -  výkresová dokumentace. 

d4) Stropní konstrukce 

      Stropní konstrukce nad 1. PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP  jsou je z keramobetonových nosníků 

Porotherm POT 160x175 a vložek Miako 15/50 PTH, v místě ztužujících a nosných trámců 

navrženy doplňkové vložky Miako 8/50. Tloušťka stropu 250 mm, beton C16/20. 

Prostupy stropy pro svislá potrubí jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. 

      Upozornění: dodržovat závazné podmínky pro montáž viz Wienerberger – podklad pro 

navrhování z roku 2012.  

      Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 

19,5 s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 150 mm) je navržen v rámci 

stropů 1. NP (výztuž 4 Ø12, třmínky Ø6 po cca 200 mm).  

d5) Schodiště 

      Vertikální komunikace v objektu je řešena dvouramenným pravotočivým schodištěm.  

      Hlavní schodiště je navrženo z ocelových schodnic I 220, kotvených přivařením 

k podestovým nosníkům z válcovaných profilů. Podesty i ramena budou vytvořeny použitím 

ztraceného bednění z trapézových plechů a následnou dobetonávkou z betonu C16/20 se sítí 

S 8/100-8/100. Vlastní stupně budou rovněž nadbetonovány a následně obloženy dlažbou. 
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Mádlo je dřevěné profilu 40 mm. A zábradlí je navrženo hliníkové s madlem dřevěným 

profilu 40 mm. 

d6) Střecha 

      Střešní plášť ploché střechy je navržen ve skladbě: hydroizolační pás ELASTODEK 2x, 

spádové desky ISOVER EPS, parozábrana Bitalbit S, Porotherm strop. 

      Spádu bude dosaženo pomocí tepelně izolačních klínů ISOVER EPS. Teplená izolace 

musí být chráněna dle technologického předpisu provádění střechy tak, aby před položením 

hydroizolačních pásů nedošlo k jejímu znehodnocení. 

d7) Příčky 

      V objektu jsou navrženy příčky zděné z keramických příčkovek Porotherm 11,5 P+D na 

MC 5 MPa.  

d8) Překlady viz výpis prefabrikátů  

      K překrytí výplňového otvoru budou použity originální překlady Porotherm 7, respektive 

plochými překlady Porotherm PTH 11,5 (viz výpis prefabrikátů a statická část). Překlady 

doplněny tepelnou izolací složí k zamezení vzniku tepelných mostů. Pro zpevnění omítky, na 

překlady bude připevněno pletivo. 

d9) Podlahy 

      Při návrhu podlah je postupováno dle hygienických norem a provozního požadavku 

investora. V tabulce místností (viz půdorysy podlaží) jsou uvedeny jednotlivé nášlapné 

povrchy podlah (dřevěná plovoucí podlaha, keramická dlažba)|Všechny podlahy mají po 

obvodu stěn použitou izolační pásku tl. 10 mm. Dilatační spáry v betonových mazaninách 

jsou v maximálních úsecích 3x3 m (na vazbu). Dle projektu jednotlivých profesí, před 

provedením podlah je nutno osadit navržené instalace.  Architekt upřesní přesnou barevnou a 

materiálovou specifikace dřevěných plovoucích podlah a dlažeb. 

d10) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

      a) Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special (tl. 4 mm) 

nataven bodově na podklad s 2x penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený terén 

minimálně 300 mm, spoje viz vzorové detaily hydroizolací. 
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     b) Hydroizolace ploché střechy – Ve skladbě střechy je navržena vodotěsná izolace 

Hydroizolační pás ELASTODEK 40 tl. 3,5mm. Položení a kotvení folie je nutno provést dle 

technologických předpisů. 

d11) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

      Podlahy v přízemí: tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S tl. 80 mm. 

Desky EPS tl. 90 mm mezi překlady Porotherm 7, desky EPS o celkové tl. 150 mm mezi 

věncovkou a žb věncem. Vlepené pruhy XPS tl. 30 mm do drážky Porotherm tvarovek v 

ostění otvorů obvodové stěny. Vnější líc vnějších základu zateplen extrudovaným 

polystyrénem XPS tl. 80 mm až po úroveň 1 vrstvy cihelného zdiva. 

d12) Omítky 

      a) vnitřní – zdiva a stropy Porotherm: omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm a 

vápenocementová štuková tl. 2 mm. Sádrokartonové povrchy se musí přetmelit a přebrousit. 

      b) vnější skladba vrstev: cementový postřik, tepelně izolační omítka Porotherm TO tl. 20 

mm, uzavírací štuková vápenocementová omítka Porotherm univerzal tloušťky minimálně 5 

mm, penetrace pod omítku, tenkovrstvá silikátová omítka. Omítka ukončena na kótě +0,100. 

      c) sokl: lepicí a stěrková hmota, extrudovaný polystyrén XPS tl. 80 mm, armovací tkanina 

ze skelných vláken, lepicí a stěrková hmota, penetrace pod omítku, fasádní mozaiková 

omítka. 

d13) Obklady 

      Vnitřní – Architekt upřesní přesnou barevnou a materiálovou specifikaci obkladů. V 

kuchyni a v místnostech hygienického zařízení jsou navrženy keramické obklady.  

d14) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

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

s teplým rámečkem (součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,1 W.m-2.K-1). Vnitřní parapety 

z laminované dřevotřísky, venkovní z titanzinku  jsou součásti dodávky oken.  

      Specifikace oken: křídlová okenička z eloxovaného hliníku, se spodním větráním a 

koncovkami, rámová okapnice z eloxovaného hliníku, bezpečnostní prvek proti vysazení 

křídla, se spodním větráním a koncovkami, drážka pro celoobvodové kování ROTO NT 

čtyřpolohové kování s mikroventilací, zářez pro osazení venkovního parapetu, zářez pro 
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osazení vnitřního parapetu středové těsnění, drážka pro odvětrání chladné zóny kolem skla, 

přídavné dorazové těsnění, zasklívací lišta je připevněná skrytými sponami, hermetické 

utěsnění izolačního skla silikonovým tmelem. 

      Vstupní dveře do objektu a dveře na terasu budou dřevěné ze 2/3 prosklené. Zasklené 

izolačním dvojsklem (součinitel prostupu tepla dveří Ud = 1,1 W.m-2.K-1).  

      Specifikace vnějších dveří: drážka pro odvětrání chladné zóny kolem skla, hliníková 

výztuha prahu, kazeta nebo sklo jsou po celém obvodu hermeticky utěsněny silikonovým 

tmelem, středové těsnění, masivní profilovaná zasklívací lišta je připevněná skrytými 

sponami, tříbodový zámek, cylindrický zámek s bezpečnostní vložkou, dveře s automatickým 

zavíračem, klika mosaz, přídavné dorazové těsnění, hliníkový práh, konečná úprava vrchní 

vrstvy tlakovým stříkáním tlustou vrstvou lazurou barvy dub. 

      Vnitřní dveře budou dřevěné hladce dýhované do obložkových zárubní, povrch dýha buk. 

      Zaměření přesných rozměry otvorů na místě stavby. Utěsní PUR pěnou a následně 

interiérovým a exteriérovým těsněním bude provedenou  připojovací spáry mezi obvodovým 

pláštěm a rámy nově osazovaných výplní. V interiéru (na vnitřní straně okna) se připevní 

vzduchotěsná a parobrzdicí fólie. V exteriéru (na vnější straně okna) se osadí v připojovací 

spáře hydroizolační páska. 

d15) Klempířské výrobky 

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

dále střešní žlaby a svody. Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinku tloušťky 0,7 

mm fy Rheinzink. 

d16) Malby a nátěry 

      Vnitřní – odstín vnitřních interiérů navrhne architekt (malby stěn a stropů 2x Primalex 

Plus, SDK – 2x Primalex Plus).  

d17) Větrání místnosti 

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

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

konzultaci s architektem interiérů. A hygienické místnosti jsou odvětrány nuceně pomocí 

VZT. 

d18) Venkovní úpravy 
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      Podél objektu je navržen okapový chodník z plošné betonové dlažby 300x300x50 mm s 

betonovým obrubníkem. 

      Podkladem přístupového chodníku bude zhutněná štěrkodrť. Chodník pak bude lemován 

zahradním obrubníkem. Přístupový chodník je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou 

tloušťky 60 mm uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm.. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

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

bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 

Vyhlášky č. 291/2001. 

f) Způsob založení objektu 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Založení stavebního objektu je na základových pásech z 

prostého betonu – C20/25. Do základů budou vloženy zemnící pásky. V nepodsklepené části 

je minimální hloubka základové spáry 1 m od upraveného terénu. Podkladní betony (C20/25 

tloušťky 100 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm.  

g) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba ani její provoz neohrozí životní prostředí, jelikož budou použity běžné technologie, 

které neohrožující životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

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

bude likvidován standartním způsobem, například uložením na povolenou skládku nebo 

recyklací, popřípadě zajistit likvidaci odbornou firmou. Při realizaci stavby dojde k produkci 

těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Katalog 

odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

• minimalizovat vznik odpadů 

• třídit odpad na jednotlivé druhy  

• využít maximálně recyklace 

• minimalizovat množství odpadu k přímému skládkování. 
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Kategorizace odpadů                    

Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání 

                    (t/rok)  kategorie odpadu     

17 01 01 Beton                     1,0t         O  

17 02 01 Dřevo                     3,5t         O  

17 02 02 Sklo                     0,5t         O  

17 02 03 Plasty                     0,2t         O  

17 04 05 Železo a ocel               1,0t         O  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  

Odpady vzniklé provozem 

                               (t/rok)  kategorie odpadu nakládání s 

odpadem 

20 01 21*  Zářivky     0,01t  N   OZO  

20 03 01 Směsný komunální odpad    0,8t         O 

 

h) Dopravní řešení 

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

stávající pěší komunikaci. 

Vjezd na pozemek navazuje na 8 stání pro osobní auta, které je na východní straně 

pozemku. Pěší vstup je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

a) povodně   - stavba se nalézá mimo území ohrožená povodní 

b) sesuvy půdy   - stavba není v sesuvném území. 

c) poddolování  - stavba se nachází uvnitř průmyslové zóny na okraji sídlištní 

zástavby. Přesto byly respektovány účinky poddolovaného 

podloží. 
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d) seizmicita   - stavba není v seizmicky rizikovém území. 

e) radon  - dle provedeného měření není stavba na území se zvýšeným 

výskytem radonu. 

j)  Obecné požadavky na výstavbu 

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

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

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ZBOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních. 

Pře zahájením prací jsou všichni pracovníci povinni dodržovat předepsanou bezpečnost 

práce, být proškoleni a dále přeškoleni. Dále používat předepsané osobní ochranné pomůcky 

podle výše uvedených předpisů. 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 21. 6. 2011    Vypracoval: Miroslav Bilanič 
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Technologický předpis pro provádění zateplení 

 

1. Obecné informace  

 

1.1. Obecné informace o stavbě 

Technologický předpis řeší provádění zateplení bytového domu na ulici Proskovická 

v Ostravě – Výškovicích. Rozměry domu jsou 24,88 x 13,96 x 11,95 m. Před zahájením 

prací je hotovo lešení a vyzděny všechny svislé konstrukce a osazena výplň otvorů. Povrch 

pro provádění zateplení je čistý, rovný a bez zjevných vad. 

 

1.2.Obecné informace o stávajících poměrech staveniště 

Objekt je situován na stavební parcele č. 3675 o celkové výměře 2583 m2
 

v katastrálním území Ostrava-Výškovice se nachází v obytné zóně „Proskovická“. Vjezd 

na pozemek je z ulice Proskovická (asfaltová komunikace šíře 6 m). Parcela je situována 

na rovině. Pozemek je zarostlý jen nízkými křovinami a je zatravněn. Základová půda je 

tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko 

pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody. Pozemek je oplocen (ocelové sloupky + tkané pletivo výšky 170 cm), vjezdová 

brána šířky 3 m. U vjezdu je ve zděném pilířku napojení elektřiny se zásuvkovou skříní. 

Vodovod je napojen z uličního řadu do vodoměrné šachty (na parcele 2 m od oplocení). 

Inženýrské sítě jednotné kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Proskovická  

(viz příloha stavební části - zastavovací plán). 

 

1.3. Obecné informace o zateplovacím systému 

Zateplení bude dodržovat základní ustanovení  ETICS (vnější tepelně izolační 

kompozitní systém). Technologický postup řeší provádění zateplené fasády domu pomocí 

systému Baumit. Navržená tloušťka izolace je 100mm a ukončení u oken a dveří bude 

zakončena tak, aby se překryl rám a tím se zamezilo úniku tepla. Izolace se provádí 

z důvodu zamezení úniku tepla z objektu. 
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2. Materiál a skladování 

• Konstrukce zateplení bude tvořena z polystyrenových desek EPS 100F  kotvenými 

skrytími kotvami a s konstrukčními vrstvami systému Baumit Duo Top. 

• Materiál bude na stavbu dopraven pomocí valníku a na stavbě bude přeložen pomocí 

pracovníků na odvodněnou předem připravenou skládku. 

• Při přepravě musí být materiál zajištěn proti posunutí nebo poškození pomocí úvazných 

lan. 

• Polystyrenové desky a kusové materiály potřebné k provádění fasády se přenášejí 

jednotlivě, aby se předešlo poškození. 

• Polystyrenové desky se skládají na skládce na sebe taky aby jejich výška nepřesáhla 1,5m 

a mezi jednotlivými řadami se dodržuje průchozí prostor 0,7m. 

• Polystyrenové desky budou skladovány na zpevněné, odvodněné a dostatečně únosné 

skládce materiálu a zbylý kusový materiál bude skladován v ocelových skladech. 

• Objednávku přejímá stavbyvedoucí 

• Kontroluje, zda je počet objednaných a přivezených dílců na stavbu totožný, a jejich stav 

• O přebrání materiálu bude proveden zápis ve stavebním deníku 

 

Celkem materiálu 

Tab.1 - materiál 

Materiál Množství Kde 
Množství kusů 

+10% navíc na ztratné 

EPS Extrapor 100 F (1x0,5 m) 774,4367 m2 Izolace stěn 1698 KS 

XPS Styrodur 4000CS (1x0,5 m) 46,2120 m2 Izolace soklu 102 KS 

Spirálové hmoždinky NTK U Dle statického návrhu 
V celé ploše 

zateplení 
Dle statického návrhu 

Sklotextilní síťovina (45m2/balení) 820,6487 m2 
V celé ploše 

zateplení 
20 balení po 50m2 

Baumit DuoContact (4,0 kg/m2) 820,6487 m2 
V celé ploše 

zateplení 
144 balení po 25Kg 

Baumit UniPrimer (25m2) 820,6487 m2 
V celé ploše 

zateplení 
34 balení po 5Kg 

Baumit DuoTop (9,7m2/balení) 774,4367 m2 Izolace stěn 88 balení po 25Kg 

Baumit SilikonTop (4,5m2/balení) 46,2120 m2 Izolace soklu 12 balení po 25Kg 
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3. Pracovní podmínky 

Staveniště bude po celém obvodu oploceno tak, aby nemohlo dojít k vniknutí 

neoprávněných osob na staveniště. Příjezdová cesta bude provedena z betonových panelů 

uložených do štěrkového lože. Před započetím vlastní stavby budou na pozemek umístěny 

stavební buňky, jejich počet dle výkresu zařízení staveniště. Materiál bude skladován v 

suchém a odvodněném skladu. Před započetím provádění zateplení fasády musí být 

zkontrolována rovinnost a svislost předchozích k-cích. 

Teplota pro provádění zateplovacího systému nesmí být nižší než +5 ºC a vyšší než     

+30 ºC. Povrchová teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 ºC. Ochrana pře deštěm musí být 

prováděna po celou dobu, prací na zateplování fasády až po její vyzrání. Taktéž musí být 

prováděna ochrana před sluncem po celou dobu realizace. Za působení silného větru je 

prováděcí firma povinna pozastavit práce tak, aby nedošlo k poškození již provedené části 

zateplení. Všechny komponenty zateplení musí být použity a provedeni tak, jak udává 

výrobce, aby bylo možno uplatnit reklamace při jakýchkoliv potížích na fasádě. 

4. Převzetí staveniště 

Zhotovitel přebírá staveniště od investora. Během provádění stavby se kontroluje svislost 

a rovinnost všech dílců fasády. Všechny náležitosti o převzetí staveniště a všech následně 

prováděných prací se zapisuje do stavebního deníku. 

5. Personální obsazení 

Nanášení malty na dílce EPS a jejich osazování budou provádět pověření a proškolení 

pracovníci. Kontrolu odvedených prací bude provádět stavbyvedoucí, a provede zápis do 

stavebního deníku 
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Počty pracovníků 

Mistr pracovní skupiny 

• Dbá na správné provedení dle technologického postupu. 

• Kontroluje pracovní četu. 

• Informuje stavbyvedoucího o průběhu prací a materiálu, zúčastňuje  

se plánovaných kontrol na stavbě a řeší opravy a nedodělky. 

• Kontrola detailů. 

• Provádí také práce jako fasádník. 

• Kontrola skládek materiálu. 

 5 kvalifikovaní pracovníci – (fasádníci) 

• Provádí správnou aplikaci vrstev v požadované tloušťce dle projektové 

dokumentace. 

• Umístění kotev dle statického výpočtu  

• Dodržují prováděcí postup a jakost prací  

2 pomocní dělníci 

• Zásobují fasádníky materiálem k práci . 

• Pracují a jsou proškoleni v práci s pracovním vrátkem. 

• Dávkování směsi dle technologického postupu a pokynů fasádníků. 

   

6. Pracovní pomůcky 

Před započetím prací si pracovní skupina zajistí pracovní pomůcky a nástroje u 

stavbyvedoucího a mistra. Pracovníci jsou povinni mít u sebe všechny ochranné pomůcky a 

používat je. Před zahájením prací zkontrolují veškeré nářadí a nahlásí závady. Při provádění 

prací budou s nářadím manipulovat tak aby zabránili jeho poškození nebo znehodnocení. Po 

práci nářadí řádně očistí a odevzdají po skončení práce. 

 

• Ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, rukavice, boty a přilba) 

• Ruční míchadlo s nástavcem 2x (Míchadlo FLEX R MXE 900 –Výkon 520 

Watt, Příkon 900 Watt, Hmotnost 5,1 kg, Otáčky na prázdno 200-750/min, 

Průměr hrdla 43 mm, Průměr míchacího koše 120 mm) 
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• Příklepová vrtačka s vrtáky 5x (Příklepová vrtačka Bosch GSB 13 RE – 

Hmotnost 1,60 kg, Jmenovitý příkon 600 W, Závit vrtacího vřetena 1/2" – 20 

UNF, Jmenovitý krouticí moment 1,8 Nm, Výška 180,0 mm, Délka 266,0 mm) 

• Prodlužovací kabel pro 220 V 

• Rohová lžíce (vnitřní a vnější) 

• Nůž na polystyren 

• Hladítka (plastová, ocelová, ozubená) 

• Brusný papír 

• Zednická lžíce 

• Srovnávací lať 

• Pistole s montážní pěnou 

 

7. Popis prováděných prací 

7.1. Příprava podkladu 

Podklad musí být suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, bez nečistot a oddělitelných částic, 

trhlin v ploše. Trhliny vniklé statickým působením mohou být zakryti jen v případě jejich 

neaktivity. Pokud není jistá jejich neaktivita tak pomocí sádrových terčů toto určíme. Podklad 

nesmí vykazovat zvýšenou vlhkost ani by neměl být trvale zvlhčován.  Zvýšená vlhkost musí 

být popřípadě snížena zvolením vhodných sanačních opatření. Také je nutno ze spar  odstranit 

vyteklou maltu. Maximální rovinnostní odchylka nesmí přesáhnout 10mm/m. 

 

7.2. Založení pomocí soklového profilu  

Na připravený podklad do lože z lepící hmoty přilepíme soklový profil soklovou 

hmoždinkou v počtu 3ks/bm. Zabránění koroze je možné pomocí plastové podložky. Je 

potřeba udržovat rovinnost montáže. Pokud je podklad nerovnoměrný tak použijeme distanční 

podložky pro vyrovnání nerovností. Soklové lišty osazujeme u sebe s vzájemnou mezerou 2-

3mm, doporučené e spojování pomoci PVC soklových spojovacích lišt. Spára mezi profilem a 

podkladem musí být těsněna. Soklový profil se pro vytvoření trvale pružného spojení omítek 

tepelně izolačních systémů a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporučuje doplnit o 

Okapničku.  Na zadní stranu soklového profilu se nanese lepící hmota a na připravený profil 

nanášíme přímo izolační desky opatřené lepící hmotou na patě a zadní straně. 
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[1] Obr.1 – Spojka soklových lišt  [1] Obr.2  – Soklová distanční podložka 

7.3. Lepení tepelně izolačních desek 

Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, 

bez křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím soklovým profilem, 

kde se desky lepí obvykle ve směru shora dolů. 

Lepení se provádí pomocí obvodového rámečku a tří vnitřních terčů. Síla vrstvy rámečku 

a terčů je 20 až 30 mm. Při přitlačení se snažíme docílit lepeného spoje s účinností 40-60% 

lepené plochy. Tento způsob lepení umožnuje částečně eliminovat nerovnosti. 

Desky se vždy osazují na sraz a lepící hmota musí být jen na zadní straně, jakékoliv 

zasažení na spojovací plochy srazu desek se musí odstranit Při vzniku náhodných spar větších 

jak 2mm  musí dojít k zaplnění mezery tepelně izolačním materiálem. Vyplněni se musí 

provést tak aby byla dodržena rovinnost izolačních desek. 

 Na staveništi by měla být snaha lepit celé izolační desky  pokud to podklad a tvar   

konstrukce  dovoluje. Pokud e používají kusy desek tak minimální velikost je 150mm. Takové 

zbytky desek se neosazují v nárožích, koutech a v místech navazujících ostění otvorů. Umístí 

se do plochy a výška desky se nesmí skládat z více částí. 

V nárožích musí být desky lepeny na vazbu, doporučuje se lepit desky s přesahem oproti 

konečné hraně nároží. Následně se přesah po zatvrdnutí lepící hmoty zařízne a zabrousí. 

U ostění otvorů se desky umisťují tak, aby křížení spar bylo minimálně 100mm od 

ostění. U ostění se doporučuje osazení desek s takovým přesahem, aby čelně překryl následně 

lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. 

Proti stékání srážkové vody po okraji otvoru , kde je citlivé místo musíme na   kraj osadit 

ukončovací profil s  okapničku.. Pro přenesení pohybů zateplením a konstrukcí výplně otvoru 

se doporučuje se používat okenní a dveřní 
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připojovací profily se síťovinou.  

Po dokončení lepení se musí asi 24 po nalepení , musí dojít k vyrovnání povrchu 

pomocí broušení desek do jedné roviny 

 

[1] Obr. 3 – Nároží    [1] Obr. 4 – Okenní otvor 

 

 

[1] Obr. 5 – Detail ostění 

7.4.  Zásady kotvení hmoždinkami 

Zajištují především spolehlivé uchycení tepelně izolačních desek s nosným podkladem, 

proti sání větru a vlastnímu zatížení od tepelně izolačních desek. Hmoždinky je možné osadit 

nejdříve po 24 hodinách od dolepení desek k podkladu, ale před provedením základní vrstvy. 

Hmoždinky je nutné umístit do rohů i do plochy tepelně izolačních desek. Do podkladu buďto 

s dutinami nebo vysoce porézního se vrtají otvory bez příklepu. 
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Hmoždinka musí bát kotvena až do nosné vrstvy podkladu . Vrt pro osazení hmoždinky 

by měl být proveden kolmo k podkladu  a rozměr  je 8mm  a hloubka vrtu musí být o 10mm 

delší než je délka kotvy. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, 

nebo dilatační spáry je 100 mm. Hmoždinky smí být vystaveny UV záření maximálně 6 

týdnů. Talíř hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. Pro osazování 

zatloukacích hmoždinek se doporučuje použít gumovou palici. Při zatloukání trnu hmoždinky 

postupovat tak, aby se trn nepoškodil.  Jakkoliv deformovaná hmoždinka se musí nahradit 

novou  než bude zakryta základní vrstvou. Pokud je nutnost vytáhnout poškozenou 

hmoždinku tak se to provede tak, aby nedošlo k poškození desky tepelné izolace a otvor se 

vyplní tepelně izolačním  materiálem . 

Montáž hmoždinek lze provádět při teplotách nad nulou., ale hmoždinky nesmí být 

osazeny no zmrzlé konstrukce. 

Hmoždinky jsou dodávány v předmontovaném stavu s ocelovým šroubovacím trnem v 

hmoždince. Hmoždinka se nasune do otvoru a usadí tak, aby talířek dosedl na izolant. 

Nástrojem dochází současně k montáži hmoždinky a k naříznutí izolantu po obvodu talířku. 

Hmoždinka je šroubem vtahována do izolantu, který je pod talířkem stlačován. Přesnou 

hloubku zasunutí hmoždinky zajistí doraz na montážním setu. Následně se hmoždinka zakryje 

zátkou dle druhu izolantu. 

 

 

Obr. 6 – Umístění kotev na desce 
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Obr. 7 – Kotevní plán – Tepelná izolace 1000 x 500 mm 

7.5.  Provedení základní vrstvy 

Správné provedení základní vrstvy má zásadní vliv na dlouhodobé vlastnosti vnějšího 

souvrství a dobré provedení zásadně rozhoduje o životnosti systému. Před zahájením 

provádění této vrstvy se musí zabezpečit předchozí vrstva před znečištěním. Při přímém 

slunečním záření, dešti nebo silném větru se musíme fasádu chránit.  

Před započetím prací na základní vrstvě se musí osadit na tepelně izolační desky všechny 

prvky ukončovací, nárožní, zesilující, parapetní a dilatační prvky. 

Základní vrstva se začíná provádět asi 1 až 3 dny po lepení tepelně izolační ch desek. 

Zároveň musí být provedeno do 14 dnů od lepení desek. Pokud toto opatření nebude 

provedeno musí se desky povrchově chránit proti působení vnějších vlivů. 

Základní vrstva se skládá z vyrovnávací vrstvy a armovací vrstvy.  Vyrovnávací vrstva  

zajištuje vyrovnání rovinnosti v rovině 2mm . Výztužná vrstva obsahuje v celé ploše 

sklotextilní síťovinu.  
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Optimální rozměr základní vrstvy je 3-4mm. Vrstvu nanášíme systémem od shora dolů 

pomocí nerezových hladítek a do takto připravené vrstvy se vloží sklotextilní síťovina. Ta se 

opět zhladí hladítkem a vyrovná se pohybem od shora dolů. Vzájemný přesah pásu je min 

100mm  a musí bát překryta minimálně vrstvou 1mm vyrovnávací vrstvy. 

Maximální odchylka rovinností je 2mm na délce 1 m příměrné latě. 

 

[1] Obr. 8 – Uložení sklotextilní síťoviny 

 

[1] Obr. 9 – Výplně otvorů 



  

48 

 

[1] Obr. 10 – Broušení základní vrstvy 

 

7.6. Provedení konečné úpravy povrchové vrstvy  

Druh, struktura a barevný tón konečné povrchové úpravy, tvořené omítkou nebo omítkou 

s nátěrem je určen stavební dokumentací. 

Před realizací konečné úpravy se musí zakrýt všechny ostatní konstrukce před 

znečištěním  a fasáda se musí chránit proti povětrnostním vlivům. 

Před nanášením omítky se nanese penetrace podkladu základním nátěrem a aplikuje se 

válečkem na jiný hotovou podkladní vrstvu. Poté začneme nanášet omítku pomocí ocelového 

hladítka tak, aby vznikla celistvá vrstva, která se hladí krouživými pohyby, aby vznikla 

struktura. Napojení dvou barev se provede pomocí papírové lepící pásky 

8. Jakost a kontrola kvality 

        Před zahájením prací je nutné provést kontrolu: 

- Zda všechny součásti zateplovacího systému odpovídají projektové a prováděcí 

dokumentaci. 

- Zda nebyla překročena doba skladovatelnosti a zda nejsou poničené. 

- Zda podklad pro provádění zateplovacího systému je dostatečně rovný, vyzrálý, 

pevný, čistý, biologických částí a aktivních trhlin v ploše. 
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Tab. 2 - Kontrolní plán procesu [1] 

Technologická 

operace 

Provádění kontroly 

Předmět kontroly 

Provádění kontroly Předmět kontroly 

příprava podkladu 

ETICS 

po technologické 

operaci 

splnění požadavků stavební dokumentace, 
(především dostatečná únosnost, rovinnost, 

dokonalé umytí) 

lepení desek tepelné 
izolace 

Před technolog. operací 
 
 
v průběhu technolog. 
operace 

 

 

 

 

 

 

Po technologické 

operaci 

přítomnost určeného příslušenství ETICS včetně 
přítomnosti určeného oplechování, 
 
plocha a rozmístění lepicí hmoty, 
dodržování správné konzistence lepící hmoty, 
dodržování určeného způsobu míchání lepící 
hmoty, 
tloušťka desek tepelné izolace, 
velikost spár mezi deskami a jejich případná 
úprava, 
vazba desek v ploše, na nároží a v oblasti výplní 
otvorů, provedení určeného ETICS na ostění 
výplní otvorů, 
 
dodržení původních dilatačních spár, 
přítomnost určeného příslušenství ETICS, 
rovinnost vrstvy tepelné izolace, 

celistvost vrstvy tepelné izolace, 

kotvení 

hmoždinkami 

před technolog. operací 
 
 
 
v průběhu technolog. 
operace 

 

po technologické 

operaci 

druh vrtáku, 
druh hmoždinek, 
 
 
způsob vrtání a osazování, 
druh hmoždinek, 
počet hmoždinek, 
 
rozmístění hmoždinek, 
osazení hmoždinek, 

pevnost uchycení hmoždinek, 

provádění základní 

vrstvy 

před technolog. operací 
 
 
 
 
 
 
 
v průběhu technolog. 
operace 

 

čistota a vlhkost desek tepelné izolace, 
přítomnost diagonálního zesilujícího vyztužení, 
přítomnost určeného příslušenství ETICS včetně 
oplechování, 
přítomnost určeného zesilujícího vyztužení pro 
zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému 
poškození 
 
přesahy pásů sklotextilní síťoviny, 
uložení sklotextilní síťoviny bez záhybů, 
dodržování správné konzistence lepící hmoty, 
dodržování určeného způsobu míchání lepící 
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po technologické 

operaci 

hmoty, 
dodržování technologických přestávek, 
 
krytí sklotextilní síťoviny stěrkovou hmotou, 

celková tloušťka základní vrstvy, 

provádění konečné 

povrchové úpravy 
před technolog. operací 

 

 

 

 

 

 

 

 

po technologické 

operaci 

čistotu pracovní plochy – lešení, 
čistota a vlhkost základní vrstvy, 
dodržení technologické přestávky před 
nanášením penetračního základního nátěru, 
přítomnost určeného penetračního nátěru, 
dodržení technologické přestávky po aplikaci 
penetračního základního nátěru před 
prováděním vlastní konečné povrchové úpravy, 
zakrytí okenních otvorů, parapetů apod., a 
jejich náležité očištění od maltovin, 
požadovaný barevný odstín, struktura, zrnitost a 
druh omítky, 
 
výsledná struktura a barevnost, 

očištění okenních otvorů, parapetů apod. 

 
Průběžně se při montáži ETICS sleduje: 
- shoda součástí a příslušenství ETICS se specifikacemi výrobce Baumit, spol. s r.o. a se stavební 
dokumentací, 
- zda teplota ovzduší, podkladu a všech součástí ETICS je v celém průběhu realizace a zrání ETICS 
v rozmezí +5°C až +30°C, není-li určeno dokumentací ETICS jinak, 

- důsledné dodržování určených řešení konstrukčních detailů 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a 

neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno 

ve stavebním deníku. 

Pracoviště 

Musí být odevzdáno a převzato v dohodnutém stavu zápisem, sousední prostory a 

ochranná pásma musí být zajištěna proti možnému ohrožení ostatních osob, staveb, 

komunikací apod., montážní četa musí být vybavena odpovídajícími montážními přípravky, 

prostředky osobního zajištění a ostatními osobními ochrannými pracovními prostředky. 
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Při montáži musí být jak materiál, tak i nářadí zajištěno proti pádu (uvázáno k nosné 

části konstrukce nebo zavěšeno na nosném prvku zdvihacího zařízení vrátku apod.), 

jednoduché nářadí musí mít pracovník zajištěno (uvázáno) proti pádu použitím vhodných 

pomůcek a OOPP. 

Od výšky 20 m musí být na nejvyšším pracovním místě zabezpečeno měření rychlosti 

větru, 

Přerušení práce (§ 60): 

Při rychlosti větru: 

- nad 8 m.s-1 (5°Bf, cca 29 km.hod-1) práce na zavěšených pomocných 

konstrukcích, práce při použití osobního zajištění, 

- nad 10,7 m.s-1 (6°Bf, cca 39 km.hod-1) platí pro ostatní práce ve výškách, 

- při bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, 

        Teplotě nižší než -10 °c, při dohlednosti menší než 30 m, 

Pracoviště - lešení, závěsné lávky apod. - musí být staticky dimenzováno na 

předpokládané zatížení (hmotnost materiálů, přípravků, strojů i pracovníků), je-li to možné, 

musí být svislá doprava osob na konstrukce nad 30 m zajištěna odpovídajícím zdvihacím 

zařízením. 

Strojní zařízení musí být pravidelně kontrolováno a revidováno (revize a zkoušky 

zdvihacích a tlakových zařízení, revize elektrických zařízení atd.), Ke strojům a zařízením 

musí být vedena kompletní technická dokumentace, včetně provozního deníku nebo knihy. 

Vázací prostředky musí být označené, při montáži nesmí dojít k jejich překroucení v 

návaznosti na smysl vinutí drátů v pramenech a pramenů v laně (stejnosměrná nebo 

protisměrná lana). 

Ochrana proti pádu se nevyžaduje 

na pracovištích nebo komunikacích, které jsou na plochách se sklonem do 10° a jsou 

vymezeny zábranami (jednotyčové 1,1 m vysoké bez pevnostního dimenzování), umístěnými 

nejméně 1,5 m od hrany pádu. 
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Ochrana proti pádu se nevyžaduje 

na pracovištích nebo komunikacích, které jsou na plochách se sklo-nem do 10° a jsou 

vymezeny zábranami (jednotyčové 1,1 m vysoké bez pevnostního dimenzování), umístěnými 

nejméně 1,5 m od hrany pádu. 

 
Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou 

pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích.  

Dále musí být činnost pracovníků v souladu: 

Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č.101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

10. Ekologie 

Odpadové hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

        č. 477/2001 Sb. o obalech, 

Pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek na stavbě a v jejím okolí a také recyklovat 

odpad do kontejnerů k tomu určených. Nesmí dojít k jeho mísení pokud by se to stalo tak 

musí být odpad znovu roztříděn. 

Veškerý dopad bude skladován dle zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a v souladu 

s tímto zákonem bude taktéž likvidován odbornou firmou k tomu  určenou. Musí se taktéž 

zabránit luhování odpadu z dešťové vody, aby nedošlo k vniknutí této vyluhované vody do 

spodních vod a půdy. 

Pracovníci nesmějí svým jednáním ohrozit krajinu okolí stavby, ač jsou to chráněné 

rostliny či zvířata. 
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Tepelně technické posouzení  

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   porotherm 44 P+D 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Baumit omítka    0,020       0,800   12,0 

   2  Porotherm 44 P+D na maltu lehk  0,440       0,149   7,0 

   3  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,010       0,130   8,0 

 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. 

maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 

minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění 

požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a 

vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě 

tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  Požadavek: U,N  =    0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

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

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

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

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

 

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

kondenzační zóně činí: 10,560 kg/m2,rok (materiál: Porotherm 44 P+D na maltu lehk). 

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
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 Vypočtené hodnoty:  V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke 

kondenzaci. 

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0140 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,9093 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Rozložení teplot v nezateplené konstrukci 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 Název konstrukce:   porotherm 44 P+D zateplený 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

 

 Skladba konstrukce 

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

   1  Baumit štuková omítka   0,020       0,800   12,0 

   2  Porotherm 44 P+D na maltu lehk  0,440       0,149   7,0 

   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   0,100       0,037   30,0 

   4  Baumit Granopor stěrka (Granop  0,003       0,700   121,0 

   5  Baumit termo omítka    0,010       0,130   8,0 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
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Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na 

vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. 

maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 

minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění 

požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a 

vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě 

tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  Požadavek: U,N  =    0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

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

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

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

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

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

kondenzační zóně činí: 0,060 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1))   

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,060 kg/m2,rok 
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 Vypočtené hodnoty: V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke 

kondenzaci. 

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0245 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,9712 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 – Rozložení teplot v zateplené konstrukci 
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Závěrečné vyhodnocení 

Pokud se obě varianty zateplené i nezateplené dobře a správně provedené, jsou obě varianty z 

tepelného odlišné a je na investorech, jaké jsou jejich finanční, časové, prostorové možnosti a 

jaké mají ekologické cítění. 

 

Posouzení z tepelně technického hlediska  

Z výpočtů pomocí programu Teplo vyšli výsledky: 

Vypočtená hodnota: U = 0,31 W/m2K  pro nezateplenou stěnu. 

Vypočtená hodnota: U = 0,17 W/m2K  pro zateplenou stěnu. 

Z tohoto výpočtu vyšel rozdíl 0,14 W/m2K , což představuje nemalý rozdíl. 

Pro porovnání tepelných toků, byl vypracován detail u atiky v programu AREA, který ukazuje 

šíření teplot v konstrukci. 

 

Obr. 13 – Detail u atiky nezateplený program AREA 
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Obr. 14 – Detail u atiky zateplený program AREA 

Z těchto detailů je patrná změna průběhu teplot v konstrukci. Dochází posunutí bodu 

kondenzace a také k posunu nižších teplot z konstrukce směrem do izolace. Dojde také 

k úsporám na vytápění u zateplené fasády díky zmenšení součinitele prostupu tepla. 

Pro porovnání relativních vlhkostí byl také použit program AREA. 

 

Obr. 15 – Detail u atiky relativních vlhkostí program AREA 
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Obr. 16 – Detail u atiky relativních vlhkostí  program AREA 

 

      Z vymodelovaných detailů je patrné přesun pásem relativních vlhkostí a také jejího 

zmenšení v oblasti atiky a i stěnové konstrukce. Což může mít s vysokou pravděpodobností i 

vliv na degradaci materiálu vlivem vlhkosti. 

 

Posouzení z finančního hlediska  

 

      Z finančního hlediska byly provedeny výpočty v programu BUILD Power a to pro 

zateplenou a nezateplenou část.  

Cena za objekt celkem: 15 330 397,00 Kč s DPH nezateplený objekt 

Cena za objekt celkem: 15 776 059,00 Kč s DPH zateplený objekt 

 

      Z výpočtu je patrné, že rozdíl mezi cenami činí 445 662,00 Kč s DPH, což je k celkové 

ceně objektu zanedbatelná částka a záleží jen na zhodnocení investora a jeho finančních 

možnostech, zda bude chtít zateplit fasádu objektu. 
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Závěrečné zhodnocení  

 

  V posledních částech srovnání bylo dokázáno, že zateplení se vyplatí jak z finančního 

tak i tepelně technického hlediska, a proto doporučuji zateplení fasády objektu. Dojde 

k úsporám jak ve vytápění, tak i k úsporám na opravy vlivem degradace materiálu. Díky 

zateplení se sníží náklady na provoz a vytápění objektu a ještě vyšších úspor by se dalo 

dosáhnout využitím alternativních druhů vytápěním, či vybudování samostatné kotelny 

v objektu. 
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