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Anotace – CZ 

Cílem bakalářské práce je vypracování stavebně technologické studie zadaného 

objektu. V zadaném objektu je řešeno porovnání kontaktního a bezkontaktního zateplovacího 

systému z hlediska tepelně technických vlastnosti, finančně nákladových a časové náročnosti 

výstavby. Pro kontaktní zateplovací systém je zvolen systém BAUMIT. Pro bezkontaktní 

zateplovací systém je vybrán nosný systém od firmy ETANCO, tepelnou izolaci od firmy 

ROCKWOOL a vnější obloţení z desek CETRIS. V části pozemního stavitelství je 

vypracována technická zpráva, studie zadaného objektu, půdorysy 1.NP, 2.NP , řez A-A´, řez 

B-B´ a vybrané detaily zateplovacích systému. V části technologické jsou vypracované 

technologické postupy kontaktního a bezkontaktního zateplovacího systému, časový plán ve 

formě řádkového harmonogramu, poloţkový rozpočet. 

Klíčová slova 

Kontaktní a nekontaktní zateplovací systém, obvodový plášť, technologie provedení. 

 

Annotation – EN 

The aim of this bachelor work is to elaborate a structural-technological study of the 

specific object. In the specified object is solved comparing of the contact and non-contact 

thermal insulation system from the viewpoint of thermal technical properties, financial and 

time demands of construction. For the contact thermal insulation system is chosen system 

BAUMIT. For the non-contact thermal insulation system is chosen support system from the 

company ETANCO, thermal insulation from the company ROCKWOOL and the outer 

cladding of CETRIS panels. In the civil engineering is a technical report, the study specified 

object, floor plans of 1
st
 floor and 2

nd
 floor, section A-A´, section B-B´ and selected details of 

thermal insulation system. In the technology part are made technological methods of contact 

and non-contact thermal insulation system, the timetable, itemized budget. 

Key words 

Contact and non-contact insulation system, external walls, technology of 

implementation. 
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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je vypracování stavebně technologické studie zadaného 

objektu. V zadaném objektu řeším porovnání kontaktního a bezkontaktního zateplovacího 

systému z hlediska tepelně technických vlastnosti, finančně nákladových a časové náročnosti 

výstavby. Kontaktní zateplovací systém jsem si zvolil systém BAUMIT. Bezkontaktní 

zateplovací systém jsem si vybral nosný systém od firmy ETANCO, tepelnou izolaci od firmy 

ROCKWOOL a vnější obloţení z fasádních desek CETRIS. Zadaný objekt je třípodlaţní 

bytový dům s jedním podzemním podlaţím. Zastřešení je provedeno jako jednoplášťová 

plochá střecha s atikou. 

Bakalářská práce se skládá z částí pozemního stavitelství a z částí technologické. 

V části pozemního stavitelství je vypracována technická zpráva, studie zadaného objektu, 

půdorysy 1.NP, 2.NP, řez A-A´, řez B-B´ a vybrané detaily zateplovacích systému. V části 

technologické jsou vypracované technologické postupy kontaktního a bezkontaktního 

zateplovacího systému, časový plán ve formě řádkového harmonogramu, poloţkový rozpočet. 
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2. Část pozemního stavitelství 

2.1. Průvodní zpráva 

- obsah kapitoly 2.1. Průvodní zpráva je dle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006 

Sb. [1] 

2.1.1. Identifikační údaje stavby  

Stavba: Bytový dům 

Místo stavby: Komenského 14, Nový Jičín, 742 54 

Kraj: Moravskoslezský 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 

Investor: MÚ Nový Jičín 

Stavební pozemek: k.ú. Nový Jičín, 742 54, parcela č. 1915 

Projektant stavby: Petr Šimurda 

2.1.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

o majetkoprávních vztazích 

Stavební pozemek se nachází v k.ú. Nový Jičín, psč. 742 54, na parcele č. 1915 a 

nebyla do této doby vyuţívána. Pozemek se nachází v nezastavěné oblasti, je v mírném svahu 

a je vhodný pro výstavbu. Parcela je ve vlastnictví obce Nový Jičín podle výpisu z katastru 

nemovitosti. [2] 

2.1.3. Provedené průzkumy a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí 

vrtaných sond. Dále byl proveden radonový průzkum, kde byly naměřené hodnoty, které jsou 

pro člověka zdravotně nezávadné. Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu na ul. Komenského. [2] 

2.1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Poţadavky dotčených orgánů budou předjednány na úřadech a budou zpracovány. 

Budou splněny všechny poţadavky dotčených orgánů. [2] 
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2.1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracovaná dle obecných poţadavku na výstavbu. 

Dodrţovaný jsou:  

Zákon č. 183/2006 Sb. - O územním plánování a stavebním řádu [3] 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. - O technických poţadavcích na stavby [4] 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb [1]   

2.1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace   

Stavba je v souladu s územním plánem. Podmínky územního a stavebního rozhodnutí 

jsou splněny. [2] 

2.1.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

Stavba nemá ţádné věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území. [2] 

2.1.8. Předpokládaná lhůta realizace 

Předpokládané zahájení výstavby: 6/2013 

Předpokládané ukončení výstavby: 3/2014 

2.1.9. Statické údaje o hodnotě a plochách stavby  

Obestavěný prostor: 2621,745 m
3 

Výška objektu od ±0,000: 9,600 m 

Výška objektu od UT: 11,050 m 

Zastavěná plocha BD: 215,35 m
2 

Počet bytových jednotek: 6 

Cena za 1 m
3 
obestavěného prostoru: 4200 Kč/ m

3 
[1] 

Náklady dle obestavěného prostoru: 11 011 329 Kč  
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2.2.  Souhrnná technická zpráva 

- obsah kapitoly 2.2. Souhrnná technická zpráva je dle vyhlášky o dokumentaci staveb 

499/2006 Sb. [1] 

2.2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2.2.1.1. Zhodnocení staveniště 

Stavební parcela č. 1915 pro výstavbu bytového domu o celkové výměře 3150 m
2 

se 

nachází v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín, ulice Komenského. Staveniště je v areálu stavební 

parcely č. 1915. Pozemek bude po obvodu oplocen a opatřen vstupní bránou, která bude 

z ulice Komenského. Stavební pozemek je vhodný pro výstavbu bytového domu. [2] 

2.2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Bytový dům je třípodlaţní s jedním podzemním podlaţím. Vstup do objektu je řešen 

bezbariérově. V kaţdém nadzemním podlaţí jsou dvě bytové jednotky o velikosti 2+1 a 3+1. 

V podzemním podlaţí je technická místnost a šest sklepů. Bytová jednotka v 1.NP je řešena 

pro bezbariérový vstup. Objekt je zhotoven ze systému Ytong. Střecha je provedena jako 

jednoplášťová s atikou. Konstrukční výška jednotlivých podlaţí je 3,000 m. Světlá výška je 

2,600 m. Architektonické řešení stavby nenarušuje okolní prostření a je v souladu 

s podmínkami stanovenými v územním plánu. [2] 

2.2.1.3. Technické řešení 

2.2.1.3.1. Zemní práce 

Sejmutí ornice v tl. 300 mm, odstranění stromů a keřů. Stavební jáma je zajištěna 

svahováním. Vyhloubení základových rýh viz. výkres výkopu (není řešeno bakalářské prácí). 

Není nutné odčerpávat spodní vodu během prací. [2] 

2.2.1.3.2. Základy 

Obytná budova je zaloţená na základových pásech o šířkách 525 mm, 500mm, 450 

mm a 375 mm. Základová spára je -4,100 m (od ±0,000, ±0,000 = 242,00 Bpv). Hladina 

spodní vody je pod úrovní základové spáry. Základové pásy budou zhotoveny z prostého 

betonu C16/20. Podkladní beton tl. 160 mm bude zhotoven z prostého betonu C16/20. Izolace 

proti zemní vlhkosti bude tvořená z asfaltových pásu Sklobit, které budou pokládány na 

podkladní beton. Základové pásy z venkovní strany je nutné zateplit extrudovaným 

polystyrénem o tl. 50 mm. Do základové spáry bude vloţen zemnící pásek s vývody pro 

hromosvod. [2] 
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2.2.1.3.3. Svislé konstrukce  

Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic Ytong P4-500 tl. 375 mm. Vnitřní nosné 

zdivo bude z tvárnic Ytong P4-500 tl. 375 mm a tl. 300 mm. Na příčky bude pouţitý materiál 

Ytong P2-500 tl. 150 mm a tl 100 mm, který díky své váze můţe přenášet vlastní tíhu do 

stropní konstrukce a základového pásu. Tvárnice jsou zděné na tenkovrstvý tmel tl. 1-3 mm. 

Mezera mezi stropem a příčkou je vyplněna polyuretanovou pěnou. Příčka se kotví pomocí 

úhelníků, které se připevňují do kaţdé druhé loţné spáry, a šroubem s hmoţdinkou se přikotví 

do přilehlé stěny. [2] 

Komínová tělesa budou vyzděný z tvarovek komínového systému Schiedel Uni 

s vloţkou 2 x 200 mm. Mezi komínem a vodorovnými konstrukcemi je třeba zajistit dilataci. 

[2] 

2.2.1.3.4. Vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukci tvoří bílý strop Ytong, který se skládá z ţelezobetonových nosníků 

Xella, stropních vloţek P4-500 a nadbetonávky o tl. 50 mm z betonu C16/20 s vloţenou kari 

sítí 5/150/150 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. [2] 

2.2.1.3.5. Schodiště 

Nosná část schodiště je tvořena z ţelezobetonové jedenkrát zalomené desky. Stupně 

jsou z prefabrikovaných betonových dílců, které jsou vloţený do betonové zálivky. [2] 

2.2.1.3.6. Zastřešení 

Zastřešení je řešeno jednoplášťovou plochou střechou s atikou. Sklon střešní roviny je 

2 % u nejdelší části od atiky k vpusti. Odvodnění střechy je řešeno do dvou vpustí.  Viz. 

výkres Půdorys jednoplášťové střechy (není řešeno v bakalářské práci). [2] 

2.2.1.3.7. Výplně otvorů 

Okna i dveře jsou plastová, zasklené izolačním dvojsklem. V 3.NP je navrţen střešní 

výlez s otvorem 1000 x 560 mm. [2] 

2.2.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na veřejnou síť z ulice Komenského. Stavba je napojena na stávající 

přípojky a nebude do nich zasahováno. Podél ulice Komenského je vytvořen chodník ze 

zámkové dlaţby. Na tento chodník bude napojen vstupní chodník z bytového domů. [2] 
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2.2.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury  

2.2.1.5.1. Vodoinstalace 

Vodovodní řád DN 150 (SmVaK Ostrava a.s., RS Nový Jičín) se nachází v přilehle 

komunikaci Komenského. Bude provedena nová vodovodní přípojka z materiálu rPe DN 100. 

Přípojka bude ukončena vodoměrnou soustavou ve vodoměrné šachtě umístěné na parcele č. 

1915 v majetku investora. [2] 

2.2.1.5.2. Kanalizace 

Objekt bude odkanalizován do kanalizační stoky DN 300 v ulici Komenského. Pro 

odvod splaškových vod bude vybudována z PVC KG kanalizační přípojka DN 150. Přípojka 

bude vedena ve spádu 3%. Přechod z PVC KG kanalizační přípojky na stoku bude provedeno 

pomocí přechodky KGUSM DN 150. Napojení přípojky na stoku se provede pomocí šikmé 

odbočky 45°, která je nachystána na stoce. V revizní šachtě s litinovým poklopem, která je 

před bytovým domem, je čistící tvarovka, která umoţňuje čištění přípojky. Provedení a 

připojení přípojky na stoku zkontroluje přizvaný pracovník kanalizačního provozu a to 

z Ostravských vodáren a kanalizací. [2] 

Dešťové vody ze střechy budou odvedeny dvěma vpustmi do dešťové kanalizace, 

která bude svedena do vsakovací nádrţe ASIO AS KRECHT - rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3m (D 

x V x Š), celková délka dešťové kanalizace činí cca 35 m. [2] 

2.2.1.5.3. Elektroinstalace 

Bytový dům bude moţno napojit na rozvod elektrické energie přípojkou zemním 

kabelem ze stávajícího nadzemního rozvodu NN. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn na 

hranici pozemku investora. [2] 

2.2.1.5.4. Plynoinstalace 

Nový STL plynovod PE DN 50 pomocí navrtávacího odbočkového T-kusu 50/50 mm 

s ochranným opláštěním bude napojen na stávající STL plynovod DN 50 PE. HUP rozvaděč 

bude umístěn na hranici pozemku investora. [2] 

2.2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí  

Stavba nepůsobí negativně na ţivotní prostředí. Stavba je v souladu s územním 

plánem a nebude znamenat zásadní změnu funkce v této lokalitě. Odpady, které vzniknou při 

realizaci stavby, budou řádně vytřízené a odvezou se na skládky, které jsou určené pro 

skladování odpadů a to v souladu se zákonem a vyhláškami o odpadech. [2] 



7 

 

2.2.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 

ploch a komunikací  

Přístup z veřejné komunikace do bytového domů a byt v 1.NP je řešen je jako 

bezbariérový. [2] 

2.2.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 

do projektové dokumentace 

Před realizací staveb byly provedeny inţenýrsko-geologické průzkumné vrtané sondy, 

ze kterých jsou zjištěny vlastnosti a kvalita zeminy pozemku. Bytový dům nevyţaduje 

realizaci speciálních proti radonovým opatřením, protoţe stavební pozemek se nachází 

v kategorii nízkého radonového indexu. Projektant provedl měření stavební parcely ještě před 

zhotovením projektové dokumentace. [2] 

2.2.1.9. Podklady pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškopisný 

systém 

V PD je pouţíván geodetický polohopisný systém S-JTSK. V PD je pouţíván 

geodetický výškopisný systém Bpv. [2] 

2.2.1.10. Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

SO 01… Sejmutí ornice 

SO 02… Bytový dům  

SO 03… Přípojka kanalizace 

SO 04… Přípojka plynovodu 

SO 05… Přípojka vodovodu 

SO 06… Přípojka elektrického vedení NN 

2.2.1.11. Vliv stavby na okolí 

Svým vlivem stavba po dokončení nebude negativně působit na okolí. Při provádění 

stavebních prací je nutno respektovat ochranu proti hluku a vibracím, ochranu proti 

znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti znečišťování komunikací a 

nadměrné prašnosti. Dále musí být neustále umoţněn průjezd poţárních vozidel, vozidel 

zdravotní sluţby, musí být zajištěno zásobování a dopravní obsluha dané oblasti. [2] 
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2.2.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci stavebních prací se musí dodrţovat: 

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

práci. [5] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [6] 

Nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě [7] 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [8] 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků [9] 

Kaţdý pracovník musí být seznámen s předpisy o BOZP a to ještě před zahájením 

stavebních prací. Kaţdý pracovník musí pouţívat ochranné pracovní pomůcky k zajištění jeho 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ţádný pracovník by neměl být vystaven svévolně 

ţádnému nebezpečí, aby neutrpěl pracovní úraz. Musí se dodrţovat technologické postupy od 

výrobců. Při pouţití mechanismu se musí zajistit stabilita stroje v průběhu pracovní činnosti a 

uvést stroj do chodu jen tehdy, aţ opustí fyzické osoby ohroţený prostor. Ohroţený prostor je 

dosah stroje + 2 m. [2] 

2.2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Není řešena v bakalářské práci. 

2.2.3. Požární bezpečnost 

Viz. poţární zpráva. Není řešena v bakalářské práci. 

2.2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí     

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovaný podle zákona č. 185/2001 

Sb. o odpadech, i s provádějícími předpisy. To znamená, ţe odpady budou separovány, 

vyuţívány nebo zneškodňovány tak, aby nedošlo k porušení výše uvedeného předpisů. 

Nebezpečný odpad dle příloh zákona, nebude při stavbě vznikat. Dodavatel stavby musí vést 
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řádnou evidenci o vzniku a o způsobu nakládání s odpady vzniklých při stavebních činnosti. 

Vozidla jsou před vjezdem na veřejnou komunikaci očištěna. [2] 

2.2.5. Bezpečnost při užívání   

Veškerá technická zařízení v objektu budou mít doloţená potřebná povolení pro 

provoz v ČR. Všechny opravy a servis technických zařízení bude provádět specializovaný 

odborník na smluvním základě. [2] 

2.2.6. Ochrana proti hluku 

V objektu se nebude nacházet ţádné technické zařízení, které vytváří nadměrný hluk, 

anebo nadměrné vibrace, které by mohly ovlivnit negativně konstrukcí. Před hlukem 

z vnějšího prostředí bude eliminován plastovými okny s izolačním dvojsklem. Stavba 

vyhovuje poţadavkům ČSN 73 0532. [11] 

2.2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelně technické vlastnosti stavby byly navrţený a posouzený podle ČSN 73 0540-2 

[10]. Navrţené konstrukce vyhovují s rezervou poţadovaným parametrům. [2] 

2.2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Přístup do budovy je řešen jako bezbariérový. Před vstupem je rovná plocha délky 

1500 mm s rozdílem podlah maximálně 20 mm. Horní hrana zvonkového panelů je ve výšce 

1200 mm od dlaţby chodníků. [2] 

2.2.9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 

Stavba je v lokalitě, kde nevznikají ţádné škodlivé vnější vlivy, které by mohly omezit 

uţívání stavby. Bytový dům nevyţaduje realizaci speciálních protiradonových opatření, 

protoţe stavební pozemek se nachází v kategorii nízkého radonového indexu. [2] 

2.2.10. Ochrana obyvatelstva 

Při realizaci bude staveniště řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním oplocením 

se svařovanou sítí s prolisem a napevno navařenými sloupky. Při uţívání stavby nevzniká 

ţádné nebezpečí pro obyvatelstvo. [2] 
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2.2.11. Inženýrské stavby 

2.2.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Objekt bude odkanalizován do kanalizační stoky DN 300 v ulici Komenského. Pro 

odvod splaškových vod bude vybudována z PVC KG kanalizační přípojka DN 150. Přípojka 

bude vedena ve spádu 3%. Přechod z PVC KG kanalizační přípojky na stoku bude provedeno 

pomocí přechodky KGUSM DN 150. Napojení přípojky na stoku se provede pomocí šikmé 

odbočky 45°, která je nachystána na stoce. V revizní šachtě s litinovým poklopem, která je 

před bytovým domem, je čistící tvarovka, která umoţňuje čištění přípojky. Provedení a 

připojení přípojky na stoku zkontroluje přizvaný pracovník kanalizačního provozu a to 

z Ostravských vodáren a kanalizací. [2] 

Dešťové vody ze střechy budou odvedeny dvěma vpustmi do dešťové kanalizace, 

která bude svedena do vsakovací nádrţe ASIO AS KRECHT - rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3m (D 

x V x Š), celková délka dešťové kanalizace činí cca 35 m. [2] 

2.2.11.2. Zásobování vodou 

Vodovodní řád DN 150 (SmVaK Ostrava a.s., RS Nový Jičín) se nachází v přilehle 

komunikaci Komenského. Bude provedena nová vodovodní přípojka z materiálu rPe DN 100. 

Přípojka bude ukončena vodoměrnou soustavou ve vodoměrné šachtě umístěné na parcele č. 

1915 v majetku investora. [2] 

2.2.11.3. Zásobování energiemi 

Bytový dům bude moţno napojit na rozvod elektrické energie přípojkou zemním 

kabelem ze stávajícího nadzemního rozvodu NN. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn na 

hranici pozemku investora. [2] 

2.2.11.4. Řešení dopravy 

Vchod od bytového domů k veřejné komunikaci je chodník, který je provedený ze 

zámkové dlaţby. Parkovací místa jsou podélně na ulici Komenského. [2] 

2.2.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby 

Kolem celého objektu je okapový chodník z betonové dlaţby o rozměrech 

500x500x50 mm. Přístupová cesta je ze zámkové betonové dlaţby tl. 60 mm. Po 

dokončovacích zemních pracích bude provedena výsadba trávníků a stromů. [2] 
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2.2.11.6. Elektronické komunikace 

Samostatně budou řešeny po dokončení stavby. Nejsou součásti bakalářské práce. 

2.3. Situace stavby 

Viz. výkresová část. Výkres č.1.7 - Situace M 1:200 

2.4. Zásady organizace výstavby 

- obsah kapitoly 2.4. Zásady organizace výstavby je dle vyhlášky o dokumentaci 

staveb 499/2006 Sb. [1] 

2.4.1. Technická zpráva 

2.4.1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

Staveniště je na pozemku, který se nachází v k.ú. Nový Jičín, psč. 742 54, na parcele 

č. 1915 a nebyla do této doby vyuţívána. Pozemek se nachází v nezastavěné oblasti, je 

v mírném svahu a je vhodný pro výstavbu. Parcela je ve vlastnictví obce Nový Jičín podle 

výpisu z katastru nemovitosti. Staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním 

oplocením se svařovanou sítí s prolisem a napevno navařenými sloupky. [2] 

2.4.1.2. Významné sítě technické infrastruktury 

Všechny významné sítě technické infrastruktury jsou vedeny mimo pozemek. Před 

zahájením prací na instalačním napojení inţenýrských přípojek je potřeba vyznačit umístění 

veřejných inţenýrských sítí. [2] 

2.4.1.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě, která vede 

pod chodníkem v ulici Komenského. [2] 

Kanalizace: splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude 

odváděna přípojkou, která bude napojena na hlavní kanalizační řád. [2] 

Voda: pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka z místní veřejné vodovodní sítě. 

Přípojka bude opatřena vodovodní šachtou a uzavíratelným vodoměrem pro měření odběru 

vody. [2] 
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2.4.1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob bude přístup na staveniště 

zajištěn proti vniku neoprávněným osobám. Staveniště bude řádně oploceno do výšky 2,0 m 

mobilním oplocením se svařovanou sítí s prolisem a napevno navařenými sloupky. Součástí 

oplocení je dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána o celkové šířce 5 m. Na vstupní bráně a na 

kaţdé druhé částí oplocení bude značení ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM. Pro ochranu 

majetku přes noc bude staveniště opatřeno halogenovými světly a zajištěno hlídaním 

bezpečnostní agenturou, kterou si investor sám vybere. [2] 

2.4.1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Během stavebních prací musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, 

k inţenýrským sítím a poţárnímu zařízení. Veřejné plochy nejsou vyuţívané pro stavební 

práce. [2] 

2.4.1.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů  

Pro zařízení staveniště bude vyuţita parcela č. 1915. Prostor staveniště je majetkem 

investora. Na pozemku je třeba před samotným započetím výstavby odstranit lehké křoviny a 

neţádoucí porost. Pozemek je nutné oplotit do výšky 2 m. Hranice pro zábor bude řádně 

vytyčena a označena. Dopravní napojení parcely je v současnosti moţné z ul. Komenského. 

Staveniště bude nutno začít budovat 14 dní před započetím stavebních prací a bude se dále 

zřizovat podle potřeb v průběhu výstavby. Likvidovat se budou postupně objekty zařízení ze 

staveniště tak, aby byly před definitivním vyčištěním odstraněny. [2] 

2.4.1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Mobilní buňky ToiToi SK1 nejsou trvale spojeny se zemi a nevyţadují stavební 

povolení a ani ohlášení. [2] 

2.4.1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Při realizaci stavebních prací se musí dodrţovat: 



13 

 

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

práci. [5] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [6] 

Nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě [7] 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [8] 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků [9] 

Kaţdý pracovník musí být seznámen s předpisy o BOZP a to ještě před zahájením 

stavebních prací. Kaţdý pracovník musí pouţívat ochranné pracovní pomůcky k zajištění jeho 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ţádný pracovník by neměl být vystaven svévolně 

ţádnému nebezpečí, aby neutrpěl pracovní úraz. Musí se dodrţovat technologické postupy od 

výrobců. Při pouţití mechanismu se musí zajistit stabilita stroje v průběhu pracovní činnosti a 

uvést stroj do chodu jen tehdy, aţ opustí fyzické osoby ohroţený prostor. Ohroţený prostor je 

dosah stroje + 2 m. [2] 

2.4.1.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací, se bude zhotovitel 

řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech [12] a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady [13]. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a 

na základě dohod účastníků výstavby průběţně likvidován. Odpadový materiál bude průběţně 

odváţen na řízenou skládku. [2] 

2.4.1.10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Dokončení projektu stavby: 5/2013 

Zahájení výstavby: 6/2013 

Ukončení výstavby: 3/2014 
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3. Část technologická 

3.1. Technologický předpis kontaktního zateplovacího systému 

3.1.1. Obecné informace 

Technologický předpis je vypracován na kontaktní zateplovací systém Baumit. 

Zateplení se bude provádět na bytovém domů o půdorysných rozměrech 14,75 x 14,6 m a 

výška zateplení je od -0,600 aţ po +9,600 m. Tepelná izolace bude z expandovaného 

polystyrénu. Navrţená tloušťka tepelné izolace je 100 mm pro plochu, 30 mm pro ostění, 30 

mm nadpraţí oken a dveří. Celková plocha zateplení je 540,5 m
2
.   

Bytový dům se nachází v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín, ulice Komenského 14, na 

stavební parcele č. 1915 o celkové výměře 3150 m
2
. Bytový dům je třípodlaţní s jedním 

podzemním podlaţím. V kaţdém nadzemním podlaţí jsou dvě bytové jednotky o velikosti 

2+1 a 3+1. V podzemním podlaţí je technická místnost a šest sklepů. Bytová jednotka v 1.NP 

je řešena pro bezbariérový vstup. Objekt je zhotoven ze systému Ytong. Střecha je provedena 

jako jednoplášťová s atikou. Konstrukční výška jednotlivých podlaţí je 3,000 m. 

3.1.2. Materiál, doprava a skladování kontaktního zateplovacího systému 

Zateplení fasády bytového domů bude provedeno zateplovacím systémem Baumit. 

Doprava je zajištěna výrobcem Baumit spol. s.r.o. Průmyslová 1841, Brandýs nad 

Labem. Stavbyvedoucí je zodpovědný za převzetí přivezeného materiálů na stavbu. Při 

převzetí zkontroluje mnoţství přivezeného materiálů, a jestli nebyl během dopravy materiál 

poškozen. Po převzetí materiálu musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

3.1.2.1. Lepící stěrka Baumit StarContact 

Jedná se o paropropustnou lepící hmotu na bázi cementu, která je určena především 

k lepení fasádních izolačních desek a pro provádění armovací stěrky. 

Sloţení: cement, křemičitý písek, přísady 

Spotřeba na lepení a stěrkování na EPS: cca 3 – 4 kg/m
2
 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 4324 kg 

Potřeba vody: cca 5 – 6 l vody / 25 kg suché směsi 
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Balení a skladování: lepící a stěrkovácí hmota je balena v pytlích po 25 kg, přičemţ 

jsou na paletě 54 pytlů, které dohromady váţí 1350 kg. Skladujeme v suchu na dřevěném 

roštu v uzavřeném balení s maximální dobou 12 měsíců od data výroby. 

Manipulace: manipulace s paletami se provádí paletovým vozíkem. Manipulace 

jednotlivých pytlů se provádí ručně. 

 

Obr.1. Lepící a stěrkovací hmota Baumit StarContact [13] 

3.1.2.2. Zapouštějící talířové hmoždinky s ocelovým trnem  

Jedná se o polyetylenové zapouštějící talířové hmoţdinky s ocelovým trnem STR 8/60 

U X 175 mm. Průměr vrtaného otvorů je 8 mm. Kotevní hloubka je minimálně 65 mm. 

Spotřeba: 8 ks a 10 ks/ m
2
 viz. Příloha č.1 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 4324 ks  

Balení a skladování: balení je po 100 kusech. Skladujeme v suchém prostředí. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

 

Obr.2. Zapouštějící talířové hmoždinky s ocelovým trnem [13] 

3.1.2.3. Fasádní izolační desky Baumit EPS F 

Jedná se o expandované polystyrénové fasádní izolační desky. 

Formát: 1000 x 500 mm 
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Spotřeba: 2 desky/ m
2
 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: pro EPS tl. 100 mm je to 1164 ks a pro 

EPS tl. 30 mm je to 26 ks. Započítáno i s 10 % ztratným.  

Balení a skladování: baleno po 5 kusech v balících o objemu cca. 0,25 m
3
, který je 

chráněný polyethylenovou fólií. Skladování v suchu, chráněné proti UV záření, účinkům 

povětrnosti a mechanickému poškození. 

Manipulace: manipulace balíků se provádí ručně. 

 

Obr.3. Fasádní izolační desky Baumit EPS F [13] 

3.1.2.4. Armovací síťovina Baumit Startex 

Jedná se o sklotextilní síťovinu pro vyztuţování zateplovacího systému Baumit. Oka 

jsou o velikost 4 x 4 mm.  

Spotřeba: 1.1 m
2
/ na plochu 1 m

2 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 595 m
2 

Balení a skladování: baleno v roli o šířce 1 m, která je chráněná polyethylenovou fólií. 

Role budou dodávaný v 50 m délce, kdy na paletě bude 30 rolí. Skladování v suchu a v poloze 

na svislo. 

Manipulace: manipulace s paletami se provádí paletovým vozíkem. Manipulace 

jednotlivých rolí se provádí ručně. 

 

Obr.4. Sklotextilní síťovina Baumit StarTex[13] 



17 

 

3.1.2.5. Polystyrénová zátka Baumit STR EPS 

Jedná se o polystyrenovou zátku, která je nutná pro zakrytí talířových hmoţdinek 

v polystyrenových izolačních deskách. Průměr zátky je 65 m a tloušťka je 15 mm. 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 4324 ks  

Balení a skladování: balení je po 100 kusech. Skladujeme v suchém prostředí. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

 

Obr.5. Zátka Baumit STR EPS[13] 

3.1.2.6. Penetrační nátěr Baumit Uniprimer 

Jedná se o univerzální penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění 

větší přilnavosti následně nanášených vnějších povrchových úprav. 

Sloţení: organické pojivo, minerální plniva a pigmenty, voda a přísady. 

Spotřeba materiálu: cca 0,2 – 0,25 kg/m
2
  

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 135 kg  

Balení a skladování: baleno v kbelících po 25 kg. Skladování v suchu, chráněné proti 

mrazu. Skladovatelnost po dobu 12 měsíců od data výroby. 

Manipulace: manipulace s paletami se provádí paletovým vozíkem. Manipulace 

jednotlivých kbelíků se provádí ručně. 

 

Obr.6. Penetrační nátěr Baumit Uniprimer[13] 
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3.1.2.7. Fasádní omítka Baumit SilikatTop 

Jedná se o silikátovou jednosloţkovou venkovní omítku. Zrnitost 2,0 mm. 

Sloţení: silikátové pojivo, minerální plniva, vlákna, pigmenty, voda a přísady. 

Spotřeba materiálu: cca 3,2 kg/m
2
 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 1730 kg  

Balení a skladování: baleno v kbelících po 30 kg. Na paletě je 16 kbelíků, které váţí 

celkově 480 kg. Skladování v suchu, chráněné proti mrazu. Skladovatelnost po dobu 12 

měsíců od data výroby. 

Manipulace: manipulace s paletami se provádí paletovým vozíkem. Manipulace 

jednotlivých kbelíků se provádí ručně. 

 

Obr.7. Fasádní silikátová omítka Baumit SilikatTop[13] 

3.1.2.8. Soklový profil ETICS 

Jedná se o hliníkovou lištu s okeničkou. Profil tloušťky 100 mm. Tloušťka plechů je 

0,7 mm. Délka 2 m. 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 59 m  

Balení a skladování: baleno ve svazcích po 10 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

 

Obr.8. Soklový profil ETICS[13] 
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3.1.2.9. Rohový profil ETICS PVC se síťovinou 

Jedná se o rohovou lištu z měkčeného PVC s integrovanou síťovinou (100/150 mm). 

Délka je 2,5 m. 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 114 m  

Balení a skladování: baleno ve svazcích po 50 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

 

Obr.9. Rohový profil ETICS PVC se síťovinou[13] 

3.1.2.10. Okapnička ETICS PVC se síťovinou 

Jedná se o ukončovací profil z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou (150/150 

mm). Délka je 2,5 m. 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 45 m 

Balení a skladování: baleno ve svazcích po 20 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

 

Obr.10. Okapnička ETICS PVC se síťovinou[13] 

3.1.2.11. Okenní a dveřní připojovací profil ETICS 

Jedná se o samolepicí lištu z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou (150 mm). 

Délka je 2,4 m. 
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Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 159 m 

Balení a skladování: baleno ve svazcích po 25 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

 

Obr.11. Okenní a dveřní připojovací profil ETICS PVC se síťovinou[13] 

3.1.2.12. Spojka soklových lišt PV 30 

Jedná se o spojku, která spojuje jednotlivé zakládací profily. Délka 30 mm. 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 30 ks 

Balení a skladování: baleno v kartonech po 100 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

 

Obr.12. Spojka soklových lišt PV 30 [13] 

3.1.2.13. Soklová hmoždinka 

Jedná se o plastovou hmoţdinku se zatloukacím trnem pro upevnění základových 

profilů. Průměr vrtaného profilů je 6 mm. Typ NDK 6x70 mm. 

Spotřeba: 3ks/m   

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 177 ks 

Balení a skladování: baleno v kartonech po 100 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 
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Obr.13. Soklová hmoždinka [13] 

3.1.2.14. Soklová distanční podložka 

Slouţí k podloţení soklového profilu. 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 30 ks 

Balení a skladování: baleno v kartonech po 100 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

 

Obr.14. Soklová distanční podložka [13] 

3.1.3. Pracovní podmínky a připravenost 

3.1.3.1. Příprava staveniště 

Staveniště bude kolem celého obvodu řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním 

oplocením se svařovanou sítí s prolisem a napevno navařenými sloupky. Součástí oplocení je 

dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána o celkové šířce 5 m. Na vstupní bráně a na kaţdé 

druhé částí oplocení bude značení ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM. Přístupová 

komunikace je z ulice Komenského. Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN 

z veřejné rozvodné sítě, která vede pod chodníkem v ulici Komenského. Na staveništi bude 

umístěna rozvodna skříň s elektroměrem, pomocí ní budeme měřit spotřebovanou elektrickou 

energii. Pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka z místní veřejné vodovodní sítě. 

Přípojka bude opatřena vodovodní šachtou a uzavíratelným vodoměrem pro měření odběru 

vody. 

3.1.3.2. Klimatické podmínky    

   Během všech zateplovacích prací (lepení, stěrkování, penetrování, nanášení omítky) 

nesmí teplota vzduchu, materiálu a podkladu klesnout pod +5°C a nesmí překročit +30°C a to 
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při zpracování i tuhnutí materiálu. K zastavení zateplovacích prací musí dojít, kdyţ rychlost 

větru bude vyšší neţ 10,7 m/s nebo pokud se vyskytne bouřka, déšť nebo sněţení a viditelnost 

je menší neţ 30 m. Před přímým slunečním zářením musí být lepení, stěrkování, penetrování, 

nanášení omítky chráněný fasádními sítěmi. Při nanášení silikátové omítky nesmí teplota 

vzduchu, materiálu a podkladu klesnout pod +8°C a nesmí překročit +25°C.  

3.1.3.3. Připravenost konstrukce 

Před zahájením zateplovacích prací musí být hotové obvodové nosné konstrukce, 

osazené okna a dveře, které musí být ochráněný z vnější strany před znečištěním a 

poškozením ochranou folií. Podklad musí být rovný, suchý, soudrţný, zbavený nečistot, 

mastnot, olejů a volných částic. Rovinatost podkladů pro lepení izolačních desek musí být 

hodnota do 20 mm při měření 1 m lati. Musí být hotové veškeré venkovní elektrorozvody 

(osvětlení, zvonky). Na atice musí být osazeny klempířské prvky s dostatečným přesahem pro 

zateplovací systém. Všechny stavební práce spojené se zateplováním budou prováděny 

v souladu s ČSN 73 29 01 [14]. 

3.1.3.4. Lešení 

Fasádní rámové lešení bude provedeno ze systému Layher [13]. Musíme zajistit 

dostatečnou vzdálenost lešení od obvodového pláště z důvodu manipulace se zateplovacím 

systémem. Mezi podlahou lešení a fasádou musí být maximální vzdálenost 0,25 m. Lešení 

musí být zakotveno do obvodového pláště ve vodorovném směru po 6 m a ve svislém směru 

po 4 m. Lešení bude provedeno ze všech čtyř stran objektu.  

3.1.4. Převzetí pracoviště 

Staveniště přebírá stavbyvedoucí a zapisuje to do stavebního deníku, který je vţdy na 

stavbě. Stavbyvedoucí musí zkontrolovat úplnost a správnost provedení obvodového pláště. 

Kontroluje hlavně rovinatost, svislost, stabilitu. Dále kontroluje správné osazení oken a dveří, 

klempířské práce, provedení lešení. Ještě před předáním staveniště pracovní četě, která bude 

vykonávat zateplování objektu, musí zajistit stavbyvedoucí pro pracovníky proškolení 

zateplovacím systémem Baumit a BOZP, které bude zapsáno ve stavebním deníku. Dále 

vymezí pracovní prostor pro zateplování a ukáţe, kde se nachází na staveništi inţenýrské sítě 

(voda, elektrická energie). 



23 

 

3.1.5. Personální obsazení 

Před zahájením zateplovacích prací budou všichni pracovníci proškolení o bezpečnosti 

práce a se zateplovacím systémem Baumit. Poté pracovníci podepíšou doklad o absolvování 

školení.  

Obsazení pracovní čety: 

1 vedoucí pracovní čety – předák 

 kontroluje dodrţování technologické postupu zateplovacích prací  

 kontroluje a řídí průběh prací pracovní čety 

 účastní se kontrolních prohlídek 

 jeho nadřízený je stavbyvedoucí, kterého průběţně informuje o provedených 

pracích, mnoţství přivezeného materiálu  

 řeší reklamace, nedodělky, opravy, vady 

 také se zapojuje do zateplovacích prací 

4 kvalifikování zedníci – zateplovači 

 provádí zateplovací práce v poţadované kvalitě a dodrţují technologické 

postupy 

 jejich nadřízený je vedoucí pracovní čety, kterého informují o problémech 

souvisejících se zateplováním 

 skladují přivezený materiál 

1 pomocný dělník 

 pomáhá zajišťovat přísun zateplovacích materiálu pro kvalifikované zedníky 

 provádí pomocné a neodborné práce 

 skladuje přivezený materiál 

3.1.6. Stroje a pracovní pomůcky 

Všichni pracovníci budou mít ochranné pomůcky (bezpečnostní přilby, pracovní oděv, 

reflexní vesty, pracovní boty s vyztuţenou špicí, pracovní rukavice). Při broušení polystyrénu 

budou mít také ochranné brýle a respirátory. Po kaţdé pracovní směně jsou pracovníci 

povinni očistit si nářadí a uschovat do zamykatelného skladu, který se nachází na staveništi. 
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Při provádění zateplovacích prací je potřeba toto nářadí: 

 stavební vrátek CAMAC Minor P 150 [15]    1 ks 

 elektrické ruční míchadlo Narex EGM 10-E3[16]   1 ks 

 elektrická vrtačka s příklepem Narex EVP 16-2 F3  [16]  2 ks 

 vrták s korunkou, průměr 8 mm, délka 220 mm   4 ks 

 vrták s korunkou, průměr 6 mm, délka 80 mm   2 ks 

 prodluţovací elektrický kabel pro napětí 230 V, délka 25 m 1 ks 

 pilka na polystyren       5 ks 

 ocelová škrabka       5 ks 

 brusné hladítko       5 ks 

 zednická lţíce        5 ks 

 kbelík 30 l        9 ks 

 nerezové hladítko 280 x 130 mm     5 ks 

 nerezové hladítko 600 x 280 mm, zub 8 mm    5 ks 

 stavební kladívko       3 ks 

 Vodováha délky 2 m        3 ks 

 Vodováha délky 1,5 m       2 ks 

 plastové hladítko 280 x 140 mm      3 ks 

 nůţky na plech       1 ks 

 svinovací metr        5 ks 

 malířský váleček       3 ks 

 rohový štětec         3 ks 

 stavební provaz 50 m       3 ks 

 fasádní páska 50 m        8 ks 

 ochranná folie (polyethylenová) 50 m     5 ks 

 pistole na montáţní pěnu       2 ks 

 smeták         2 ks 

 lopata          2 ks 

 fréza na polystyrén        1 ks 

3.1.7. Požadavky 

Celou realizaci zateplovacího systému kontroluje stavbyvedoucí za pomocí vedoucího 

čety. Práce vţdy schvaluje stavbyvedoucí. Podklad, na který budeme provádět zateplovací 
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práce, musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, čistý, suchý, únosný a rovný. Maximální 

nerovnost na dvou metrech délky je 20 mm, které kontrolujeme metrovou vodováhou, nebo 

latí. Průměrná soudrţnost podkladu by měla být 200 kPa a nejmenší hodnota musí být alespoň 

80 kPa. [14]  

3.1.8. Pracovní technologický postup 

3.1.8.1. Založení zateplovacího systému 

Zaloţení zateplovacího systému se provede pomocí hliníkového zakládacího profilu s 

okapnicí. Šířka zakládacího profilu musí odpovídat šířce tepleného izolantu.  Zakládací profil 

se na připravený podklad připevní soklovou hmoţdinkou. Pouţijeme cca. 3 ks hmoţdinek na 

jeden metr zakládací lišty. Mezi zakládací lišty se nechává mezera o šířce 2 -3 mm a připevní 

se spojkami soklových lišt PV 30 (Viz Obr.16.).  Důleţité je dodrţovat vodorovnou rovinu 

montáţe, kterou kontrolujeme vodováhou. K vyrovnání zakládacího profilu při nerovném 

podkladu pouţijeme soklovou distanční podloţku (Viz Obr.15.). Pro provedení rohu se musí 

předem upravit zakládací profil. Pomocí nůţek na plech ustřihneme profil pod úhlem rohů, 

tedy 45°. Rozměr zakládacího profilu musí být větší neţ 0,3 m. 

 

Obr.15. Soklová distanční podložka[17] 

 

Obr.16. Spojka soklových lišt[17] 
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3.1.8.2. Lepení tepelného izolantu 

3.1.8.2.1. Obecné podmínky 

EPS polystyren lepíme zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem izolační desky 

vodorovně. Před lepením tepelného izolantu se nanáší na podklad penetrační nátěr pro 

vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění větší přilnavosti. 

3.1.8.2.2. Příprava lepící hmoty 

Lepící hmota je dodávána v 25 kg pytlích v suchém stavu. K přípravě se pouţije pouze 

čistá voda. Pomocí ručního míchadla promícháme suchou směs s vodou v kbelíku. Pro lepidlo 

StarContact ze systému Baumit se pouţije 5 – 6 litru vody na 25 kg suché směsi. Nechá se 5 

minut odstát, opět promícháme ručním míchadlem a následně je lepidlo připravené ke 

zpracování. Doba zpracovatelnosti je cca. 1,5 hodiny. Zakázáno je přidávání urychlovacích 

nebo nemrznoucích přísad. 

3.1.8.2.3. Nanášení lepící hmoty na polystyrénové desky 

Nanášení lepidla se provádí ručně, kdy je nanášeno v nepravidelných pásech po celém 

obvodu izolačních desek a ve třech terčích ve středu desky (Viz Obr.17.). Plochá desky musí 

být spojena s podkladem lepením minimálně 40% celkové plochy izolační desky. 

 

Obr.17. Nanášení lepící hmoty[17] 

3.1.8.2.4. Lepení izolačních desek 

Lepení izolační desek můţeme provádět aţ po uplynutí 12 – 24 hodin po nanášení 

penetračního nátěru. Lepení se provádí přitlačením desek na podklad ve směru zdola nahoru. 

Desky se lepí na vazbu větším rozměrem vodorovně a těsně na sraz. Nesmí dojít ke vniku 

průběţné svislé spáry. První řada desek se pevně vsadí do základové lišty. Lepící hmota se 

nesmí dostat na boční stěny izolantu. U ostění otvorů a rohů se provádí nalepení desek 

s přesahem cca. 100 mm od rámu okna a od hrany rohů je tloušťka izolace s tloušťkou lepidla 

(viz. Obr.18.). Kříţení spár musí být minimálně 100 mm od rohů otvoru (viz. Obr.19.). Po 
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zatvrdnutí lepidla se provede jejich zarovnání odříznutím a zabroušením izolační desky. 

Následně se lepí špalety. Spáry, které jsou větší neţ 4 mm, se vyplní polyuretanovou pěnou, a 

které jsou větší neţ 4 mm se vyplní vhodným odřezkem izolantu. Pouţívají se převáţně celé 

nebo poloviční desky (formát celé desky 1000 x 500 mm a poloviční desky 500 x 500 mm). 

Pouţití odřezku z desek musí být širší neţ 150 mm a nesmí se lepit na nároţí a místech, které 

navazují na ostění otvorů. Po kaţdém nalepení izolačních desek se musí hlídat poţadovaná 

rovinatost, která je 5 mm/m. 

 

Obr.18. Vazba desek v nároží [17] 

 

Obr.19. Křížení spár u otvorů[17] 
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Obr.20. Vazba desek u otvorů[17] 

 

Obr.21. Vazba desek u okenních rámů[17] 

3.1.8.3. Broušení a řezání izolačních desek 

Po zatvrdnutí lepící hmoty, obvykle 24 – 48 hodin, se zajišťuje poţadovaná rovinnost 

broušením pomocí hladítka na broušení polystyrénu 360 x 160 mm. Po přebroušení izolačních 

desek je moţná maximální nerovnost 2 mm/2 m. Dále se musí zařezat přesahy polystyrénu u 

otvorů a nároţí. Zařezání se provádí pomocí pilky na polystyrén. Hlídáme při řezání svislost 

pomocí vodováhy. 

3.1.8.4. Kotvení izolačních desek 

Kotvení izolačních desek se kotví aţ po zatvrdnutí lepící hmoty, obvykle 24 – 48 

hodin. Kotví se pomocí zapouštějících talířových hmoţdinek s ocelovým trnem. Vrt musí být 

kotvený kolmo k podkladu. Mnoţství hmoţdinek v ploše je 8 ks/m
2
 (viz. Obr.23.) a v místě 

nároţí 10 ks/m
2 

(viz. Obr.22.). Průměr vrtaného otvoru je 8 mm. Kotevní délka v nosné 

konstrukci je minimálně 65 mm. Celková délka hmoţdinky je stanovena z tloušťky tepelné 

izolace (100 mm – tloušťka polystyrenových zátek 15 mm) + kotevní délka 65 mm + tloušťka 

stlačené lepící hmoty 20 mm. 
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Obr.22. Počet hmoždinek v oblasti nároží[17] 

 

Obr.23. Počet hmoždinek v ploše[17] 

 

Postup prací: 

1. Vyvrtání otvoru elektrickou vrtačkou o průměru 8 mm. Kolmo k podkladu. 

 

Obr.24. Vyvrtání otvoru[18] 

2. Vloţení frézy na polystyrén do vyvrtaných otvorů a následné vyfrézování 

zápustného otvoru pro hmoţdinku a polystyrenovou zátku.  
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Obr.25. Vyfrézování otvoru [18] 

3. Hmoţdinka se zasune do vyvrtaných otvorů a následně se zatluče pomocí 

kladívka. 

 

Obr.26. Zatlučení hmoždinky[18] 

4. Do vyfrézovaného otvoru se vloţí polystyrenová zátka.  

 

Obr.27. Vložení polystyrénové zátky[18] 

Špatně zatlučená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoţdinka se musí nahradit 

někde poblíţ vyvrtaného otvorů novou hmoţdinkou. Špatná hmoţdinka se odstraní a otvor 

v polystyrénové desce se vyplní polyuretanovou pěnou. Montáţ hmoţdinek se nesmí 
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provádět, kdyţ teplota klesne pod 0°C. Hmoţdinky se nesmí kotvit do zmrzlé konstrukce. 

Maximálně po dobu 6 týdnů můţou být hmoţdinky vystaveny působení UV záření. [17] 

3.1.8.5. Zesílení nároží, okenního a dveřního otvoru 

Ještě před provedení výztuţné vrstvy se musí všechny hrany izolačních desek zakrýt 

ukončovacími, nároţními a zesilujícími profily. Osazení profilu se provádí vtlačením do 

předem nanesené stěrkové vrstvy. Následně se stěrková vrstva zahladí pomocí nerezových 

hladítek. Na zkracování profilu se pouţívají nůţky na PVC. Integrovaná síťovina při 

zkracování profilu musí dostatečně překrývat následující profil. U rohů otvorů se musí vţdy 

provést spojení dvou profilu pomocí diagonálního zesilujícího vyztuţení, které se provádí 

páskem ze sklotextilní síťoviny o minimálních rozměrech 300 x 200 mm [14]. Viz výkres č. 

1.28. 

3.1.8.6. Vytvoření základní vyztužující vrstvy 

Základní vyztuţující vrstva se provádí na suché a čisté izolační desky. Musí být 

ukončené všechny předešle zateplovací práce (lepení desek, kotvení hmoţdinek, broušení a 

zařezávání desek, provedené vyztuţení nároţí a otvorů) a zároveň provedena do 14 dnů od 

ukončení lepení izolačních desek. Výztuţná vrstva vţdy musí obsahovat v celé ploše 

zateplovacího systému sklotextilní síťovinu. Nanáší se tzv. ţivé na ţivé, to znamená, ţe 

musíme spojit okraje nanesené stěrky, které ještě nejsou zaschlé. Stěrková hmota se nanáší na 

izolační desky pomocí nerezového hladítka se zuby 10 x 10 mm. Na ní se vloţí armovací 

síťovina a následně se zatlačí a povrch uhladí hladkým nerezovým hladítkem. Na řezání 

armovací sítě se pouţívá ostrý pracovní nůţ. Armovací síť se ukládá ve svislých pásech 

směrem shora dolů a musí být vţdy přeloţen o 100 mm na následující armovací síť. Musí být 

uloţena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm a 

v místech přesahů síťoviny musí být nejméně 0,5 mm. Celková tloušťka základní vrstvy je 3 – 

4 mm. Dodrţení poţadavku na rovinnost základní vrstvy je určen podle pouţité finální vrstvy. 

Hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru nesmí převyšovat hodnotu velikosti zrn 

finální vrstvy zvýšenou o 0,5 mm. Pro objekt byla vybrána finální vrstva Baumit SilikatTop o 

zrnitosti 2 mm. Poţadována rovinnost plochy je 2,5mm/m. Pokud nejsou dosaţeny poţadavky 

na rovinnost, je nutné aplikovat vyrovnávací vrstvu nejpozději do 2 dnů po aplikaci výztuţné 

vrstvy. Doba vyschnutí je 2-3 dny. [17] 
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3.1.8.7. Provedení penetrační vrstvy 

Ještě před nanášením finální vrstvy se provede penetrace Baumit Uniprimer. Provádí 

se aţ po vyschnutí a vyzrání základní výztuţné vrstvy. Mále nerovnosti základní vrstvy se 

přebrousí brusným hladítkem. Musí se dávat pozor na to, aby nebyla vidět armovací síť. Pro 

aplikaci se pouţívá malířský váleček a malířská štětka. Před nanášením finální vrstvy na 

penetrační vrstvu je nutná technologická přestávka minimálně 24 hodin. [17] 

 

Obr.26. Broušení výztužné vrstvy[17] 

 

Obr.27. Nanášení penetrační vrstvy[17] 

3.1.8.8. Provedení finální vrstvy 

Finální vrstvu je moţno aplikovat po vyschnutí penetrační vrstvy, minimálně 24 

hodin. Omítku je třeba aplikovat na jedné ploše v rámci jedné pracovní etapy při stejných 

klimatických podmínkách. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení silikátové omítky nesmí 

klesnout pod + 8°C a stoupnout nad + 25°C. Během nanášení omítky se musí vyvarovat dešti, 

větrů a silnému slunečnímu záření. Ještě před nanášení finální vrstvy se musí zajistit ochrana 

všech dotčených konstrukcí, osazených a prostupujících prvků, které musí být řádně upevněné 

a oplechované. Nanášení omítky se aplikuje pomocí nerezového hladkého hladítka a strukturu 
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se vytváří točivým pohybem PVC hladítkem. Nanáší se tzv. ţivé na ţivé, to znamená, ţe 

musíme spojit okraje nanesené omítky, které ještě nejsou zaschlé. Nejprve se provede omítka 

na ostěním a nadpraţí. Při vytváření na ploše více druhů barevných odstínu musí být oddělený 

fasádní páskou, která se musí hned po aplikaci omítky sundat pryč. Po technologické 

přestávce 24 hodin se nalepí na hotovou omítku fasádní páska a nanáší se další vrstva finální 

omítky. Páska se musí opět strhnout. Přerušení práci je moţno jenom při hotové barevné 

hranicí celistvosti. Po nanesení fasádních omítek se čistí okna, dveře, parapety, strhávají se 

všechny přilepené folie a pásky. V co nejkratší době se musí demontovat lešení, kvůli 

moţnosti znečištění nově nataţené omítky. Během postupného demontování lešení je potřeba 

vyplňovat polystyrénem otvory po kotvících prvcích lešení a následné zaretušování fasádní 

omítkou, která musí mít stejnou šarţi jako na celé ploše. Fasádní omítka schne cca. 5 – 6 

hodin. Tato doba velice závisí na okolní teplotě a vlhkosti vzduchu. [17]  

 

Obr.28. Aplikace fasádní omítky[17] 

3.1.9. Jakost a kontrola kvality 

Tab. 1 Kontroly zateplovacího systému [17] 

Technologická 

operace 

Provádění kontroly Předmět kontroly 

Příprava podkladu 

ETICS 

Po technologické 

operaci 

 

Splnění poţadavků stavební dokumentace (především 

dostatečná únosnost,  rovinnost, dokonalé umytí) 

Lepení desek 

teplené izolace 

 

Před technologickou 

operací 

 

 

Přítomnost a četnost materiálů, provedená montáţ 

oplechování atiky  
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Technologická 

operace 

Provádění kontroly Předmět kontroly 

V průběhu 

technologické operace 

Plocha a rozmístění lepidla. 

Dodrţování správné konzistence lepidla a určeného 

způsobu. Tloušťka desek tepelné izolace velikost spár 

mezi deskami a jejich případná úprava, vazba desek v 

ploše, na nároţí a v oblasti výplní otvorů, provedení 

určeného ETICS na ostění výplní otvorů, 

Po technologické 

operaci 

dodrţení původních dilatačních spár, přítomnost 

určeného příslušenství ETICS, rovinnost vrstvy tepelné 

izolace, celistvost vrstvy tepelné izolace, 

Kotvení hmoţdinek Před technologickou 

operací 

 

druh vrtáku, druh hmoţdinek, 

V průběhu 

technologické operace 

způsob vrtání a osazování, druh hmoţdinek, počet 

hmoţdinek, 

Po technologické 

operaci 

rozmístění hmoţdinek, osazení hmoţdinek, pevnost 

uchycení hmoţdinek, 

Provádění základní 

výztuţné vrstvy  

Před technologickou 

operací 

 

čistota a vlhkost desek tepelné izolace, přítomnost 

diagonálního zesilujícího vyztuţení, přítomnost 

určeného příslušenství ETICS včetně oplechování, 

přítomnost určeného zesilujícího vyztuţení pro zvýšení 

odolnosti ETICS proti mechanickému poškození 

V průběhu 

technologické operace 

přesahy pásů sklotextilní síťoviny, uloţení sklotextilní 

síťoviny bez záhybů, dodrţování správné konzistence 

lepící hmoty, dodrţování určeného způsobu míchání 

lepící hmoty, dodrţování technologických přestávek, 

Po technologické 

operaci 

rovinnost, krytí sklotextilní síťoviny stěrkovou hmotou, 

celková tloušťka základní vrstvy, 

Provádění konečné 

povrchové úpravy 

Před technologickou 

operací 

 

čistotu pracovní plochy – lešení, čistota a vlhkost 

základní vrstvy, 

dodrţení technologické přestávky před nanášením 

penetračního základního nátěru, přítomnost určeného 

penetračního nátěru, dodrţení technologické přestávky 

po aplikaci penetračního základního nátěru před 

prováděním vlastní konečné povrchové úpravy, zakrytí 

okenních otvorů, parapetů apod., a jejich náleţité 
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Technologická 

operace 

Provádění kontroly Předmět kontroly 

očištění od maltovin, poţadovaný barevný odstín, 

struktura, zrnitost a druh omítky, 

Po technologické 

operaci 

výsledná struktura a barevnost, očištění okenních 

otvorů, parapetů apod. 

 

3.1.10. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při realizaci stavebních prací se musí dodrţovat: 

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

práci. [5] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [6] 

Nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě [7] 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [8] 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků [9] 

Kaţdý pracovník zateplovací čety musí být seznámen s předpisy o BOZP a to ještě 

před zahájením zateplovacích prací. Kaţdý pracovník musí pouţívat ochranné pracovní 

pomůcky. Ţádny pracovník by neměl být vystaven svévolně ţádnému nebezpečí, aby neutrpěl 

pracovní úraz. Musí se dodrţovat technologické postupy od výrobců. Musí se dodrţovat 

pořádek na lešení a na skládce materiálu. Při prácí ve výškách (od 1,5 m) musí být pracovníci 

proškolení o BOZP. [2] 
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3.1.11. Ekologie 

Na staveništi bude zvýšená hladina hluku a prašnosti a to jen v nezbytné době. Bude 

řádně dodrţován noční klid a to v době od 22:00 do 6:00. Bude probíhat třídění, kdy 

následovně bude odváţen na skládku dle typu odpadu. Pracovníci musí po sobě uklízet 

vzniklý odpad a to během celé aplikace zateplovacího systému. Odpady, které vzniknou při 

zateplovací práci, budou likvidovaný podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech [12]  a podle 

zákona č. 477/2001 Sb. o obalech [19]. Na staveništi bude přistaven kontejner pro vzniklý 

odpad. Při naplnění kontejneru informuje vedoucí čety stavbyvedoucího. Ten zajistí externí 

firmu, která odveze kontejner na skládku tomu určenou. Pokud bude třeba doveze nový 

kontejner. Pracovníci nesmí pálit vniklý odpad! 

3.2. Časový harmonogram kontaktního zateplovacího systému 

Časový harmonogram kontaktního zateplovacího systému je zpracován v programu 

Microsoft Office Projekt 2007. [31] 

Viz. příloha č.2 - Časový harmonogram kontaktního zateplovacího systému 

3.3. Rozpočet kontaktního zateplovacího systému 

Rozpočet kontaktního zateplovacího systému je zpracován v programu BUILD power. 

[29] 

Viz. příloha č.3 - Rozpočet kontaktního zateplovacího systému 

3.4. Tepelně technické posouzení kontaktního zateplovacího systému 

Tepelně technické posouzení kontaktního zateplovacího systému je zpracováno 

v programu Teplo 2011. [32] 

Viz. příloha č.4 - Tepelně technické posouzení kontaktního zateplovacího systému 
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3.5. Technologický předpis nekontaktního zateplovacího systému 

3.5.1. Obecné informace 

Technologický předpis je vypracován na nekontaktní zateplovací systém. Nosný 

systém je od firmy ETANCO, tepelná izolace je od firmy ROCKWOOL a vnější obloţení je 

z desek CETRIS. Zateplení se bude provádět na bytovém domů o půdorysných rozměrech 

14,75 x 14,6 m a výška zateplení je od -0,600 aţ po +9,600 m. Teplená izolace bude 

z kamenné vlny. Navrţená tloušťka tepelné izolace je 100 mm. Celková plocha zateplení je 

540,5 m
2
. 

Bytový dům se nachází v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín, ulice Komenského 14, na 

stavební parcele č. 1915 o celkové výměře 3150 m
2
. Bytový dům je třípodlaţní s jedním 

podzemním podlaţím. V kaţdém nadzemním podlaţí jsou dvě bytové jednotky o velikosti 

2+1 a 3+1. V podzemním podlaţí je technická místnost a šest sklepů. Bytová jednotka v 1.NP 

je řešena pro bezbariérový vstup. Objekt je zhotoven ze systému Ytong. Střecha je provedena 

jako jednoplášťová s atikou. Konstrukční výška jednotlivých podlaţí je 3,000 m. 

3.5.2. Materiál, doprava a skladování nekontaktního zateplovacího systému 

Stavbyvedoucí je zodpovědný za převzetí přivezeného materiálů na stavbu. Pokud 

není na stavbě, tak ho zastoupí vedoucí čety. Při převzetí zkontroluje mnoţství přivezeného 

materiálů, a jestli nebyl během dopravy materiál poškozen. Po převzetí materiálu musí být 

proveden zápis do stavebního deníku, který je vţdy na stavbě. 

3.5.2.1. Nosný systém ETANCO 

Doprava je zajištěna společnosti ETANCO CZ s.r.o. Praţská třída 686/13. 500 02 

Hradec Králové.  

3.5.2.1.1. Popis systému Façalu LR 110 

Jedná se o hliníkovou nosnou konstrukcí Façalu od společnosti ETANCO. 
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Obr.31. Systém Façalu LR 110[21] 

 

Obr.32. Stěnový úhelník ISOLALU (nízký) [21] 

1.  Stěnový úhelník ISOLALU LR150 z hliníku tloušťky 3mm. 

2.  Stěnový úhelník ISOLALU LR80 z hliníku tloušťky 3mm. 

3.  PROFIL FAÇALU z hliníku 6060T5 opatřený dráţkami. 

4.  Podloţka THERMOSTOP  

5.  Klipsa THERMOSTOP  

6. Přídrţná pera dovolují rychlé zasunutí a upevnění profilu před definitivním 

upevněním. 

7. Otvor 5.1 : Pevný bod 

8. Oválný Otvor 5,5x25 : Dilatační bod 

9. Oválný Otvor 12x20 : Připevnění k podkladu 
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3.5.2.1.2. Stěnové úhelníky ISOLALU 

Jedná se o stěnové hliníkové úhelníky ISOLALU, které jsou určené pro spojení 

hliníkových profilu FAÇALU s nosnou obvodovou konstrukcí. Na objekt jsou pouţité vysoké 

úhelníky LR 150 o délce 120 mm a nízké úhelníky LR 80 o délce 120 mm. Vysoký úhelník se 

pouţívá na spojení dvou L nebo T profilu. 

Spotřeba materiálu: 1 ks / bm profilu 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: LR 150: 17 ks a LR 80: 84 ks 

Balení a skladování: balení je po 25 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

3.5.2.1.3. Profily FAÇALU 

Jedná se o stěnové hliníkové profily FAÇALU, ke kterým připojujeme desky CETRIS. 

Po celé délce jsou rýhovaný. Tím se zamezí vytvoření námrazy mezi fasádní CETRIS deskou 

a profilem. Na objekt jsou pouţitý profily Façalu T110/52 a L50/42 po délkách 6 m. Profil 

T110/52 se pouţívá tam, kde se napojují dvě CETRIS desky. Profil L50/42 se pouţívá u 

nároţí, u oken a dveří. Tloušťky profilu 2,5 mm. 

 

Obr.33. Profil Façalu T 110/52[21] 

 

    Obr.34. Profil Façalu L 50/42[22] 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: Profil Façalu T 110/5259 je potřeba 335 

m, tedy 56 ks, Profil Façalu T 110/52 je potřeba 670 m, tedy 112 ks.  

Balení a skladování: baleno ve svazcích po 10 kusech. Skladování v suchu. 
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Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

3.5.2.1.4. Upevňovací prvky 

Upevnění k nosnému podkladu pouţijeme rámovou hmoţdinku s vrutem MARCOVIS 

TUP4. Pro upevnění profilů na stěnový úhelník pouţijeme samovrtný šroub Perfix TH Inox 

5,5 x 25. 

 

Obr.35. Hmoždinka s vrutem MARCOVIS TUP4[21] 

 

Obr.36. Samovrtný šroub Perfix TH Inox[21] 

Spotřeba materiálu: 

 na úhelník LR 150: 3 ks hmoţdinky s vrutem a 3 ks samovrtných 

šroubů 

 na úhelník LR 80: 1 ks hmoţdinky s vrutem a 2 ks samovrtných šroubů 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: Samovtrný šroub Perfix TH Inox 219 ks. 

Hmoţdinka s vrutem MARCOVIS TUP4 135 ks. 

Balení a skladování: baleno v kartonech po 100 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

3.5.2.1.5. Podložka THERMOSTOP a klipsa THERMOSTOP 

Polypropylenová lisovaná podloţka THERMOSTOP slouţí k zabránění vzniku 

tepleného mostu mezi nosnou konstrukcí a stěnovým úhelníkem. Tloušťka je 6 mm. 
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Obr.37. Podložka THERMOSTOP[21] 

Polypropylenová lisovaná klipsa THERMOSTOP zabraňuje vzniku elektrolytickému 

článku v případě pouţití kovového upevňovacího prvku. 

 

Obr.38. Klipsa THERMOSTOP[21] 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu:  

- 17 ks vysokých a 84 nízkých podloţek THERMOSTOP a 135 ks klips 

THERMOSTOP. 

Balení a skladování: balení je po 100 kusech. Skladujeme v suchém prostředí. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

3.5.2.2. Tepelná izolace ROCKWOOL Airrock HD 

Jedná se o polotuhou desku z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou 

pryskyřicí, která je v celém objemu hydrofobizovaná (vodoodpudivá a odolná proti vlhkosti). 

Dopravu zajišťuje společnost Rockwool, a.s.Cihelní 769, 735 31 Bohumín.  

Formát: 1000 x 600 mm 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 991 ks tl. 100 mm. Započítáno i s 10 % 

ztratným.  

Balení a skladování: baleno po 3 kusech v balících, který je chráněný polyethylenovou 

fólií. Skladování v suchu, chráněné proti UV záření, účinkům povětrnosti a mechanickému 

poškození. 

Manipulace: manipulace balíků se provádí ručně. 
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Obr.39. Tepelná izolace ROCKWOOL Airrock HD [20] 

3.5.2.3. Talířové hmoždinky s ocelovým trnem 

Jedná se o polyetylenové zapouštějící talířové hmoţdinky s ocelovým trnem STR 8/60 

U X 175 mm. Průměr vrtaného otvorů je 8 mm. Kotevní hloubka je minimálně 65 mm. 

Spotřeba: 8 ks / m
2
 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 4324 ks  

Balení a skladování: balení je po 100 kusech. Skladujeme v suchém prostředí. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

 

Obr.40. Kotvení tepelná izolace ROCKWOOL Airrock HD[20] 

3.5.2.4. Fasádní desky CETRIS 

Jedná se o cementopískové desky CETRIS HOBBY PLANK v překládaném systému. 

Vodorovná spára je vţdy přeloţena o 40 mm a přiznaná je pouze svislá spára, která má šířku 

3 – 5 mm. 

Dopravu zajišťuje společnost CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice. 

Formát: 1250 x 240 mm 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 2162 ks. 

Balení a skladování: baleno po 6 kusech včetně 24 ks vrutů. Balení jsou staţené 

páskou a ukládaný na dřevěných podloţkách o formátu 720 x 1250 mm. Na dřevěné podloţce 
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je celkem 57 balení o celkové hmotnosti 1145 kg, které jsou chráněný PE fólií. Skladování 

v suchu, chráněné proti UV záření, účinkům povětrnosti a mechanickému poškození. 

Manipulace: manipulace se provádí paletovým vozíkem. Manipulace jednotlivých 

balení se pak provádí ručně. S deskami se manipuluje ve svislé poloze. 

 

Obr.41. Fasádní desky CETRIS [22] 

3.5.2.5. Pojistná hydroizolace 

Slouţí k zajištění větrotěsnosti, omezení pohybu vzduchu z/do tepelné izolace, 

zamezení vniknutí vody a odvodnění vodních par. Pro objekt je pouţitá DuPont Tyvek Solid 

Silver. Membrána se pokládá přímo na povrch tepelné izolace, kotví se talířovými 

hmoţdinkami. V místech průniku stěnových úhelníku, talířových hmoţdinek a překrytí 

membrány se pouţije metalizovaná páska DuPont Tyvek. [23]   

Spotřeba: 1.1 m
2
/ na plochu 1 m

2 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 595 m
2 

Balení a skladování: baleno v roli o šířce 1,5 m, která je chráněná polyethylenovou 

fólií. Role budou dodávaný v 50 m délce, kdy na paletě budou 30 rolí. Skladování v suchu a 

v poloze na svislo.  

Manipulace: manipulace s paletami se provádí paletovým vozíkem. Manipulace 

jednotlivých rolí se provádí ručně. 

 

Obr.42. Tyvek® Solid Silver [23] 
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3.5.2.6. Doplňkové materiály 

3.5.2.6.1. Vyrovnávací podložka 

Slouţí pro vyrovnání nerovnosti podkladu. Dodává se ve třech tloušťkách. Modrá má 

2 mm, červená 3 mm a zelená 5 mm. Rozměr 60 x 30 mm. 

Balení a skladování: balení je po 100 kusech. Skladujeme v suchém prostředí. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

3.5.2.6.2. Silikonový tmel 

Jedná se o trvalé pruţný tmel. pouţívá se na před umístění další řady desek CETRIS 

na horní hranu jiţ připevněných desek CETRIS v koláčcích o průměru cca. 20 mm ve 

vzdálenostech cca. 300 mm. Pouţitý Den Braven NO. [24] 

Balení a skladování: balení je po 20 kusech. Skladujeme v suchém prostředí. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

3.5.2.6.3. Ukončovací profily  

Balení a skladování: baleno ve svazcích po 10 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 

Ukončovací profil PROTECTOR 3563 PVC v délce 2,5m. Dimenze 12 mm. Pouţívá 

se k připojení okna s perforovanou deskou CETRIS. 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 116 m, 47 ks 

 

Obr.43. Ukončovací profil PROTECTOR 3563 PVC [25] 

Rohový profil PROTECTOR 9402 ALU v délce 2,5m. Jedná se o hliníkový profil. 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 40,4 m, 17 ks 
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Obr.44. Rohový profil PROTECTOR 9402 ALU [25] 

Spodní oplechování konstrukce PROTECTOR 9083 v délce 2,5 m 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 59,1 m, 30 ks 

 

Obr.45. Oplechování PROTECTOR 9083[25] 

Perforovaná odvětrávací profil PROTECTOR 3613 v délce 2,5m. Jedná se o PVC 

profil. 

Celkové mnoţství spotřebovaného materiálu: 59,1 m, 30 ks 

 

Obr.46. Odvětrávací profil PROTECTOR 3613(a=70 mm) [25] 

Balení a skladování: baleno ve svazcích po 10 kusech. Skladování v suchu. 

Manipulace: manipulace se provádí ručně. 
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3.5.3. Pracovní podmínky a připravenost 

Staveniště bude kolem celého obvodu řádně oploceno do výšky 2,0 m mobilním 

oplocením se svařovanou sítí s prolisem a napevno navařenými sloupky. Součástí oplocení je 

dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána o celkové šířce 5 m. Na vstupní bráně a na kaţdé 

druhé částí oplocení bude značení ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM. Přístupová 

komunikace je z ulice Komenského. Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN 

z veřejné rozvodné sítě, která vede pod chodníkem v ulici Komenského. Na staveništi bude 

umístěna rozvodna skříň s elektroměrem, pomocí ní budeme měřit spotřebovanou elektrickou 

energii. 

3.5.4. Klimatické podmínky 

K zastavení zateplovacích prací musí dojít, kdyţ rychlost větru bude vyšší neţ 10,7 

m/s nebo pokud se vyskytne bouřka, déšť nebo sněţení a viditelnost je menší neţ 30 m z 

důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví. Jedná se o suchý montáţní proces, proto teplotou 

nejsme limitování. 

3.5.5. Lešení 

Fasádní rámové lešení bude provedeno ze systému Layher. Musíme zajistit 

dostatečnou vzdálenost lešení od obvodového pláště z důvodu manipulace se zateplovacím 

systémem. Mezi podlahou lešení a fasádou musí být maximální vzdálenost 0,25 m. Lešení 

musí být zakotveno do obvodového pláště ve vodorovném směru po 6 m a ve svislém směru 

po 4 m. Lešení bude provedeno ze všech čtyř stran objektu. 

3.5.6. Převzetí pracoviště 

Staveniště přebírá stavbyvedoucí a zapisuje to do stavebního deníku, který je vţdy na 

stavbě. Stavbyvedoucí musí zkontrolovat úplnost a správnost provedení obvodového pláště. 

Kontroluje hlavně rovinatost, svislost, stabilitu. Dále kontroluje správné osazení oken a dveří, 

klempířské práce, provedení lešení. Ještě před předáním staveniště pracovní četě, která bude 

vykonávat zateplování objektu, musí zajistit stavbyvedoucí pro pracovníky proškolení BOZP 

a nekontaktním zateplovacím systémem, které bude zapsáno ve stavebním deníku. Dále 

vymezí pracovní prostor pro zateplování a ukáţe, kde se nachází na staveništi elektrická 

energie. 
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3.5.7. Personální obsazení 

Obsazení pracovní čety: 

1 vedoucí pracovní čety – předák 

 kontroluje dodrţování technologické postupu nekontaktního zateplovacího 

systému 

 kontroluje a řídí průběh prací pracovní čety 

 účastní se kontrolních prohlídek 

 jeho nadřízený je stavbyvedoucí, kterého průběţně informuje o provedených 

pracích, mnoţství přivezeného materiálu  

 řeší reklamace, nedodělky, opravy, vady 

 také se zapojuje do zateplovacích prací 

4 kvalifikování pracovníci  

 provádí zateplovací práce v poţadované kvalitě a dodrţuje technologické 

postupy 

 jejich nadřízený je vedoucí pracovní čety, kterého informuji o problémech 

souvisejících se zateplováním 

1 pomocný dělník 

 pomáhá zajišťovat přísun zateplovacích materiálu pro kvalifikované zedníky 

 provádí pomocné a neodborné práce 

 skladuje přivezený materiál 

3.5.8. Stroje a pracovní pomůcky 

Všichni pracovníci budou mít ochranné pomůcky (bezpečnostní přilby, pracovní oděv, 

reflexní vesty, pracovní boty s vyztuţenou špicí, pracovní rukavice). Po kaţdé pracovní 

směně jsou pracovníci povinni si uschovat nářadí do zamykatelného skladu, který se nachází 

na staveništi. 

Při provádění zateplovacích prací je potřeba toto nářadí: 

 elektrická vrtačka Narex EVP 16-2 F3     2 ks 

 AKU vrtačka Narex ASV 14 A             3 ks 

 kotoučová pila Narex EPK 16 D       2 ks 
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 pistole na silikon         3 ks 

 vrták s korunkou, průměr 8 mm, délka 300 mm    4 ks 

 vrták s korunkou, průměr 10 mm, délka 160 mm   2 ks 

 nůţky na plech        1 ks 

 svinovací metr         5 ks 

 kladívko         2 ks 

 pilka na CETRIS desky        4 ks 

 vodováha          3 ks 

 vodorovná lať 2 m        2 ks 

 šroubovák         4 ks 

 řezací nůţ          4 ks 

 olovnice          1 ks 

 sada ořech a bity         4 ks 

 prodluţovací elektrický kabel pro napětí 230 V, délka 25 m  1 ks 

3.5.9. Požadavky 

Realizaci nekontaktního zateplovacího systému průběţně kontroluje stavbyvedoucí 

s pomocí vedoucího čety. Práce schvaluje vţdy stavbyvedoucí. Nosný zateplovaný podklad 

musí být rovný, soudrţný. Případná vlhkost v podkladní části nemá ţádný negativní vliv na 

provádění nekontaktního zateplovacího systému. Vlhkost se samovolně pomocí vzduchové 

mezery vypařuje. 

3.5.10. Pracovní technologický postup 

3.5.10.1.  Montáž stěnových úhelníku 

Před montáţí stěnových úhelníku je nutné udělat rozměření svislých základních os 

podle výkresové dokumentace. Začínáme od nároţí směrem ke středu plochy. Osy v ploše 

systému mají rozteč po 625 mm a místě nároţí je exponovaná plocha (1,5 m), kde je rozteč os 

312,5 mm. Nejprve se připevňují stěnové úhelníky ISOLALU (svislé nad sebou po 1 ks na 

bm) na nosnou konstrukci pomocí rámové hmoţdinky s vrutem MARCOVIS TUP4. Pod 

stěnové úhelníky se dávají polypropylenová lisované podloţky THERMOSTOP, které slouţí 

k zabránění vzniku tepleného mostu mezi nosnou konstrukcí a stěnovým úhelníkem. Rozteče 

stěnových úhelníku jsou stanoveny tíhou pouţitých fasádních desek CETRIS. [21] 
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3.5.10.2. Montáž tepelné izolace a pojistné hydroizolace 

Izolační desky jsou vkládaný mezi stěnové úhelníky ještě před osazení T a L profilu, 

které by mohly překáţet. Tepelná izolace a pojistné folie jsou mechanický kotveny talířovými 

hmoţdinkami do podkladní konstrukce. Pojistné folie se pokládá na tepelnou izolaci. Přesah 

dvou folii je 10 cm. V místech průniku stěnových úhelníku, talířových hmoţdinek pojistné 

folie a jejich překrytí se spojuje systémovou páskou Tyvek. [20, 23] 

3.5.10.3. Montáž T a L profilu 

Jsou pouţitý stěnové hliníkové profily FAÇALU T110/52 a L50/42 po délkách 6 m, 

ke kterým připojujeme desky CETRIS. Montáţ se provádí na předem připravené stěnové 

úhelníky. Mezi sebou jsou spojovaný samovrtnými šrouby Perfix TH Inox 5,5 x 25. Při 

nerovnosti podkladu se dá stěnový úhelník regulovat v rozmezí 134 – 158 mm. [21] 

3.5.10.3.1. Volné osazení 

Osazení profilu je dilatační. Pouţívá se, kdyţ je sraz profilů. Na upevnění 

samovrtných šroubů se pouţívá utahovací doraz, aby zůstala moţnost volné dilatace. Dilatace 

mezi jednotlivými profily je min. 6 mm. Při napojování dvou profilu je pevný bod pro spodní 

profil a dilatační bod pro horní profil u srazu profilů (viz. Obr. 48.). 

 

Obr.47. Dilatační upevnění profilu na nízký úhelníku ISOLALU LR80[21] 

 

Obr.48. Sraz profilů[21] 



50 

 

3.5.10.3.2. Pevné osazení 

Osazení profilu je pevné. Pouţívá se, kdyţ není sraz profilů (u oken a dveří).  

 

Obr.49. Pevné osazení profilů[21] 

 

3.5.10.4. Montáž desek CETRIS 

Jedná se o systém PLANK (desky se kladou s překládanou vodorovnou spárou). 

Přeloţení desek je 40 mm. Před osazením desek se vynese základní vodorovná rovina (spodní 

hrana první řady desek CETRIS). Montáţ desek se provádí odspodu, kde se umístí na 

základní vodorovnou rovinu pásek o tl. desky. Pásek se překryje první řadou obkladových 

desek výšky 240 mm. První řada se musí řádně vyrovnat pomocí vodováhy. Spojovací prvky 

se vţdy umísťují u horního okraje desky (30 mm od horní hrany a 35 mm od svislé hrany 

desky). Otvory pro vruty se předvrtávají na 1,2 násobek průměru vrutu. Vruty se musí 

dotahovat pouze tak, aby nedošlo k deformaci desek a nebylo bráněno objemovým změnám 

prvku. Před umístěním kaţdé další řady obkladové desky se nanese pod horní hranu jiţ 

připevněné desky koláček trvalého pruţného tmele o průměru cca. 20 mm a ve vzdálenostech 

cca. 300 mm. Šířka svislé spáry musí být v rozmezí 3 aţ 5 mm. [22] 

3.5.10.4.1. Opracování desek CETRIS 

Desky CETRIS je moţné řezat okruţní pilou s kotoučem. Pro přesný řez je nutno 

pouţít vodící lištu. Desky se řeţou z rubové strany, aby nedošlo k poškození lícové plochy, 

která je upravena. Ihned po řezání desek je nutné hranu zbavit prachu a opatřit nátěrem. 

Předvrtání otvorů se provádí vrtačkou s vrtákem na kov. Vrtá se z lícové plochy. [22] 
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3.5.11. Jakost a kontrola kvality 

Tab. 2 Kontroly nekontaktního zateplovacího systému [20, 21, 22, 23] 

Technologická 

operace 

Provádění kontroly Předmět kontroly 

Příprava podkladu  Po technologické 

operaci 

 

Splnění poţadavků stavební dokumentace (především 

dostatečná únosnost, rovinnost) 

Provedení 

stěnových úhelníku 

Před technologickou 

operací 

Přítomnost a četnost materiálů, druh vrtáku, druh 

hmoţdinek a stěnových úhelníku,  

V průběhu 

technologické operace 

Způsob vrtání a osazování, druh hmoţdinek, počet 

hmoţdinek. 

Po technologické 

operaci 

Rozmístění úhelníku, osazení hmoţdinek, pevnost 

uchycení úhelníku, 

Provedení 

izolačních desek 

Před technologickou 

operací 

Přítomnost a četnost materiálů. 

V průběhu 

technologické operace 

Tloušťka desek tepelné izolace, velikost spár mezi 

deskami a jejich případná úprava 

Po technologické 

operaci 

Celistvost vrstvy tepelné izolace 

Provádění pojistné 

hydroizolace 

Před technologickou 

operací 

Čistota desek tepelné izolace. Přítomnost a četnost 

materiálů.  

V průběhu 

technologické operace 

Přesahy pásů, uloţení folie bez záhybů 

Po technologické 

operaci 

Kontrolování detailu průniku folii 

Provedení L a T 

profilu 

Před technologickou 

operací 

Přítomnost a četnost materiálů. Provedení a uchycení 

stěnových úhelníku, 

V průběhu 

technologické operace 

Způsob osazování, druh vrutu, počet profilu. Tloušťku 

vzduchové mezery. 

Po technologické 

operaci 

Rozmístění profilu, pevnost uchycení profilu. Dilataci 

profilu. 

Kotvení hmoţdinek Před technologickou 

operací 

Druh vrtáku, druh hmoţdinek, 

V průběhu 

technologické operace 

Způsob vrtání a osazování, druh hmoţdinek, počet 

hmoţdinek, 
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Technologická 

operace 

Provádění kontroly Předmět kontroly 

Po technologické 

operaci 

Rozmístění hmoţdinek, osazení hmoţdinek, pevnost 

uchycení hmoţdinek, 

Provedení desek 

CETRIS 

Před technologickou 

operací 

Rozmístění profilu. Přítomnost a četnost materiálů. 

V průběhu 

technologické operace 

Způsob vrtání a osazování, druh desek. Provedení 

koláčku z trvalého pruţného tmele. Přeloţení desek. 

Spojovací prvky 

Po technologické 

operaci 

Dilataci svislých spár. Rozmístění desek. 

3.5.12. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při realizaci stavebních prací se musí dodrţovat: 

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

práci. [5] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [6] 

Nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na stavbě [7] 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [8] 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků [9] 

Kaţdý pracovník zateplovací čety musí být seznámen s předpisy o BOZP a to ještě 

před zahájení zateplovacích prací. Kaţdý pracovník musí pouţívat ochranné pracovní 

pomůcky. Ţádny pracovník by neměl být vystaven svévolně ţádnému nebezpečí, aby neutrpěl 

pracovní úraz. Musí se dodrţovat technologické postupy od výrobců. Musí se dodrţovat 

pořádek na lešení a na skládce materiálu. Při prácí ve výškách (od 1,5 m) musí být pracovníci 

proškolení o BOZP. [2] 
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3.5.13. Ekologie 

Na staveništi bude zvýšená hladina hluku a prašnosti a to jen v nezbytné době. Bude 

řádně dodrţován noční klid a to v době od 22:00 do 6:00. Bude probíhat třídění, kdy 

následovně bude odváţen na skládku dle typu odpadu. Pracovníci musí po sobě uklízet 

vzniklý odpad a to během celé aplikace zateplovacího systému. Odpady, které vzniknou při 

zateplovacích prací, budou likvidovaný podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech [12]  a 

podle zákona č. 477/2001 SB. o obalech [19]. Na staveništi bude přistaven kontejner pro 

vzniklý odpad. Při naplnění kontejneru informuje vedoucí čety stavbyvedoucího. Ten zajistí 

externí firmu, která odveze kontejner na skládku tomu určenou. Pokud bude třeba doveze 

nový kontejner. Pracovníci nesmí pálit vniklý odpad! 

3.6. Časový harmonogram nekontaktního zateplovacího systému 

Časový harmonogram nekontaktního zateplovacího systému je zpracován v programu 

Microsoft Office Projekt 2007. [31] 

Viz. příloha č.5 - Časový harmonogram nekontaktního zateplovacího systému 

3.7. Rozpočet nekontaktního zateplovacího systému 

Rozpočet nekontaktního zateplovacího systému je zpracován v programu BUILD 

power. [29] 

Viz. příloha č.6 - Rozpočet nekontaktního zateplovacího systému 

3.8. Tepelně technické posouzení nekontaktního zateplení 

Tepelně technické posouzení nekontaktního zateplovacího systému je zpracováno 

v programu Teplo 2011. [32] 

Viz. příloha č.7 - Tepelně technické posouzení nekontaktního zateplovacího systému 
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3.9. Porovnání zateplovacích systému 

3.9.1. Z hlediska tepelně technických vlastnosti 

Kvůli pouţitým materiálům z hlediska tepelně technických vlastnosti má kontaktní 

zateplovací systém v porovnání s nekontaktním zateplovacím systémem na objektu bytového 

domu o něco horší vlastnosti. Vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla u kontaktního 

zateplovacího systému je U = 0,184 W/m2K a u nekontaktního zateplovacího systému U = 

0,180 W/m2K. U kontaktního zateplovacího systému můţou vznikat k zabudování vlhkosti do 

konstrukce z důvodu mokrých procesů a tím budou zhoršeny tepelně technické vlastnosti. Pro 

porovnání tepelně technických vlastností jsou vytvořené tepelně technické posouzení viz. 

Přílohy č.4 a č.7. 

3.9.2. Z hlediska finančně nákladových 

Finančně je výhodnější provedení kontaktního zateplovacího systému. Z důvodu jak 

realizačního, tak i nákladu na potřebný materiál. Pro realizaci kontaktního zateplení je více 

specializovaných firem. Je větší konkurence a z toho se také můţe odvíjet celková cena. 

Poměrně vysoká cena nekontaktního zateplovacího systému je dána sloţitými detaily, 

vysokými nároky na realizaci celého systému, velké mnoţství doplňkových systémových 

prvků. Pro porovnání nákladu na realizaci jsou vytvořeny poloţkové rozpočty viz. Přílohy č.3 

a č.6. 

3.9.3. Z hlediska časové náročnosti výstavby 

Časově náročnější na výstavbu je kontaktní zateplovací systém. Z důvodu realizace 

mokrých procesů jsou nutné technologické přestávky, aby nedošlo k zabudování vlhkosti do 

obvodové konstrukce. Dále musíme čekat, neţ se u objektu zhotoví všechny práce, které 

vznikají mokrým způsobem (např. betonování podlah). V případě nekontaktního 

zateplovacího systému řeší veškerou vzniklou kondenzaci vodních pár vzduchovou mezerou, 

kterou se samovolně odpařuje. Prvním krokem pro aplikaci kontaktního zateplení spočívá 

v přípravě podkladu, kdy u bezkontaktního zateplení tento krok nemusíme řešit (postačí 

jenom jeho zaměření). Pro porovnání doby realizace obou systému jsou vytvořeny časové 

harmonogramy viz. Přílohy č.2 a č.5. 
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4. Závěr 

Docházím k závěru, ţe kontaktní zateplovací systém je nejrozšířenějším a patří 

k nejlevnějším způsobům řešení zateplení. Výhody spočívají především v jeho jednoduchosti 

a celistvosti celé zateplené fasády bez jakýchkoli tepelných mostů. Kontaktní zateplovací 

systém se hlavně vyuţívá u běţných staveb s niţší vlhkosti. Hlavní výhody nekontaktního 

zateplovacího systému jsou dobré tepelně izolační vlastnosti, řešení problému s vlhkosti díky 

difúzně otevřené konstrukci a dlouhá ţivotnost celé konstrukce. Další předností je snadné 

vyměnění poškozené části, trvalá ochrana interiéru před přehříváním, rychlá a celoroční 

instalace suchým procesem. Stavba s nekontaktním zateplením bude tzv. dýchat a bude 

poskytovat zdravé prostředí k ţivotu, protoţe brání kondenzací vodních pár a tak zabraňují 

vzniku nebezpečných plísní. Nekontaktní zateplovací systém se hlavně vyuţívá u staveb 

s vyšší vlhkosti, u náročnějších staveb, kde se řeší architektonická stránka. Z toho se také 

odvíjí cena. 
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1.25 SCHÉMA KLADENÍ CETRIS DESEK – POHLED SEVERNÍ 1 1:100 

1.26 SCHÉMA KLADENÍ CETRIS DESEK – POHLED VÝCHODNÍ 1 1:100 

1.27 SCHÉMA KLADENÍ CETRIS DESEK – POHLED ZÁPADNÍ 1 1:100 
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1.32 DETAIL U OKNA - PARAPET 1 1:10 
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Číslo výkresu Název výkresu Počet A4 Měřítko 

1.34 DETAIL U OKNA - NADPRAŢÍ 1 1:10 

1.35 DETAIL U OKNA PARAPET, NADPRAŢÍ 1 1:10 

1.36 DETAIL – SPODNÍ ZAKONČENÍ 1 1:10 

1.37 DETAIL – ÚPRAVA VODOROVNÉ SPÁRY 1 1:10 

1.38 DETAIL U ATIKY 1 1:10 

1.39 DETAIL U NÁROŢÍ 1 1:10 

 

Výkresy jsou volnou součásti bakalářské práce. 

Výkresy byly vytvořeny v programu AutoCAD 2009. [28] 
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