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1) Obecné informace o stavbě: 
 

Tento technologický p edpis je zpracován pro zateplení budovy Ěskeletový 
nosný systémě pomocí často využívaného kontaktního zateplovacího systému 
ETICS. Zateplovací systém bude proveden z tepeln  izolačních desek ISOVER 

EPS70F Ěp nový polystyreně a sokl bude zateplen pomocí desek SYNTHOS XPS 
PRIME 30. Bytový dům se nachází v Jeseníku ĚOlomoucký krajě na ulici Dukelská. 
P íjezd k domu je možný pomocí místní obslužné komunikace. Jedná se o 
čty podlažní částečn  podsklepený bytový dům s 16 bytovými jednotkami. Jedno 
podlaží je zapušt no do zem , jedná se o suterén, který bude sloužit p evážn  jako 
sklepní prostory a kóje na uskladn ní v cí majitelů bytových jednotek. V tomto 

podlaží je ale také nutné technické vybavení bytového domu. Zast ešení bytového 
domu je ešeno vazníkovou soustavou krovu. Bytový dům má obdélníkový tvar 
s půdorysnými rozm ry 35,5 x 16,4 m. Bytový dům je zhotoven pomocí sloupového 
konstrukčního systému, rozm ry nosných sloupů jsou 400x400 mm. Konstrukční 
výška podlaží je je 2 700 mm. Jako výplňové zdivo mezi sloupy je využito tvárnic 
YTONG tl. 300 mm. Všechny p íčky uvnit  objektu mají jednotnou tloušťku 100 mm. 
Stropní konstrukce je vytvo ena pomocí ŽB stropních panelů SPIROLL tloušťky 200 
mm. Základy pod budovou jsou zhotoveny jako pásy a patky z prostého betonu. 
Celková výška budovy po st ešní rovinu činí 17,765 m. Komín je proveden systémem 

SCHIEDEL absolut. 

2) Materiál, doprava a skladování: 
 

 

a) Materiál: 
 

- Izolační desky  –  ISOVER EPS 70F tl. 100 mm  

                                          SYNTHOS XPS PRIME 30 tl. 50 mm 

- Založení systému  - weber sokl WP SOKL 103 (tl. 0,8 mm)  

- Lepící sm s  - weber for klasik Ěbalení po 25 kgě 
- Výztužná vrstva - weber therm 131 (role 55 m2) 

- Kotvící prvky  - plastové hmoždinky s plast. trnem NTK U 

- Rohové lišty  - weber roh kombi AL 2,5 m 

- Omítka  - weber.pas silikát 
- Sokl. omítka  - weber. pas marmolit 

 

b) Doprava: 

 

Na dopravu materiálu nebude pot eba žádné zvláštní mechanizace.  
Využije se b žné dopravy osobním automobilem Ědodávkyě pat ící 
zhotoviteli stavby. 



 

c) Skladování: 
 

Výrobky se p epravují a skladují v původních obalech. P i skladování 
musí být dodržovány pokyny pro skladování a též dodržena lhůta pro 
skladování. Suché práškové sm si se skladují na paletách nebo 

vyvýšeném míst  chrán ném p ed vlhkostí. Tekuté a pastovité hmoty 
nesmí být vystaveny mrazu, p ímému slunečnímu zá ení nebo nadm rným 
teplotám. Desky z p nového polystyrenu skladovat naležato do výšky 
stanovené výrobcem. Desky z EPS musí být chrán ny p ed UV zá ením a 
působením organických rozpoušt del. Izolant je vhodné skladovat v 
suchých, krytých a v tratelných skladech pop . p íst ešcích a p i 
manipulaci je nutné ho chránit p ed mechanickým poškozením, zejména 
rohy a hrany desek. Hmoždinky chránit p ed mrazem a UV zá ením. 
Výztužná síťovina se skladuje v rolích nastojato, chrán ná p ed UV 
zá ením. Nikdy nesmí být skladována naležato k ížem p es sebe. Dochází 
k trvalým deformacím síťoviny. Pomocné prvky: zakládací, ztužující, 
dilatační, ukončující a jiné profily se skladují na rovné podložce 
s vyloučením jejich deformace. U tmelů, polyuretanových p n, t snících 
pásek, krycích pásek apod. je t eba ídit se pokyny výrobce. 
 

3) Převzetí pracoviště:  
 

Pracovišt  k provedení zateplení p ebírá mistr nebo pov ený 
pracovník zhotovitelské firmy, která bude provád t zateplení objektu.  
Kontroluje se zejména: dokončenost, kvalita povrchu, použitý materiál, 
kontrola detailů. Musí být sepsán protokol o tomto p evzetí a proveden 
záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o p evzetí pracovišt  
a zahájením prací, p ebírá zhotovitel zateplení a zodpov dnost za jejich 
další průb h. Dokončené dílo p edává dále. 

 

4) Pracovní podmínky: 
 

P ed samotným zahájením stavebních prací musí být pracovišt  vyklizeno a 

vyčišt no. 
 

a) Počasí: 
 

- Teplota vzduchu po dobu provád ní technologických prací p i 
provád ní ETICS a dále po dobu pot ebnou k vyzrání jednotlivých 
materiálových vrstev nesmí být nižší než 5°C a vyšší než 30°C 

- Povrchová teplota podkladu nesmí být nižší než 5°C 



- Do sm si není dovoleno p idávat a používat žádné chemické p ím si 
za dosažením odolnosti vůči mrazu 

- Po dobu provád ní a zrání musí být použita účinná ochrana proti dešti 
- P ed p ímým účinkem slunečního zá ení je nutno základní vrstvu 

ochránit penetračním nát rem 

- Je nep ípustné provád ní ETICS p i silném v tru 

 

b) Technické prostředky a zázemí:  
 

- Lešení a pracovní plošiny vrátek Ěpop . výtahě, p ípojka elektrické 
energie a staveništní rozvad č, p ívod vody, uzamykatelný sklad 
splňující podmínky pro skladování materiálu 

- Práce je dovoleno vykonávat z lešení systému ALFIX, lešení bude 
sestaveno a ukotveno ke konstrukci dle pokynů výrobce 

- Lešení je nutno osadit od budovy v souladu s BOZP  

 

5) Personální obsazení: 
 

Pracovní četa se skládá z deseti pracovníků. Vedoucí Ěstavbyvedoucíě je 

organizuje a ídí prací, p ebírá pracovišt  a p edává hotové dílo. Zodpovídá za 

průb h a kvalitu provád ných prací. Pracovní četa provád jící zateplení musí být 

seznámena s tímto technologickým postupem. Pracovníci musí být kvalifikováni v 

oblasti zateplovacích systémů. 

 

6) Stroje a pracovní pomůcky: 
 

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

rozmíchání. 

- Tužka, značkovací šňůra, hadicová nebo laserová vodováha pop . nivelační 

p ístroj, vrtačka s p íklepem, vrtáky pro vrtání s p íklepem pat ičného 

prům ru a délek, kladivo, pilka na kov Ěúprava zakládacího profilu v rohu či 

koutuě, pilka nebo nůž použitelné k ezání izolantu, brus Ěhladítko s brusným 

papíremě, hladítko na p itlačování izolantu, vodováha délky 2 m + 

dvoumetrová lať. 

- Pracovníci budou p i práci používat osobní ochranné pracovní pomůcky  

 

 



7) Pracovní postup: 
 

a) Příprava podkladu: 

 

Podklad vhodný pro aplikaci ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, 

mastnot, výkv tů, odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin 

v ploše. 

 

Prům rná soudržnost podkladu by m la dosahovat nejmén  200 kPa, p ičemž 

nejnižší hodnota by nem la poklesnout pod Ř0 kPa.  

 

Rovinnost podkladu je dána požadavky ČSN 73 2ř01 a liší se dle způsobu 

upevn ní tepeln  izolační vrstvy k podkladu: 

•  P i kotvení pouze za pomocí lepící hmoty je maximální povolená 

odchylka od rovinnosti 10 mm na 1m.  

•  P i kotvení pomocí lepící hmoty a hmoždinek je potom maximální 

povolená odchylka rovna 20 mm na 1m.  

P i v tších nerovnostech je nutné provést upevn ní izolantu pomocí 

montážních lišt nebo vyrovnání podkladu jádrovou omítkou. 

 

Posouzení a ov ení podkladu: 

-  Posouzení soudržnosti poklepem  

- Posouzení míry degradace vrypem 

- Posouzení p ilnavosti povrchových úprav lepící páskou 

- Posouzení podkladu ot rem 

- Posouzení p ídržnosti nát rů m ížkovou zkouškou podle ČSN ISO 240ř 

- Posouzní stavu dilatačních spár 

- Posouzení vlhkosti 

 

b) Založení systému: 

P ed lepením izolantu musí být osazeny určené ukončovací lišty a 

zakládací lišty p ípadn  montážní lat  pro zahájení lepení. Založení systému 

se provádí pomocí zakládacích Ěsoklovýchě profilů z lehkých nekorodujících 



kovů, které se osadí dle vodorovné rysky p edem p ipravené po obvodu 

objektu. Ryska se p ipraví pomocí hadicové vodováhy, laserové vodováhy 

nebo pomocí nivelačního p ístroje. Soklový profil musí být p ipevn n 

absolutn  vodorovn . Upevn ní soklového profilu se provádí t emi 

hmoždinkovými šrouby na 1 m. Pot ebné zajišt ní rovinnosti čela zakládacích 

profilů se dosahuje p edevším u nerovných podkladů pomocí distančních 

podložek. P i zakládání v nárožích a koutech je t eba profily upravit se íznutím 

pod úhlem 45°.Vzájemné napojování zakládacích profilů v ploše se provádí s 

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

 

c) Lepení TI desek: 

Izolant se lepí k podkladu lepící sm sí na vazbu s minimálním p esahem 20 

cm, vždy sm rem od zakládací lišty nahoru Ě vyjímku tvo í oblast pod zakládacím 

profilem – sokl).  

Bude použito rámové a bodové lepení – použití u podkladů s nerovnostmi s max 

10 mm/m. Nanášíme zednickou lžicí tak, aby se na ploše desky vytvo il obvodový 

rám dopln ný t emi body uvnit . Body je t eba vhodn  umístit s ohledem na 

budoucí kotvení. Je nutné, aby 40% povrchu izolační desky EPS 70F bylo 

p ilepeno lepící hmotou k podkladu.  

 Zásady lepení: 

- První ada desek, usazovaných do zakládacího profilu Ěodpovídajícího tl. 

desky – 103 mmě musí být t sn  p itisknuta k p ední stran  profilu a nesmí 

jej p esahovat ani být zapušt na. Spára mezi zakládacím profilem a 

podkladem musí být ut sn na. 



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

desek. 

- Desky se musí pokládat t sn  na sraz. P ípadn  vzniklé mezery Ě> 2 mmě je 

t eba vyplnit proužky pop . klíny z izolačního materiálu p ípadn  u EPS 

vyp nit polyuretanovou p nou. 

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

p ebytečnou hmotu je t eba odebrat. 

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

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

různorodých konstrukcí nebo místo rozdílné tl. konstrukce.  

- V míst  výplní otvorů Ěoken, dve íě se desky tepelné izolace musí umísťovat 

tak, aby k ížení jejich spár bylo nejmén  10 cm od rohů t chto otvorů.  

- Vodorovné ani svislé spáry mezi deskami nesmí lícovat s ost ním oken a 

dve í. 

- V míst  nadpraží, ost ní Ěšpaletkyě a parapetu lepit desku v ploše fasády s 

p esahem. 

 

 

 

 Úprava plochy nalepených desek: 

Provádí se po zatvrdnutí lepící hmoty Ětj. cca po 24–4Ř hod. v závis-

losti na nasákavosti podkladu a podmínkách vysycháníě. Nerovnosti v 

ploše u desek z polystyrenu je vhodné upravit p ebroušením plastovým 



hladítkem na polystyren o velikosti cca 150x300mm. Prach po broušení 

desek vždy bezpodmínečn  odstranit. 

 

d) Kotvení systému hmoždinkami: 

K ukotvení systému ETICS bude použito plastových talí ových zatloukacích 

hmoždinek s plastovým trnem NTK Uř0 EJOT. U tohoto typu hmoždinek je 

minimální kotevní hloubka 40 mm. Celková délka hmoždinek je 40 + 10 Ělepící 

sm s) + 100 (izolant) = 150 mm. Bude tedy navržena délka hmoždinek 150 mm 

Ěprům r talí ku 60 mmě. V našem p ípad  bude využito kotvení 6 ks/m2. Kotvení 

hmoždinkami je možné začít nejd íve 24 hodin po nalepení TI desek. 

Schéma rozmístění hmoždinek: 

 

 

e) Provádění základní vrstvy: 

 

- P ed zahájením stavebních prací je nutné zajistit ochranuĚ nejčast jí lepící 
páskouě p ed znečišt ním p ilehlých konstrukcí, prostupujících a osazených 
prvků včetn  jejich upevn ní a oplechování 

- Zahájení provád ní výztužné vrstvy se v tšinou provádí po 1 – 3 dnech po 

dokončení lepení tepeln  izolační vrstvy a po p ípadném kotvení 
hmoždinkami. Základní vrstva musí být provedena do 14 dnů po dokončení 
tepeln  izolační vrstvy, jinak je nutné provést zvláštní opat ení k ochran  
desek p e nep íznivými účinky UV zá ení 

- P ed provád ním základní vrstvy se na desky tepelné izolace p ipevní 
pomocí st rkové hmoty ukončovací, nárožní a dilatační lišty a zesilující 



vyztužení. Jedná se o všechny hrany a nároží, včetn  hran ost ní okenních a 
dalších prostupujících otvorů 

- Zesilující vyztužení se provádí vtlačením výztužné síťoviny do nanesené 
vrstvy st rkové hmoty nanesené na desky tepelné izolace. St rková hmota se 
nechá prostou pit oky síťoviny a následn  se zahladí 

- Jednotlivé pásy síťoviny Ěší e 1,1 mě se p ekrývají v ploše o min 100 mm, 
celoplošné uložení síťoviny se provádí v tšinou zhora dolů  

- V míst  rohů výplní otvorů je nutné provést diagonální zesilující vyztužení 
pruhy skelné výztužné síťoviny o rozm rech min. 300 x 200 mm 

 

- Výztužná síťovina, jako výztuž základní vrstvy, musí být uložena bez 
záhybů a po celé ploše musí být oboustrann  kryta st rkovou hmotou 

- minimální krytí síťoviny st rkou musí být 1 mm Ě0,5 mm v místech 
p esahu síťovinyě 

- Odchylka od rovinnosti by obecn  nem la p evyšovat 0,5 mm na 1 m 

 

 

 

 



 

 

f) Konečná povrchová (finální) úprava: 
 

P ed nanášením omítky se provede p íslušná penetrace. Penetrace se 
nanáší válečkem nebo št tkou a p i aplikaci je nutné postupovat v souladu s 
platným technickým listem daného výrobku. V p ípad , kdy p i strukturování 
omítky může dojít k proškrábnutí až na základní vrstvu je nutné používat 
penetrační nát r, jehož barevný odstín odpovídá barevnému odstínu omítky. 
P ed samotnou aplikací se omítky důkladn  promíchají pomalub žným 
mísidlem a provede se kontrola druhu, zrnitosti, barevných odstínů a šarží 
omítek. Omítky se nanáší ručn  nerezovým hladítkem v tloušťce zrna od dola 
nahoru na suchý neznečišt ný napenetrovaný podklad. Ihned po natažení 
resp. po krátkém zavadnutí se provádí strukturování p ímočarým nebo 
krouživým pohybem dle dané struktury omítky. Pohledov  ucelené plochy je 
nutné provád t v jednom pracovním záb ru. P erušení práce se p ipouští 
pouze na hranici dvou barevných ploch, na nároží a na jiných vodorovných a 
svislých hranách. Ukončení a napojení barevných odstínů v ploše se provádí 
pomocí papírové pásky. 

 

8) Jakost, kontrola a zkoušení: 

Všeobecné pokyny pro provád ní kontroly popisuje norma ČSN 73 2ř01 – 

Provád ní vn jších tepeln  izolačních kompozitních systémů. 

Systém kontroly se dokumentuje a obsahuje zejména: 

- povinnosti a odpov dnosti mezi všemi pracovníky, kte í se účastní provád ní 

včetn  vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavád ní 

preventivních opat ení zabraňujících výskytu neshod a provád jící identifikaci 

a vedení záznamů o snížené jakosti; 

- postupy a podmínky p i p ejímce a kontrole podkladu; 

- postupy a podmínky p ejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se 

součástmi ETICS; 

- postupy pro realizaci nápravných opat ení, pokud byly zjišt ny neshody p i 

provád ní ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opat ení 

vedoucích k omezení neshod; 



- postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o pln ní požadavků podle 

dokumentace ETICS, projektové nebo stavební dokumentace. 

 

Součástí systému kontroly provád ní ETICS je kontrolní a zkušební plán zpracovaný 

pro konkrétní realizaci Ěviz. další dokumentě. 

 

Izolační vrstva musí být celistvá, bez prasklin. P i kontrole provád ní 
prací musí být každá vrstva, než bude zakryta další, ádn  p evzata. 
Kontroluje se pracovní prost edí, podklad, jednotlivé vrstvy a kotvení izolace. 
Zjišt né závady musí být bezprost edn  odstran ny a všechny podstatné 
okolnosti zapsány do stavebního deníku. Kontrolou zjišt né vady je nutné 
viditeln  označit a p edat k oprav . Kontrolu, p evzetí a vlastní hodnocení 
provádí stavbyvedoucí za účasti investora. Výsledky se zaznamenají ve 
stavebním deníku. 

 

9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, a také za údržbu a revize 

strojů, včetn  el. ná adí a dalších pomůcek zodpovídá zhotovitelská firma. 

firma musí zajistit: 

- pro každého pracovníka všechny pracovní a ochranné pomůcky pro montáž 

zateplovacío systému ETICS 

- po ádek na skládce materiálu a v jejím okolí 

- proškolení pracovníků z dodržování BOZP, včetn  práce s el. p ístroji a 

za ízeními 

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy: 

Zákon č. 30ř/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví p i práci. 

         Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

10) Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 

Neočekáváme žádné vlivy na životní prost edí. Použité odpady – pytle od 

sm sí, kusy a kousky polystyrenu a p ípadná suť bude odvezena na nejbližší skládku 

a ekologicky zlikvidována. 
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1) Cíl zpra ová í plá u jakosti: 

Cíle  tohoto úkolu je zajistit ezpro lé o é a sprá é řeše í zateple í to ého do u 
ko takt í  zateplo a í  s sté e  ETICS.  Hla í  dů ode  této či osti je t oře í 
e ergeti k  úspor é udo  dle e ropský h sta dardů, hla ě pak spl ě í or  ČSN   
40 – . Část a také sa ozřej ě dodrže í sta e ího záko a č. / . Další ýhodou je 

t oře í izuál ě pěk é fasád , kd  jako po r ho á rst a ude akr láto á pro ar e á 
o ítka a soklu z ozaik . 

 

 



 

2) Model procesu, popis vstupů, či ostí a výstupů: 
 
2.1. Model procesu: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

. . Popis vstupů: 

Jako pr í ude hoto e  rozpočet sta , který usí ýt sta e íke  odsouhlase . Pokud 
se tak sta e, ude zpra o á  te h ologi ký předpis pro zateple í to ého do u 
ko takt í  zateplo a í  s sté e  ETICS. Po pro ede í še h přípra ářský h a doko če í 
sta  jako elku, pře ez e e sta e iště i jeho zaříze í. Na eze e a sta u potře ý 

ateriál a te  usklad í e dle pod í ek pro sklado á í da ý ýro e . Veškerý ateriál 
pře írá sta edou í. Sta edou í zajistí, a  o odo é stě  l  pře zat  e sta u, 
který do oluje započetí zateplo a í h pra í. Veškeré pra o í ářadí ude pl ě fu kč í a 

ezpeč é, ji ak zhoto itel posk t e o é pra o í ářadí. 

 . . Popis činností: 

Vzhledem k to u, že zateplo á í pří o a azuje a doko če ou sta u, ude e ít již 
k dispozi i leše í. Pra o í i tudíž ohou oka žitě začít se zakládá í  a zakláda í h 
lištá h, které udou e ýš e   ad teré e . Kd ž o jede e elou sta u po o odě 
základ í i lišta i, pře hází e k lepe í TI desek. Po ko plet í  alepe í pol st re u a 
stě  pře rousí e tepel ě-izolač í ateriál a ukot í e pol st re  po o í h oždi ek. Poté 
přejde e ke zhoto e í základo é rst . Po doko če é aplika i základo é rst  tuto rst u 

ape etruje e a ůže e apliko at ko eč ou akr láto ou o ítko i u. Jak ile á e 
zateple ou udo u, přejde e k t oře í soklu. Nalepí e zele ý e trudo a ý pol st re  od 
teré u po ýšku  , kde začí ají základo é lišt . Poté pro ede e základo ou rst u a 
pe etruje e. Jako po r h t oří e ozaiku dle ý ěru sta e íka. Násled ě dojde ke 
ko plet í u uklize í sta e iště a od eze í pře teč ého použitého ateriálu a ej ližší 
skládku  okolí.  

 . . Popis výstupů: 

Výstupe  aší či ostí je ko plet í zateple í to ého do u za pod í ek dodrže í 
plá o a ého rozpočtu. Budo a ude zařaze a do přísluš é skupi  e ergeti kého štítku 

udo . Ko eč á rst a ude pěk á a pohled a ez jaký hkoli  ad a edodělků,  tomto 

případě ůže dojít k úspěš é u předá í a pře zetí sta e ího díla.  

 

 

 

 

 

 



 

3) Ko trol í a zkuše í plá : 

. . Kontrola vstupů: 

Jako pr í pří ko trole stupů se za ěří e a aktuál ost ore  i sta e ího záko a, a  
sta a la pro ádě a podle součas ý h sta dardů. Aktuál í or a pro pro ádě í 
ko takt ího zateplo a ího s sté u ETICS  je ČSN   a sta e í záko  č. / . 
Te h ologi ký předpis, který á  u ádí, jak á ýt sta a ede a hází z u ede ý h 

ore  a postupů od ýro e s sté ů. Veškeré sta e í ateriál  usí ýt ertifiko a é a 
dodavatel k i  přiloží prohláše í o shodě. Sta edou í při pře zetí sta e ího ateriálu 
pečli ě zko troluje eškerý o jed a ý ateriál, ež ho pře ez e a sta í o to  příje ku 
z oží. Podepsa á s lou a o dílo usí ýt jas á a es í kazo at žád é edostatk  dle 
o hod ího záko íku, ož jak sta e ík, tak zhoto itel, pot rdí s ý  podpise . Pra o í i 

udou řád ě škole i, ude o to  hoto e  list o škole í pra o íků pro pro ádě é 
prá e a zhoto itel zajistí hod é pra o í po ů k  a stroje. Pra o í i udou použí at 
o hra é po ů k  ruka i e, rýle, hel u . Rozpočet sta  ude hoto e  podle 
aktualizo a ý h e íků URS Praha, případ ě RTS Br o. S lu í e a se  případě z ě  DPH 
upra í o a ýše ou daň z přida é hod ot , s čí ž jak sta e ík, tak zhoto itel souhlasí. 
)áklad í pod í kou pro pře zetí sta  je ro i atost še h s islý h a odoro ý h pr ků a 
také klize é pra o iště pro ástup ji é sta e í fir . 

 

 . . Kontrola činností: 

Při osazo á í základo ý h lišt je tře a dát pozor a ro i ost osaze í. Pokud á e 
ero ou stě u, je tře a užít dista č í h podložek a ro á í. Ko trola této či osti 

pro ěh e po o í   odo áh  a izuál í ko trol . Po sprá é  osaze í lišt lepí e tepel ě 
izolač í ateriál a k i, při lepe í je potře a d át a sprá é roz ístě í lepí í s ěsi a 
ta uli tepel ě-izolač í desk  dle pok ů ýro e po o odu desk  a „zahrádku“ a 
doprostřed  „ u ht “ , důležité je ro ěž dodrže í ro i osti a elist osti k e. Při kot e í 
h oždi ka i je tře a dát pozor a hod ý ý ěr h oždi ek, způso  rtá í a osazo á í a 
v neposled í řadě roz ístě í h oždi ek dle pok ů ýro e. Nejdůležitější  pro ese  u 
tohoto kroku je pe ost u h e í h oždi ek. Při pro ádě í základ í rst  ko troluje e 
zej é a: přesah  pásů sklote til í síťo i , ulože í sklote til í síťo i  ez záh ů, dodrže í 
sprá é ko ziste e lepí í s ěsi, kr tí sklote til í síťo i  stěrko ou h otou, dodrže í 
te h ologi ké přestá k  a hla ě ro i ost – tu ěří e klasi kou etodou s použití    

odo áh . Před pro ede í  ko eč é po r ho é rst  ejpr e usí e zko trolo at čistotu 
a lhkost základo é rst , usí e dodržet te h ologi ké přestá k  před a po 

ape etro á í spe iál í pe etra í. Poté začí á e s aplika í ko eč é rst , jak ile ta je 
hoto á, ko troluje e zej é a: požado a ý are ý odstí , strukturu, zr itost, druh o ítk  



a are ost. Veškeré pod í k  a sprá é použití á  udá ají eje  plat é or , ale 
záro eň pok  ýro e s sté u, který posk tuje áležitou podporu. 

  

. . . Rizika jednotlivých činností a prevence rizik 

 Riziko z iku h  z iklý h  důsledku ez alosti a epo hope í pro lé ů je 
odstra ě o pečli ý  škole í  sta edou ího i pra o íků. Sta edou í zaručuje, že se 

ude sta ět přes ě podle or  ČSN  . Jako další po o ou po ů kou je detail ě 
zpraco a ý te h ologi ký předpis. Další  rizike  jsou dlouhotr ají í kli ati ké pod í k , 
to uto se dá předejít začátke  prá e  let í h ěsí í h, pokud je to ož é. Jelikož se jed á 
o prá i ko á a ou e ýšká h, je tře a dá at pozor a řídit se hláškou č. 62/2005 o 

ezpeč osti a o hra  zdra í při prá i.  Další  rizike  je prodlouže í sta  oproti plá u = 
šší e a, toto riziko efekti ě odstra í e e há í  si rezer   časo é  plá u.  

 

 . . Kontrola výstupů: 

)áklad í  ýstupe  této či osti je zateple ý to ý dů . Veškeré po r ho é rst  jsou 
po ti ě doko če , po r h je čistý a esteti ký. Tuto ko trolu pro ede sta edou í a 
pro ede záz a  do sta e ího de íku. Sta edou í usí ýt k alifiko a á a ko pete t í 
oso a, ejlépe s autoriza í  oboru pro ádě í sta e . Na základě rozpočtu sta  usí ýt 
dodrže a ko eč á e a, je ut é ít  rozpočtu rezer . Tí  předejde e k epřípust é u 

a ýše í e  sta . )atřídě í do e ergeti ké skupi  pro ede zkuše á po ěře á oso a, 
ají í k to uto úko u autoriza i. Hla í  regulati e  pro ás ude e ropská or a ČSN 

EN  dří e ČSN   o e ergeti ké ároč osti udo  e o českou or ou ČSN  
0540 –  požada k  a tepel ou o hra u udo . Pak již i  e rá í úspěš é u předá í a 
pře zetí díla. Veškeré prá e jsou pro ádě  dle plat ého sta e ího záko a č. /  S .  

 

4) Ko trola prá e podle regulativů: 

U ístě í o jektů a řeše é  úze í je zko trolo á o podle hlášk  č. /  S ., o 
te h i ký h požada í h a sta . V koordi ač í situa i ajde e přes é u ístě í o jektů, 
ko u ika í i  ede í i že ýrský h sítí. Na rže á lokalita, a i hž se a hází to é do , 
o ča ská a e ost, eřej é plo h , sa ostat é pěší a dopra í ko u ika e se shoduje 
s úze í  plá e  ěsta Jese ík. Co se týče požada ků sta e íka, je ut é dodržet 
rozpočet sta  a tudíž dohod utou e u ze s lou  o dílo při za ho á í sta o e é jakosti. 

 

 



5) Zhod o e í pro esu a ávrh vhod ý h opatře í 
se zpět ou vaz ou: 

Vzhledem k použití o odo ého zateplo a ího s sté u ETICS a důsled ého pro ede í dle 
or  ČSN   se očeká á, že pro ede é prá e jsou  aprosté  pořádku a k žád ý  
e hod ý  opatře í  edošlo. S sté  je pro ěře ý ýro e , l testo á  a dosáhl 
ý or ý h ýsledků. Neočeká á se případ á opra a, še je dle or  a pok ů ýro e 

s sté u,  to to případě  ale opra a la eli e složitá. Sa ozřej ě ude eškerá 
doku e ta e u ho á a u sta e íka pro případ pozdějšího přehod o e í. 

 

6) Závěr:  

Vzhledem k to u, že se jed á o to ý dů  t oře ý sloupo ý  ko strukč í  s sté e  
s výplňo ý  zdi e  YTONG, o jekt  rozhod ě e l e ergeti ký úspor ý , proto je ut é 
o odo é zdi o zateplit ko takt í  zateplo a í  s sté e  ETICS. Prá e jsou ko á á  
dle plat ý h ore  a te h ologi kého předpisu od ýro e s sté u, ěla  již ít udova 

status „e ergeti k  úspor á“. 

 

7) Sezna  použité literatury, ore  a aříze í vlády: 
 

- Sta e í záko  č. /  S . 
- ČSN    o pro ádě í ější h tepel ě-izolač í h ko pozit í h s sté e h 

- ČSN EN   o e ergeti ké ároč osti udo , e o 

- ČSN  0540-  o požada í h a tepel ou o hra u udo  

- Naříze í lád  /  S . o BO)P 

- V hláška č. /  S . O te h i ký h požada í h a sta  

-  strá k  ýro e s sté u BAUMIT 
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᷇᷆᷆᷆ͻᶶͻ᷾᷆᷆ͻᶶͻ᷾᷆ͻꞌꞌ ꞌ᷈ ˳ⅎԒ˳᷊᷆ ᷈᷇ⅎԒ᷆᷆ ᷈᷇ͻ᷿᷾ⅎԒ˳᷈ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷈᷇ͻ᷿᷾ⅎԒ˳᷈ ᷆Ԓ᷇⅍᷉

᷾ ᷆᷇᷇ ᷿᷈᷈᷇᷉᷇᷇᷈᷇

꜡ꜜᴑ꞊Ꞌԛᴑꜛᵰͻԛͻᴠꜝꜜ꞉ꜜᴣԛԝᵰͻᴣ ᴠꜟ₸ᴣԛͻᴣꜛ ꞉ȼᵰԝⱲͻꜜꞌᵰ₸ԛꜛ ԝ͙ⱲͻꜝꞋꜜԝⱲͻꜝᴒꜛᴒ₸ꜟ ԛԝᴒ

ԛ꞊ꜟᴦꞋ ₸Gׇ ᴠⱳꞋⱳ꞊ꜜꜛꜜᴣ ͻGꜛԛꜛ ȼGᴒꜛ ͻGꜟ₹ɋꜛ ͻᴠ₸ ꜛ ꞌ᷈ ᷇ͻ᷊᷾᷉Ԓ᷉᷈᷆ ᷉᷆Ԓ᷉᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷊᷊ͻ᷆᷉᷾Ԓ᷿᷆ ᷊᷊ͻ᷆᷉᷾Ԓ᷿᷆ ᷆Ԓ᷿ⅎ᷉

᷿ ᷆᷇᷇ ᷿᷊᷈᷈᷇᷈᷆᷆᷇

꜡ꜜ₸ԛȾᴒꜛᵰͻᴣꜛ ꞉ȼᵰԝⱲͻꜝꞋꜜԝⱲͻꜝꞋᴒ₸ⱳᴣᴒꞌͻᴣͻꜝꞋꜜȼᴒͻꜛᴒԜꜜͻꜝꜟ₹ᴧᵰԝⱲԒͻꜛԛͻꜝꞋꜛᵬꞌ

ꜝꜜᴑ꞊Ꞌԛᴑ₹ͻᴠ꞊ꞋꜜᴣꞋᴳ꞊ ꜛⱳ₸͙ ꞌͻᴣ₸Ꞌԛɋᴒꜛᵰꞌͻᴑꜜͻ₸ꞌᴒꞋ₹ͻᴠ₸ ꜛ ꞌ᷈ ᷇ͻ᷉᷾⅍Ԓ᷿᷉᷆ ᷇᷉⅍Ԓ᷆᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷇ⅎ᷾ͻ˳˳᷾Ԓ᷉᷇ ᷇ⅎ᷾ͻ˳˳᷾Ԓ᷉᷇ ᷿Ԓ᷿᷉˳

⅍ ᷾˳᷆ ᷾˳᷆᷾᷇᷾᷉᷆᷆

꞊ꜜꜛ₸ԛ꞊₸ꜛ ᵰͻᴧԛ₸ᴒꜝꞋꜜᴣԛԝᵰͻᴠᴦᴠ₸ᵬꞌᴦͻᴠ₸ꜜ ꞌⱳᶶᶒⱵᶃ ϸꜙԛꞋᶤԛͻᴧᴑ ꜛᵬͻᴠ₸ԛᴣԜᴦ

ᴠ₸ꜜ ꞌⱳᶶᶒⱵᶃ ϸꜙԛꞋᶤԛͻꞌꜜꜛ₸ꜜ ᴣԛꜛᵬͻᴠ₸ԛᴣԜᴦͻᴠ₸ꜜ ꞌⱳᶶᶒⱵᶃ ϸꜙԜᴒ₸ԛͻꜝԛꜛᴒꞋꜜᴣᵬͻᴑꜜꞌᴦ

ꜜꞌᵰ₸꞊ ꜜᴣⱳꜛᴦͻͻԜԛꞋ᷄ͻ᷈᷾ͻ꞊ⱱͻꞌꜜᴧԛⱳ꞊ꜜᴣ ͻGᴑᴒ꞊ꜜꜟԛ₸ⱳᴣꜛᵰͻꜜꞌᵰ₸꞊ ꜜᴣⱳꜛԛͻᵿꞋᶤԛⱪᶃ ꜗ꜠ϸ ͻᶄ ꞊ⱱ ˳⅍Ԓ᷆᷆᷆ ᷾᷾Ԓ᷇᷆ ᷾ͻ᷊᷊᷉Ԓ⅍᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷾ͻ᷊᷊᷉Ԓ⅍᷆ ᷆Ԓ᷆˳⅍

ⅎ ᷆᷇᷇ ᷿᷊᷈᷈᷇᷉᷆᷆᷉

ꜙꜜꜛ₸G Ⱦͻꜜꞌᵰ₸꞊ ꜜᴣ ԝ͙Ⱳͻꜝꜟꜜ ⱳɨꞋ ͻꜝꞋԛᴠ₸ꜜ ᴣ ԝ͙ⱲͻꜛᴒԜꜜͻꜝꜜᴧⱳꜛ꞊ꜜᴣԛꜛ ԝ͙ⱲԒͻ₹ꜝᴒᴣꜛ ꜛ ԝ͙Ⱳ

ᴣ₸Ꞌԛɋᴒꜛᵰꞌͻᴑꜜͻꜝꜜᴑ꞊Ꞌԛᴑꜛᵰͻᴣ ᴠꜟ₸ᴣᴦͻꜛᴒԜꜜͻꜝ ⱳԜⱳ₸ᵰꞌͻꜟꜜ Ⱳꜜᴣ ԝ͙Ⱳͻᴠͻ₸꞊ ԛꜛⱳꜛꜜ₹ ꞌ ᷊᷊ⅎԒ᷊᷆᷆ ᷿᷈Ԓ⅍᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷇᷇ͻ˳⅍᷈Ԓ᷈ⅎ ᷇᷇ͻ˳⅍᷈Ԓ᷈ⅎ ᷆Ԓ᷆᷆᷆

˳ ᷾˳᷆ ᷾˳᷊᷆᷾᷇ⅎ᷆᷆

꞊ꜜꜛ₸ԛ꞊₸ꜛ ᵰͻᴧԛ₸ᴒꜝꞋꜜᴣԛԝᵰͻᴠᴦᴠ₸ᵬꞌᴦͻꜝ ᵰᴠꞋ₹ȼᴒꜛᴠ₸ᴣᵰͻ꞊ꜜꜛ₸ԛ꞊₸ꜛ ᵰԝⱲͻᴧԛ₸ᴒꜝꞋꜜᴣԛԝᵰԝⱲ

ᴠᴦᴠ₸ᵬꞌ ͻꞋⱳȼ₸ԛͻꜟꜜ Ⱳꜜᴣ ͻGᴠͻ₸꞊ ԛꜛⱳꜛꜜ₹ͻׇͻꜟꜜ Ⱳꜜᴣꜛᵰ꞊ ͻͻ᷈Ԓ᷾ꞌͻᵿꞋͻ᷇᷆᷅᷇ ᷆ͻԝꞌ ꞌ ᷊⅍᷆Ԓⅎ᷈᷆ ᷈᷈Ԓ᷆᷆ ᷇᷆ͻ᷉᷾ⅎԒ᷊᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷇᷆ͻ᷉᷾ⅎԒ᷊᷆ ᷆Ԓ᷊᷆᷇

᷇᷆ ᷆᷇᷇ ᷿᷈᷈᷈᷇᷇᷆᷈᷇

ꜙꜜꜛ₸G Ⱦͻ꞊ꜜꜛ₸ԛ꞊₸ꜛ ᵰⱲꜜͻᴧԛ₸ᴒꜝꞋᴒꜛᵰͻᴧͻꜝꜜꞋᴦᴠ₸ᴦꜟᴒꜛꜜᴣ ԝ͙Ⱳͻᴑᴒᴠᴒ꞊ͻꜛԛͻᴣꜛ ꞉ȼᵰͻᴠ₸ ꜛᴦԒ

₸Ꞌꜜ₹ȼ ꞊ᴦͻᴑᴒᴠᴒ꞊ͻꜝ ᴒᴠͻⅎ᷆ͻᴑꜜͻ᷇᷈᷆ͻꞌꞌ ꞌ᷈ ᷇ͻ᷿᷈˳Ԓ᷿⅍᷆ ᷊᷉᷇Ԓ᷆᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷊᷾⅍ͻ᷈᷈⅍Ԓ⅍⅍ ᷊᷾⅍ͻ᷈᷈⅍Ԓ⅍⅍ ᷇᷆Ԓ᷿᷊᷾

ͻͻͻᴀ ₸ꜟ ԛꜛԛͻ᷇ͻͻᴧͻ᷈

ᴇꜝ ԛꜟԝꜜᴣᴳꜛ ꜜͻᴠᴦᴠ₸ᵬꞌᴒꞌͻꜗϸ꜠ᴀ ͻ Ꞌꜝ₹ᴠ



꜡᷄Ɋ ᷄ ꜗⱩꜚ ꜗᵵᴑͻꜝꜜꞋꜜȾ꞊ᴦ ꜡ꜜꜝⱳᴠ ⱷꜙ

ꜙꜛꜜȾᴠ₸ᴣᵰ

ԝᴒꞋ꞊ᴒꞌ

Ⱪᴒꜛԛ

꞉ᴒᴑꜛꜜ₸꞊ ꜜᴣᴳ

ⱪꜜᴑ ᴣG꞊ԛ ꜙꜜꜛ₸G Ⱦ ⱩᴒꜛԛͻԝᴒꞋ꞊ᴒꞌ

Ⱶꞌꜜ₸ꜛ ꜜᴠ₸

ԝᴒꞋ꞊ᴒꞌ

᷇ ᷈ ᷉ ᷊ ᷾ ᷿ ⅍ ⅎ ˳ ᷇᷆ ᷇᷇

᷇᷇ ᷈ⅎ᷉ ᷈ⅎ᷉⅍᷾˳᷉ⅎ᷆

ᴑᴒᴠ꞊ᴦͻᴧͻꞋᴒⱲɋᴒꜛ ԝ͙ⱲͻꜝꞋԛᴠ₸ ͻᴑᴒᴠ꞊ᴦͻᶤԛᴠ ᴑGꜛᵰͻꜝꜜꞋᴦᴠ₸ᴦꜟᵬꜛ ꜜᴣᵬͻ₸ᴦꜝͻᶃ ꜡ᴀ ͻ⅍᷆ͻᶄ

ᶤԛᴠ ᴑGꜛᵰԒͻᴠ₸ԛԜⱳꞋⱳᴧꜜᴣԛꜛ Ԓ͙ͻᴠԛꞌꜜᴧⱲ ȼGⱳᴣ ͻ͙ꜜԜ꞉ᴒꞌꜜᴣ ͻGⱲꞌꜜ₸ꜛ ꜜᴠ₸ͻ᷇᷾ͻԛȾͻ᷈᷆ͻ꞊ⱱ᷅ꞌ᷉

᷇᷆᷆᷆ͻᶶͻ᷾᷆᷆ͻᶶͻ᷇᷆᷆ͻꞌꞌ ꞌ᷈ ᷇ͻ᷈˳᷾Ԓ᷿᷆᷉ ᷇⅍᷆Ԓ᷆᷆ ᷈᷈᷆ͻ᷿᷇᷆Ԓ⅍᷇ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷈᷈᷆ͻ᷿᷇᷆Ԓ⅍᷇ ᷈Ԓ᷈᷆᷈

᷇᷈ ᷆᷇᷇ ᷿᷈᷈᷈᷇᷈᷆᷾᷇

ꜙꜜꜛ₸G Ⱦͻ꞊ꜜꜛ₸ԛ꞊₸ꜛ ᵰⱲꜜͻᴧԛ₸ᴒꜝꞋᴒꜛᵰͻᴣꜛ ꞉ȼᵰⱲꜜͻꜜᴠ₸ ꜛᵰͻꜛᴒԜꜜͻꜛԛᴑꜝꜟԛȾᵰ

ᴧͻꜝꜜꞋᴦᴠ₸ᴦꜟᴒꜛꜜᴣ ԝ͙Ⱳͻᴑᴒᴠᴒ꞊ͻⱲꞋꜜ₹Ԝ꞊ᴦͻȼꜝԛꞋᴒ₸ͻꜝ ᴒᴠͻ᷈᷆᷆ͻᴑꜜͻ᷊᷆᷆ͻꞌꞌԒͻ₸Ꞌꜜ₹ȼ ꞊ᴦ

ᴑᴒᴠᴒ꞊ͻᴑꜜͻ᷊᷆ͻꞌꞌ ꞌ ᷊᷆᷇Ԓ᷿᷆᷆ ᷇⅍ⅎԒ᷆᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ⅍᷇ͻ᷊ⅎ᷊Ԓⅎ᷆ ⅍᷇ͻ᷊ⅎ᷊Ԓⅎ᷆ ᷇Ԓ᷊᷉᷇

᷇᷉ ᷈ⅎ᷉ ᷈ⅎ᷉⅍᷾˳᷉᷆᷆

ᴑᴒᴠ꞊ᴦͻᴧͻꞋᴒⱲɋᴒꜛ ԝ͙ⱲͻꜝꞋԛᴠ₸ ͻᴑᴒᴠ꞊ᴦͻᶤԛᴠ ᴑGꜛᵰͻꜝꜜꞋᴦᴠ₸ᴦꜟᵬꜛ ꜜᴣᵬͻ₸ᴦꜝͻᶃ ꜡ᴀ ͻ⅍᷆ͻᶄ

ᶤԛᴠ ᴑGꜛᵰԒͻᴠ₸ԛԜⱳꞋⱳᴧꜜᴣԛꜛ Ԓ͙ͻᴠԛꞌꜜᴧⱲ ȼGⱳᴣ ͻ͙ꜜԜ꞉ᴒꞌꜜᴣ ͻGⱲꞌꜜ₸ꜛ ꜜᴠ₸ͻ᷇᷾ͻԛȾͻ᷈᷆ͻ꞊ⱱ᷅ꞌ᷉

᷇᷆᷆᷆ͻᶶͻ᷾᷆᷆ͻᶶͻͻ᷈᷆ͻꞌꞌ ꞌ᷈ ⅎ᷿Ԓ᷿᷾᷆ ᷉᷉Ԓ˳᷆ ᷈ͻ˳᷉⅍Ԓ᷊᷊ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷈ͻ˳᷉⅍Ԓ᷊᷊ ᷆Ԓ᷆᷈˳

᷊᷇ ᷆᷇᷇ ᷿᷈᷈᷈᷾᷈᷆᷆᷇

ꜙꜜꜛ₸G ȾͻꞋⱳȼ₸ͻ꞊ꜜꜛ₸ԛ꞊₸ꜛ ᵰⱲꜜͻᴧԛ₸ᴒꜝꞋᴒꜛᵰͻᴧԛ꞊Ꞌ ᴑGԛԝᵰԝⱲͻᴠꜜ꞊Ꞌꜜᴣ ԝ͙Ⱳͻꜝ ⱳꜝᴒᴣꜛ ꜛ ԝ͙Ⱳ

ⱲꞌꜜȾᴑⱳꜛ꞊ԛꞌⱳ ꞌ ᷇᷆᷉Ԓⅎ᷆᷆ ⅍᷿Ԓ᷇᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ⅍ͻⅎ˳˳Ԓ᷇ⅎ ⅍ͻⅎ˳˳Ԓ᷇ⅎ ᷆Ԓ᷿᷆᷆

᷇᷾ ᷾˳᷆ ᷾˳᷿᷊᷆᷾᷇᷇᷆

꞊ꜜꜛ₸ԛ꞊₸ꜛ ᵰͻᴧԛ₸ᴒꜝꞋꜜᴣԛԝᵰͻᴠᴦᴠ₸ᵬꞌᴦͻꜝ ᵰᴠꞋ₹ȼᴒꜛᴠ₸ᴣᵰͻ꞊ꜜꜛ₸ԛ꞊₸ꜛ ᵰԝⱲͻᴧԛ₸ᴒꜝꞋꜜᴣԛԝᵰԝⱲ

ᴠᴦᴠ₸ᵬꞌ ͻꞋⱳȼ₸ԛͻᴠꜜ꞊Ꞌꜜᴣ ͻGͻׇͻᴧԛ꞊Ꞌ ᴑGԛԝᵰͻͻᶊ꜠ͻᴑᵬꞋ꞊ԛͻ᷈ͻꞌͻᴑᵬꞋ꞊ԛͻ᷈ͻꞌͻ᷇᷆᷉ͻꞌꞌ

₸Ꞌ᷄᷆Ԓⅎꞌꞌ ꞌ ᷇᷆᷉Ԓⅎ᷆᷆ ᷾ⅎԒⅎ᷆ ᷿ͻ᷇᷆᷉Ԓ᷊᷊ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷿ͻ᷇᷆᷉Ԓ᷊᷊ ᷆Ԓ᷆᷉᷉

᷿᷇ ᷆᷇᷇ ᷿᷈᷈᷉᷈᷇᷇᷈᷇

꜠ꞌᵰ₸꞊ ԛͻᴣᴳꜝ ᴒꜛꜜԝᴒꞌᴒꜛ₸ꜜ ᴣ ͻGᴣꜛ ꞉ȼᵰԝⱲͻꜝꞋꜜԝⱲͻꜛԛꜛ ȼGᴒꜛ ͻGꜟ₹ɋꜛ ͻ꞉ᴒᴑꜛꜜᴣ ᴠꜟ₸ᴣ ԒG

₸Ꞌꜜ₹ȼ ꞊ᴦͻᴑꜜͻ᷇᷾ͻꞌꞌͻⱲꞋԛᴑ꞊ ͻGᴠ₸ ꜛ ꞌ᷈ ᷇ͻ᷿᷉᷾Ԓ᷉᷈᷆ ᷇ⅎ᷾Ԓ᷆᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷈᷾᷆ͻ˳᷇˳Ԓ᷈᷆ ᷈᷾᷆ͻ˳᷇˳Ԓ᷈᷆ ᷉᷇Ԓ᷉᷉᷇

˳ ꜠ᴠ₸ԛ₸ꜛ ᵰͻ꞊ꜜꜛᴠ₸ꜟ ₹꞊ԝᴒͻԛͻꜝꜟG ԝᴒׇԜꜜ₹ꜟG ꜛᵰ ᷆Ԓ᷆᷆ ˳ⅎͻ᷊᷆᷈Ԓ᷾᷆ ˳ⅎͻ᷊᷆᷈Ԓ᷾᷆ ᷆Ԓ᷆᷆᷆

᷇⅍ ᷆᷆᷉ ˳᷊᷇᷈᷈᷇᷇᷇᷈

ꜙꜜꜛ₸G ȾͻꞋᴒȼᴒꜛᵰͻ ԛᴑꜜᴣᵬⱲꜜͻꜟG ꞌꜜᴣᵬⱲꜜͻ₸ Ⱦ꞊ᵬⱲꜜͻꜝꜟԛԝꜜᴣꜛᵰⱲꜜͻᴠͻꜝꜜᴑꞋԛⱲԛꞌⱳͻᴠ

ꜝꜟꜜ ᴣꜜᴧꜛᵰꞌͻᴧԛ₸ᵰȾᴒꜛᵰꞌͻ₸ ᷄ͻ᷊ͻᴑꜜͻ᷉᷆᷆ͻ꞊ⱱ᷅ꞌ᷈ͻȼᵰ ꞊ᴦͻ₸ ᷄ͻᴀ ᴄ᷆˳ͻꜝ ᴒᴠͻ᷆Ԓ˳ͻᴑꜜͻ᷇Ԓ᷈

ꞌԒͻᴣ ȼ͙꞊ᴦͻꜝ ᴒᴠͻ᷇᷆ͻᴑꜜͻ᷈᷾ͻꞌ ꞌ᷈ ᷇ͻ᷈˳᷈Ԓ᷊ⅎ᷆ ᷉˳Ԓ⅍᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷾᷇ͻ᷉᷇᷇Ԓ᷊᷿ ᷾᷇ͻ᷉᷇᷇Ԓ᷊᷿ ᷆Ԓ᷆᷆᷆

᷇ⅎ ᷆᷆᷉ ˳᷊᷇᷈᷈᷇ⅎ᷇᷈

ⱪᴒꞌꜜꜛ₸G ȾͻꞋᴒȼᴒꜛᵰͻ ԛᴑꜜᴣᵬⱲꜜͻꜟG ꞌꜜᴣᵬⱲꜜͻ₸ Ⱦ꞊ᵬⱲꜜͻꜝꜟԛԝꜜᴣꜛᵰⱲꜜͻᴠͻꜝꜟꜜ ᴣꜜᴧꜛᵰꞌ

ᴧԛ₸ᵰȾᴒꜛᵰꞌͻ₸ ᷄ͻ᷊ͻᴑꜜͻ᷉᷆᷆ͻ꞊ⱱ᷅ꞌ᷈ͻȼᵰ ꞊ᴦͻ₸ ᷄ͻᴀ ᴄ᷆˳ͻꜝ ᴒᴠͻ᷆Ԓ˳ͻᴑꜜͻ᷇Ԓ᷈ͻꞌԒͻᴣ ȼ͙꞊ᴦ

ꜝ ᴒᴠͻ᷇᷆ͻᴑꜜͻ᷈᷾ͻꞌ ꞌ᷈ ᷇ͻ᷈˳᷈Ԓ᷊ⅎ᷆ ᷿᷈Ԓⅎ᷆ ᷆Ԓ᷆᷆ ᷊᷉ͻ᷿᷉ⅎԒ᷊᷿ ᷊᷉ͻ᷿᷉ⅎԒ᷊᷿ ᷆Ԓ᷆᷆᷆
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   ETICS - Jan Keclík 
 

 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:  60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrokarton  0,012       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,100       0,588  0,1 
   4  Zdivo 10 DF H tl. 300 mm  0,300       0,320  7,0 
   5  Pěnový polystyren 3 (po roce 2  0,100       0,038  50,0 
   6  Omítka ETICS silikonová (zrno  0,010       0,700  150,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  

  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 =   0,25 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: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: Pěnový polystyren 3 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2514 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. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 

 



 



 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Montáž základových lišt 1 den 3.3. 14 3.3. 14

2 Stavba lešení ALFIX 2 dny 4.3. 14 5.3. 14

3 Oblepení rámu oken a dveří lepící páskou 1 den 6.3. 14 6.3. 14

4 Lepení tepelné izolace v ploše BD + kotvení 5 dny 7.3. 14 13.3. 14

5 Lepení tepelné izolace u ostění, nadpraží 2 dny 14.3. 14 17.3. 14

6 Osazení rohových profilů 2 dny 18.3. 14 19.3. 14

7 Vystěrkování plochy ostění a nadpraží 3 dny 20.3. 14 24.3. 14

8 Vystěrkování hlavní plochy BD 4 dny 25.3. 14 28.3. 14

9 Napenetrování (kompletní) stěrky 1 den 31.3. 14 31.3. 14

10 Finální vrstva v ploše BD 4 dny 1.4. 14 4.4. 14

11 Finální vrstva u ostění a nadpraží 2 dny 7.4. 14 8.4. 14

12 Odlepení ochranných lepících pásek + začištění 1 den 9.4. 14 9.4. 14

13 Demontáž lešení ALFIX 2 dny 10.4. 14 11.4. 14

14 Lepení soklových TI desek + kotvení 1 den 14.4. 14 14.4. 14

15 Vystěrkování plochy soklu 2 dny 15.4. 14 16.4. 14

16 Penetrace podkladu + vytvoření finální vrstvy MARMOLIT 2 dny 17.4. 14 18.4. 14

17 Úklid staveniště 1 den 21.4. 14 21.4. 14
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1) Obecné informace o stavbě: 
 

Tento technologický p edpis je zpracován pro zateplení budovy Ěskeletový 
nosný systémě pomocí často využívaného kontaktního zateplovacího systému 
ETICS. Zateplovací systém bude proveden z tepeln  izolačních desek ISOVER 
FASSIL NT  a sokl bude zateplen pomocí desek SYNTHOS XPS PRIME 30. Bytový 
dům se nachází v Jeseníku ĚOlomoucký krajě na ulici Dukelská. P íjezd k domu je 

možný pomocí místní obslužné komunikace. Jedná se o čty podlažní částečn  
podsklepený bytový dům s 16 bytovými jednotkami. Jedno podlaží je zapušt no do 
zem , jedná se o suterén, který bude sloužit p evážn  jako sklepní prostory a kóje na 
uskladn ní v cí majitelů bytových jednotek. V tomto podlaží je ale také nutné 
technické vybavení bytového domu. Zast ešení bytového domu je ešeno vazníkovou 

soustavou krovu. Bytový dům má obdélníkový tvar s půdorysnými rozm ry 35,5 x 
16,4 m. Bytový dům je zhotoven pomocí sloupového konstrukčního systému, 
rozm ry nosných sloupů jsou 400x400 mm. Konstrukční výška podlaží je je 2 700 

mm. Jako výplňové zdivo mezi sloupy je využito tvárnic YTONG tl. 300 mm. Všechny 
p íčky uvnit  objektu mají jednotnou tloušťku 100 mm. Stropní konstrukce je 
vytvo ena pomocí ŽB stropních panelů SPIROLL tloušťky 200 mm. Základy pod 
budovou jsou zhotoveny jako pásy a patky z prostého betonu. Celková výška budovy 
po st ešní rovinu činí 17,765 m. Komín je proveden systémem SCHIEDEL absolut. 

2) Materiál, doprava a skladování: 
 

 

a) Materiál: 
 

- Izolační desky  –  ISOVER FASSIL  tl. 100 mm  

                                          SYNTHOS XPS PRIME 30 tl. 50 mm 

- Kce p edst ny  - trámový rošt Ětrámky 100x100,50x50ě  
- Kotvící prvky  - kotevní h ebíky PASLODE NFHP  
- Rohové prvky - d ev né rohové lišty 

- Obklad  - d ev né lat  50x19 mm (smrk) 

- Sokl. omítka  - weber. pas marmolit 

 

b) Doprava: 

 

Na dopravu materiálu bude pot eba využít nákladního automobilu.   

Využije se b žné p epravy nákladním automobilem pat ící zhotoviteli 
stavby. 

 



c) Skladování: 
 

Výrobky se p epravují a skladují v původních obalech. P i skladování 
musí být dodržovány pokyny pro skladování a též dodržena lhůta pro 
skladování. Suché práškové sm si se skladují na paletách nebo 
vyvýšeném míst  chrán ném p ed vlhkostí. Tekuté a pastovité hmoty 
nesmí být vystaveny mrazu, p ímému slunečnímu zá ení nebo nadm rným 
teplotám. Desky z p nového polystyrenu skladovat naležato do výšky 
stanovené výrobcem. Veškeré d ev né prvky se musí skladovat v suchých, 
čistých a krytých prostorách p i vlhkosti 40 – 50% a p i min. teplot  + 10 
stupňů Celsia. D ev ný výrobek nesmí p ijít do styku s vodou, 

chemikáliemi a jinými tekutinami. 
 

3) Převzetí pracoviště:  
 

Pracovišt  k provedení zateplení p ebírá mistr nebo pov ený 
pracovník zhotovitelské firmy, která bude provád t zateplení objektu.  
Kontroluje se zejména: dokončenost, kvalita a rovinnost povrchu, použitý 
materiál, kontrola detailů. Musí být sepsán protokol o tomto p evzetí a 
proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o p evzetí 
pracovišt  a zahájením prací, p ebírá zhotovitel objekt a náleží mu 
zodpov dnost za další průb h stavebních prací. Dokončené dílo p edává 
dále. 

 

4) Pracovní podmínky: 
 

P ed samotným zahájením stavebních prací musí být pracovišt  vyklizeno a 
vyčišt no. 
 

a) Počasí: 
 

- B hem montáže d ev ných trámků do zdiva a pozd ji d ev ný latí na 
trámky se očekává, že tyto práce se budou provád t v letním m sících 
za p ijatelných klimatických podmínek Ězejména bez dešt ě 

- Je zakázáno provád ní montáže p i silném v tru, z důvodů dostatečné 
stability použitého lešení ALFIX 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Technické prostředky a zázemí:  
 

- Lešení a pracovní plošiny vrátek Ěpop . výtahě, p ípojka elektrické 
energie a staveništní rozvad č, p ívod vody, uzamykatelný sklad splňují 
podmínky pro skladování materiálu 

- Práce je dovoleno vykonávat z lešení systému ALFIX, lešení bude 
sestaveno a ukotveno ke konstrukci dle pokynů výrobce 

- Lešení je nutno osadit od budovy v souladu s BOZP  

 

5) Personální obsazení: 
 

Pracovní četa se skládá z deseti pracovníků. Vedoucí Ěstavbyvedoucíě je 

organizuje a ídí prací, p ebírá pracovišt  a p edává hotové dílo. Zodpovídá za 

průb h a kvalitu provád ných prací. Pracovní četa provád jící zateplení musí být 

seznámena s tímto technologickým postupem. Pracovníci musí být kvalifikováni v 

oblasti zateplovacích systémů. 

 

6) Stroje a pracovní pomůcky: 
 

- Pro hlavni kotvení d ev ných trámků bude využito pneumatického 

h ebíkovače PASLODE PSN50 NP 

- Pro kotvení latí do trámků bude již využito klasické ručního způsobu, pomocí 

h ebíkú p ipevn ných kladívkem 

- Další pomůcky: motorová pila, ruční pila, svinovací metr, spojovacích 

materiálů – kotevní h ebíky PASLODE 4,2x160 mm a h ebíků 2,5x50 mm, 

bruska na d evo 

- Pracovníci budou p i práci používat osobní ochranné pracovní pomůcky  

 

7) Pracovní postup: 
 

a) Montáž dřevěného roštu: 

Montáž d ev ného roštu začínáme ve výšce 1,0 m nad terénem, kde ukotvíme 

první d ev ný trámek Ě100x100 mmě do zdiva. Do výšky 1,0 m bude využito 

soklu vytvo eného na bázi klasického kontaktního zateplení ETICS Ě viz 

p edchozí způsob zatepleníě. D ev né trámky budou kladeny horizontáln , 



osov  po 700 mm na výšku. Dodávané trámky mají délku 4,0m, takže bude 

nutno dle podkladu na ezat trámky a až poté ukotvit. Tímto způsobem 

ukotvíme trámky po celé délce budovy, a mezi trámky nám vznikne prostor na 

tepelnou izolaci o ší ce našeho izolantu ISOVER FASIL  Ě600x1200 mm). 

Trámky budou samoz ejm  p erušeny v míst  otvorů Ěokna, dve e, atd.ě. 

Kotvení trámků do zdiva kotevními šrouby Paslode bude max. po vzdálenosti 

500 mm z důvodu dostatečného ukotvení k nosné konstrukci. D ev né trámky 

musí být ukotveny p esným způsobem, proto je pot eba neustále kontrolovat 

rovinnatost ukládaných trámků. 

 

b) Vkládání izolantu: 

Do p ipraveného prostoru začneme vkládat tepelnou izolaci ISOVER FASIL. 

Izolant není pot eba k podkladu lepit, ani nijak jinak kotvit. D ev né trámky 

nám poskytují p esn  ten správný prostor na vložení izolantu. 

 

c) Vložení pojistné hydroizolace: 

Na ochranu izolace p ed vlhkostí bude využita pojistná hydroizolace TYVEK 

SOFT ANTIREFLEX. Ta bude p ipevn na k d ev ným trámkům pomocí 

oboustranné lepící pásky. Ší ka role je 1500 mm, p esah hydroizolace, které 

budou nad sebou, bude cca 100 mm. Tímto způsobem ochráníme celou 

plochu zateplovaného objektu. 

 

d) Vytvoření vzduchové (provětrávané) mezery: 

Pomocí d ev ných trámků Ě50x50 mmě které budeme kotvit do první ady 

d ev ných trámků Ě100x100 mmě vytvo íme vzduchovou mezeru o tl. 50 mm. 

Tato vzduchová mezera bude prov trávaná, není uzav ena jak na spodním, 

tak na horním okraji. D ev né trámky, které nám dovytvo í požadovaný rošt 

budeme klást 1 250 mm horizontáln  od sebe na celou výšku budovy Ěvyjma 

soklové části, tj. výšky 0,5 m nad terénemě. Kotvení t chto d ev ných trámku 

je klasickým způsobem za pomocí h ebíků 4x50 mm a kladívka.  

 

 

 

 



e) Montáž povrchových dřevěných latí: 

Jako povrchová vrstva bude sloužit d ev ný obklad z latí 50x18 mm. Lat  

budou zakoupeny a dovezeny na staveništ  nakrácené strojn  na délku 1,25 

m. P ípadné do ezy se dle pot eby dod lají na stavb . Povrchové d ev né lat  

již budou mít ochranný nát r s barvou dle výb ru stavebníka.  

 

f) Montáž ostění a nadpraží (špaletky): 

Veškeré špaletky Ěu oken a dve íě budou provedeny obdobným způsobem. 

Jen s tím rozdílem, že na tyto ost ní a nadpraží bude využito tepelné izolace o 

tl. 30 mm a to ISOVER NF 333. Trámky Ěv tomto p ípad  jen svisléě mezi které 

bude kladena izolace, budou mít taktéž rozm r 30x30 mm. Na tyto svislé 

trámky bude p ilepena pojistná hydroizolace a p ibyty d ev né lat . 

 

g) Montáž dřevěných pohledových lišt: 

Ve styku, kde se stýkají d ev né lat , bude použito okrasných d ev ných latí, 

které mají za úkol skrýt nep esnosti u konců Ěnep esné ezyě. Pohledové lišty 

budou p ibyty drobnými h ebíky do d ev ných pohledových latí a v p ípad  

pot eby zatmeleny d evokitem p íslušného odstínu. Tyto pohledové lišty 

nebudou využity jen u uken a dve í, ale zároveň taky na rozích objektu. 

 

8) Jakost, kontrola a zkoušení: 

Veškeré použité konstrukce budou na stavbu p ivezeny s prohlášením o shod , za 
kterou ručí výrobce Ěprodejceě materiálu. Stavbyvedoucí provede po dovezení na 
staveništ  vizuální kontrolu, zda vše vyhovuje dohodnutým podmínkám a budou dle 
pokynů výrobce uskladn ny v p edepsaných podmínkách.  

B hem provád ných pracích je nutné dodržet zejména rovinnatost p i vytvá ení 
roštů. Pracovníci jsou proškoleni a v dí, jakým způsobem je pot eba rošt vytvo it. 
Max. odchylka je 2 mm na 1 m délky.  
 

Kotvení trámku do zdiva je p edepsáno, po provedení prvních ukotvení bude ov ena 
stabilita a pevnost p ipojení k nosné kci. V p ípad  nepevného spojení bude 
zkrácena osová vzdálenost kotvení d ev ných trámků ke kci, aby již vše bylo 
v po ádku a mohlo se dále pokračovat.  

 

 



 

9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, a také za údržbu a revize 

strojů, včetn  el. ná adí a dalších pomůcek zodpovídá zhotovitelská firma. 

firma musí zajistit: 

- pro každého pracovníka všechny pracovní a ochranné pomůcky pro montáž 

zateplovacího systému  

- po ádek na skládce materiálu a v jejím okolí 

- proškolení pracovníků z dodržování BOZP, včetn  práce s el. p ístroji a 

za ízeními 

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy: 

Zákon č. 30ř/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví p i práci. 

         Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

10) Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 

Neočekáváme žádné v tší vlivy na životní prost edí. Použité odpady – pytle od 

sm sí, kusy a kousky polystyrenu a vaty a p ípadná suť bude odvezena na nejbližší 

skládku a ekologicky zlikvidována. P ípadné od ezy a piliny z d eva budou spáleny a 

staveništ  bude po skončení provád ných prací kompletn  vyklizeno. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť 
 

 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:  60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,100       0,588  0,1 
   4  Zdivo 10 DF H tl. 300 mm  0,300       0,320  7,0 
   5  Isover Fassil  0,100       0,062  1,4 
   6  Tyvek Soft  0,0002       0,350  111,0 
   7  Uzavřená vzduch. dutina tl. 50  0,050       0,291  0,2 
   8  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,018       0,180  157,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 
  

  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: 0,031 kg/m2,rok 
  (materiál: Uzavřená vzduch. dutina tl. 50). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,031 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0014 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6880 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. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 

 





 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Lepení soklových TI desek 1 den 3.3. 14 3.3. 14

2 Vystěrkování nalepených TI desek 2 dny 4.3. 14 5.3. 14

3 Penetrace + vytvoření finální vrstvy MARMOLIT 2 dny 6.3. 14 7.3. 14

4 Stavba lešení ALFIX 2 dny 10.3. 14 11.3. 14

5 Kotvení 1. řady trámků do zdiva 2 dny 12.3. 14 13.3. 14

6 Vkládání TI mezi trámky 1 den 14.3. 14 14.3. 14

7 Montáž pojistné hydroizolace TYVEK SOFT 1 den 17.3. 14 17.3. 14

8 Kotvení 2. řady trámků do zdiva 2 dny 18.3. 14 19.3. 14

9 Kotvení trámků u ostění a nadpraží 2 dny 20.3. 14 21.3. 14

10 Vkládání TI - ostění a nadpraží 1 den 24.3. 14 24.3. 14

11 Přibití dřevěných latí u ostění a nadpraží 2 dny 25.3. 14 26.3. 14

12 Přibití dřevěných latí v ploše BD 6 dny 27.3. 14 3.4. 14

13 Osazení dřevěných rohových lišt 2 dny 4.4. 14 7.4. 14

14 Demontáž lešení 2 dny 8.4. 14 9.4. 14

15 Úklid staveniště 1 den 10.4. 14 10.4. 14
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1) Obecné informace o stavbě: 
 

Tento technologický p edpis je zpracován pro zateplení budovy Ěskeletový 
nosný systémě pomocí zateplovacího systému NOVABRIK. Zateplovací systém bude 
proveden z tepeln  izolačních desek ISOVER FASSIL a pohledových cihel THERM. 

Bytový dům se nachází v Jeseníku ĚOlomoucký krajě na ulici Dukelská. P íjezd 
k domu je možný pomocí místní obslužné komunikace. Jedná se o čty podlažní 
částečn  podsklepený bytový dům s 16 bytovými jednotkami. Jedno podlaží je 
zapušt no do zem , jedná se o suterén, který bude sloužit p evážn  jako sklepní 
prostory a kóje na uskladn ní v cí majitelů bytových jednotek. V tomto podlaží je ale 
také nutné technické vybavení bytového domu. Zast ešení bytového domu je ešeno 
vazníkovou soustavou krovu. Bytový dům má obdélníkový tvar s půdorysnými 
rozm ry 35,5 x 16,4 m. Bytový dům je zhotoven pomocí sloupového konstrukčního 
systému, rozm ry nosných sloupů jsou 400x400 mm. Konstrukční výška podlaží je 

2 700 mm. Jako výplňové zdivo mezi sloupy je využito tvárnic YTONG tl. 300 mm. 
Všechny p íčky uvnit  objektu mají jednotnou tloušťku 100 mm. Stropní konstrukce je 
vytvo ena pomocí ŽB stropních panelů SPIROLL tloušťky 200 mm. Základy pod 
budovou jsou zhotoveny jako pásy a patky z prostého betonu. Celková výška budovy 
po st ešní rovinu činí 17,765 m. Komín je proveden systémem SCHIEDEL absolut. 

2) Materiál, doprava a skladování: 
 

 

a) Materiál: 
 

- Izolační desky  –  ISOVER AKU  tl. 100 mm 

- Kce p edst ny  - vymezovací trámky Ě50x30 mm)  

- Kotvící prvky  - kotvící prvky ISOLCCO 3000P  

- Rohové prvky - rohové cihly NOVABRIK 90˚ 
- Obklad  - pohledová cihla NOVABRIK THERM 

 

b) Doprava: 

 

Na dopravu materiálu bude pot eba využít nákladního automobilu.   
Využije se b žné p epravy nákladním automobilem pat ící zhotoviteli 
stavby. 

 

c) Skladování: 
 

Výrobky se p epravují a skladují v původních obalech. P i skladování 
musí být dodržovány pokyny pro skladování a též dodržena lhůta pro 



skladování. Suché práškové sm si se skladují na paletách nebo 
vyvýšeném míst  chrán ném p ed vlhkostí. Desky z kamené vlny ISOVER 

AKU je nutné skladovat naležato do výšky stanovené výrobcem. Veškeré 
d ev né prvky se musí skladovat v suchých, čistých a krytých prostorách 
p i vlhkosti 40 – 50% a p i min. teplot  + 10 stupňů Celsia. D ev ný 
výrobek nesmí p ijít do styku s vodou, chemikáliemi a jinými tekutinami. 
 

3) Převzetí pracoviště:  
 

Pracovišt  k provedení zateplení p ebírá mistr nebo pov ený 
pracovník zhotovitelské firmy, která bude provád t zateplení objektu.  
Kontroluje se zejména: dokončenost, kvalita a rovinnost povrchu, použitý 
materiál, kontrola detailů. Musí být sepsán protokol o tomto p evzetí a 
proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o p evzetí 
pracovišt  a zahájením prací, p ebírá zhotovitel objekt a náleží mu 
zodpov dnost za další průb h stavebních prací. Dokončené dílo p edává 
dále. 

 

4) Pracovní podmínky: 
 

P ed samotným zahájením stavebních prací musí být pracovišt  vyklizeno a 
vyčišt no. 
 

a) Počasí: 
 

- B hem montáže zateplovacího systému NOVABRIK  se očekává, že 
tyto práce se budou provád t v letním m sících za p ijatelných 
klimatických podmínek Ězejména bez dešt ě 

- Je zakázáno provád ní montáže p i silném v tru, z důvodů dostatečné 
stability použitého lešení ALFIX 

 

b) Technické prostředky a zázemí:  
 

- Lešení a pracovní plošiny vrátek Ěpop . výtahě, p ípojka elektrické 
energie a staveništní rozvad č, p ívod vody, uzamykatelný sklad splňují 
podmínky pro skladování materiálu 

- Práce je dovoleno vykonávat z lešení systému ALFIX, lešení bude 
sestaveno a ukotveno ke konstrukci dle pokynů výrobce 

- Lešení je nutno osadit od budovy v souladu s BOZP  

 

 

 



5) Personální obsazení: 
 

Pracovní četa se skládá z deseti pracovníků. Vedoucí Ěstavbyvedoucíě je 

organizuje a ídí prací, p ebírá pracovišt  a p edává hotové dílo. Zodpovídá za 

průb h a kvalitu provád ných prací. Pracovní četa provád jící zateplení musí být 

seznámena s tímto technologickým postupem. Pracovníci musí být kvalifikováni v 

oblasti zateplovacích systémů. 

 

6) Stroje a pracovní pomůcky: 
 

Motorová pila, ruční pila, kladivo, plastové kladívko, zednická lžíce, svinovací 

metr, vrtačka p íklepová, AKU vrtačka, zednická tužka, motorová pila na keramiku, 

vrtačka na p ípravu lepící sm si + unimixer, nerezové zubové a hladké hladítko, 

kyblík na lepící sm s. 

 

!!! Pracovníci budou p i práci používat osobní ochranné pracovní pomůcky   !!! 

 

7) Pracovní postup: 
 

a) Vytvoření vymezovací konstrukce: 

 

Po hlavní ploše budovy Ěze všech straně bude nutno osadit perforované 

st nové úhelníky pro vertikální uchycení ISOLCCO 3000P. Tyto úhelníky 

budou ukotveny do obvodové konstrukce pomocí speciálních vrutů Řx50 mm. 

Tyto úhelníky budou vedle sebe osov  500mm jak na výšku, tak na délku 

budovy.  

 

Do ukotvených úhelníků namontujeme d ev né trámky Ě30x50 mmě pomocí 

speciálních vrutů MUNGO 8x35 mm. Úhelník musí končit min. 10 mm p ed 

vn jší hranou d ev né vymezovací konstrukce z důvodu p erušení p ípadného 

tepelného mostu. V míst , kde začíná zkosení st echy je nutné taky p idat 

vymezovací d evený trámek s úhelníky ISOLCCO 3000P. Rozmíst ní 

uhelníků a d ev ných trámků, viz výkres pohledy. V míst , kde končí 1 



vymezovací trámek a navazuje nový, spojení zajišťujeme pomocí perforované 

desky ke spojení dvou hranolů a vrutů do d eva 6x40.  

 

b) Vytvoření rohové lišty: 

 

U rohu konstrukce je pot eba vytvo it speciální vymezovací soustavu. Z jedné 

strany osadíme krajní stranu vymezovacího sloupku Ě50x30 mmě p esn  40 

mm od rohu budovy, z druhé strany p esn  20 mm od rohu budovy. Po 

ukotvení vymezovacího trámků si pomocí vodováhy p esn  určíme, kde bude 

osazen roh pomocného bočního vymezovacího trámku a poté ho pomocí 

speciálního ř0˚ úhelníku ukotvíme do vymezovacích trámků u rohu budovy 

(viz detail A). Úhelníky jsou osazeny cca po 500 mm na výšku vymezovacích 

trámků. Nyní když máme p ipravené vymezovací konstrukci, p istoupíme 

k osazení rohové lišty. Rohovou lištu si na zemi nejprve p edvrtáme na délce 

po cca 250 mm z obou stran této lišty, poté rohovou lištu p iložíme na boční 

vymezovací trámek Ě50x30 mmě a do p edvrtaných otvorů kotvíme rohovou 

lištu do bočního vymezovacího trámku vruty do d eva 6x40 mm. 

 

c) Startovací lišta: 

 

Startovací lištu Ějejí krajě p iložíme cca 100 mm od vn jší boční vymezovací 

hrany trámku a začínáme kotvit do rohového vymezovacího trámku, kotvíme 

pomocí vrutu 6x40 mm. Na startovací lištu položíme vodováhu a neustále 

kontrolujeme rovinatost kotvené startovací lišty. Startovací lišta je kotvena 

mírn  nad rovinou terénu, cca max 50 mm do výšky. Tímto prostorem je 

zajišt no odv trání zespoda kce. Je však důležité namontovat a ukotvit do 

vymezovacích trámků m íž, která nám slouží jako zábrana proti hlodavcům. 

V míst  napojení, kde končí jedna startovací lišta a začíná druhá, je nutné 

mezi vymezovací trámky namontovat pomocný trámek uložený horizontáln , 

aby bylo do čeho p išroubovat startovací lištu. Pomocný vodorovný trámek 

mezi vymezovací trámky je ukotven pomocí perforovaného rohového úhelníku 

a vrutů do d eva 6x40. Tímto způsobem ukotvíme startovací lištu po celé 

délce budovy – bytového domu. 

 



d) Vkládání tepelné izolace:   

 

Nyní můžeme p istoupit k vkládání izolace Isover AKU tl. 100 mm. Tuto izolaci 

začínáme vkládat mezi vymezovací trámky po celé výšce objektu. Tato 

tepelná izolace se k obvodové kci nelepí, ale jen kotví pomocí plastových 

talí ových hmoždinek s plastovými trny. Kotvíme na výšku osov  po 600 mm 

t mito trny. Tam kde to není možné dodržet, vzdálenost kotvení zkrátíme.  

 

e) Osazení rohovou kostkou: 

 

Nejprve je pot eba rohovou kostku p edvrtat vidiovým vrtákem. Po tomto kroku 

rohovou kostku navlékneme na rohovou lištu, a na p edvrtaném míst  

ukotvíme rohovou kostku do rohové lišty šroubem 5x70 mm. Tímto způsobem 

vyvo íme roh po celé výšce objektu. 

 

f) Osazení cihlou Novabrik: 

 

Cihly začínáme osazovat na startovací lištu jednu po druhé. V míst , kde se 

stýká cihla a vymezovací d ev ný trámek, tak kotvíme pomocí vrutu 5x50mm. 

Ta cihla, která bude kotvena, se označí zednickou tužkou v p esném míst , 

mimo kci potom tuto cihlu p edvrtáme na určeném míst  vrtačkou a poté 

navrátíme na startovací lištu a ukotvíme do vymezovacího trámku. Takto 

osazujeme první vrstvu cihel na startovací lištu. Ve druhé vrstv  je skrz 

dodržení vazby nutno první cihlu se íznout na polovinu, tuto polovinu osadit do 

kraje a pak se osazuje klasickým způsobem →takto máme zajišt no dodržení 

vazby. Tímto způsobem pak st ídáme 1 a 2 vrstvu po celé výšce budovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



g) Montáž nadpraží: 

 

Do vymezovacích trámků ukotvíme pomocí vrutů 5x50 nadpražní lištu, 

musíme dát pozor na rovinatost (kontrolujeme pomocí vodováhy neustáleě. Na 

nadpražní lištu osazujeme cihly, po kompletním dokončení celé ady ometeme 

pomocí smetáčku prach z celé ady cihel a pokračujeme dále v osazování 

cihel.  

 

V míst  parapetu se na klasickou cihlu pomocí stavebního lepidla MAMUT 

nalepí cihelné kostky. Tím si dovytvo í rovná plocha u parapetu. 

 

h) Montáž špaletek (ostění a nadpraží)u otvorů, obklad cihlou: 

 

Na koncích tepelné izolace ISOVER AKU naneseme pomocí zednické lžíce 

lepící sm s. Poté p iložíme polystyrenovou desku EPS 70F tl. 20 mm a 

nalepíme desku na ost ní a nadpraží. Po zatvrdnutí máme p ipravený pevný 

podklad. Na tuto TI desku naneseme po celé ploše tenkou vrstvu lepicí sm si 

a do této lepící sm si lepíme cihly. Tímto způsobem pokračujeme u všech 

špaletek. 

 

8) Jakost, kontrola a zkoušení: 

Veškeré použité konstrukce budou na stavbu p ivezeny s prohlášením o shod , za 
kterou ručí výrobce Ěprodejceě materiálu. Stavbyvedoucí provede po dovezení na 
staveništ  vizuální kontrolu, zda vše vyhovuje dohodnutým podmínkám a budou dle 
pokynů výrobce uskladn ny v p edepsaných podmínkách. 

  

- U p ichycení kotev ISOLCCO 3000P je nutné zkontrolovat rozmíst ní 
kotev tak, aby byly u sebe na výšce i ší ce budovy osov  po 500 mm.  

 

- Kotva musí končit min 10 mm p ed koncem vymezovacího trámku 
z důvodů p erušení p ípadného tep. mostu z kotvy na venkovní plášť 

 

- P i kotvení vymezovacích trámků je nutné ov it vodováhou svislost 
 



- U vytvo ení bočních vymezovacích trámků je nutné zkontrolovat 
rovinatost jak z jedné, tak i z druhé strany, až poté je možné natrvalo 
ukotvit boční vymezovací trámek do rohových 

 

- P i kotvení startovací lišty neustále kontrolujeme rovinatost 

 

- U kotvení izolace hmoždinkami kontrolujeme zejména kotvení osov  po 
600 mm a centráln  na st ed izolace 

 

- U osazení rohové kostky je nutné, aby první kostka byla usazena rovn  

 

- U osazení hlavních cihel v ploše dáváme pozor zejména na dodržení 
vazby 

 

- U parapetu p i lepení čtvercové desky dáváme pozor, aby se nám 
lepidlo nedostalo na již obložené cihly, po zatvrdnutí kontrolujeme 
p ídržnost ke konstrukci 
 

 

 

9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, a také za údržbu a revize 

strojů, včetn  el. ná adí a dalších pomůcek zodpovídá zhotovitelská firma. 

firma musí zajistit: 

- pro každého pracovníka všechny pracovní a ochranné pomůcky pro montáž 

zateplovacího systému  

- po ádek na skládce materiálu a v jejím okolí 

- proškolení pracovníků z dodržování BOZP, včetn  práce s el. p ístroji a 

za ízeními 

Bezpečnost prací bude s platnými normami a předpisy: 

Zákon č. 30ř/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví p i práci. 

         Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

 

 

 



10) Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 

Neočekáváme žádné v tší vlivy na životní prost edí. Použité odpady – pytle od 

sm sí, kusy a kousky skelné vaty a polystyrenu, p ípadná suť bude odvezena na 

nejbližší skládku a ekologicky zlikvidována. P ípadné od ezy a piliny z d eva budou 

spáleny a staveništ  bude po skončení provád ných prací kompletn  vyklizeno. 

 

11)   Literatura, ČSN, www stránky: 

Informace na sestavení tohoto technologického p edpisu jsem čerpal 

z instruktážních videí p ímo od výrobce systému NOVABRIK. 

 

Odkazy: 

- http://www.youtube.com/watch?v=vg-5VOiiPP4 

- http://www.youtube.com/watch?v=Y6FJ2n1tEkQ 

- http://www.youtube.com/watch?v=BITAXOQYkec 

- http://www.youtube.com/watch?v=FSP8VyIPddU 

- http://www.youtube.com/watch?v=RDaVQVBPdyw 

- http://www.youtube.com/watch?v=CIheyN1tnyo 

- http://www.youtube.com/watch?v=3Xs6C31aXxk 

- http://www.youtube.com/watch?v=FyUc9jrr2X0 

 

Poté také z brožury výrobce kotvících prvků: 

 

- http://www.newface.sk/servis/Etanco-katalog-fasady.pdf 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vg-5VOiiPP4
http://www.youtube.com/watch?v=Y6FJ2n1tEkQ
http://www.youtube.com/watch?v=BITAXOQYkec
http://www.youtube.com/watch?v=FSP8VyIPddU
http://www.youtube.com/watch?v=RDaVQVBPdyw
http://www.youtube.com/watch?v=CIheyN1tnyo
http://www.youtube.com/watch?v=3Xs6C31aXxk
http://www.youtube.com/watch?v=FyUc9jrr2X0
http://www.newface.sk/servis/Etanco-katalog-fasady.pdf
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Novabrik - Keclík 
 

 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:  60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,075       1,323  0,1 
   4  Zdivo 10 DF H tl. 300 mm  0,300       0,320  7,0 
   5  Isover Aku  0,100       0,035  1,0 
   6  Dřevo tvrdé (tok kolmo k vlákn  0,050       0,224  157,0 
   7  Novabrik Therm  0,065       1,230  17,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  

  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 =   0,23 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: 0,039 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover Aku). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,039 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0092 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2110 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. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 

 



 



 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Montáž lešení ALFIX 2 dny 3.3. 14 4.3. 14

2 Kotvení stěn. Úhelníků do obv. Kce 2 dny 5.3. 14 6.3. 14

3 Do úhelníků ukotveny vymezovací trámky 2 dny 7.3. 14 10.3. 14

4 Vytvoření rohových (bočních) vymezovacích trámků 2 dny 11.3. 14 12.3. 14

5 Uchycení rohové lišty k bočnímu vymezovacímu trámku 1 den 13.3. 14 13.3. 14

6 Montáž startovací lišty po obvodě BD 1 den 14.3. 14 14.3. 14

7 Vkládání tepelné izolace ISOVER AKU tl. 100 mm 1 den 17.3. 14 17.3. 14

8 Kotvení tep. izolace plastovými hmoždinkami do obv. Kce 1 den 18.3. 14 18.3. 14

9 Osazení rohových kostek 2 dny 19.3. 14 20.3. 14

10 Montáž nadpražních lišt 2 dny 21.3. 14 24.3. 14

11 Postupné osazování pohledových cihel NOVABRIK 10 dny 25.3. 14 7.4. 14

12 Lepení TI desek EPS70F tl. 20 mm u špaletek 2 dny 8.4. 14 9.4. 14

13 Lepení otvorových cihel NOVABRIK u špaletek 3 dny 10.4. 14 14.4. 14

14 Demontáž lešení ALFIX 2 dny 15.4. 14 16.4. 14

15 Úklid staveniště 1 den 17.4. 14 17.4. 14
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ů. PR VODNÍ ZPRÁVů 

 
1. Identifikační údaje 

 
1.1 Zpracovatel projektové dokumentace 

Projektant: Bc. KECLÍK Jan 

Číslo autorizace: ČKAIT  xxxxxxx 

Obor autorizace: autorizovaný technik v oboru pozemních staveb 

Adresa: Brigádnická 3, 621 00 Brno 

 

1.2 Identifikační údaje investora 

Stavebník (investor): HRDINA Kamil 

Adresa: Starobělská 2720/19, 790 01 Jeseník 

 

1.3 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Bytový dům 

Charakteristika stavby:  novostavba bytového domu 

Účel stavby:    Bydlení 
Místo stavby:    parcela č. 2144/1 

Katastrální území:   Jeseník 

Katastrální úřad:  Jeseník 

Vlastník parcely:   investor 

 

Jedná se o novostavbu skeletového sloupového příčného konstrukčního systému. Objekt 

je čtyřpodlažní, částečně podsklepený, zastřešený šikmou vazníkovou střešní soustavou. 

 

 

2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku  a o majetkoprávních vztazích 
 

Jedná se o nezastavěné území, pozemek je v současné době nevyužit. Územím 

vedou stávající inženýrské sítě, na které bude zamýšlený bytový dům napojen. Pozemek 

je ve vlastnictví investora. 
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3. Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 
 

Hydrogeologický průzkum byl prováděn v místě sousední parcely 2143, bude se 

tedy vycházet z hodnot získaných průzkumem. 
Byl proveden radonový průzkum s výsledkem zatřídění do nízkého radonového 

indexu pozemku.  

Jelikož se objekt nenachází v památkové zóně či rezervaci, stavebně historický 
průzkum není nutný. 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, nízké napětí a plynovod, 
přičemž jsou všechny přípojky zřízený za hranici vlastního pozemku. Všechny sítě 
vedou v komunikaci popř. podél komunikace před vlastním stavebním pozemkem. 

Příjezd k objektu bude řešen jako sjezd z této komunikace. 
 

 

4. Informace o splnění požadavk  dotčených orgán  
 

Způsob a místa připojení jednotlivých přípojek byly dány předem, protože 
všechny přípojky byly předpřipraveny a přivedeny na vlastní stavební pozemek. Proto 
se žádné další požadavky od majitelů inženýrských sítí neočekávají. 
 

 

5. Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 
 

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle platné 
vyhlášky. 
 

 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
pop ípadě územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 
stavebního zákona 
 

Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zapracovány 

do návrhu bytového domu. Územní rozhodnutí dosud nebylo vydáno, v souladu s §78 
stavebního zákona se předpokládá sloučené územní a stavební řízení. 
 

 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 
jiná opat ení v dotčeném území 
 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu, který neovlivní ráz 
okolní zástavby. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a 
prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěže na 

příjezdových komunikacích. Podmínkou úspěšného provozu stavby je provedení 
navržených přípojek inženýrských sítí. 
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Ř. P edpokládaná lh ta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Předpokládané zahájení stavby: 04/2012 

Předpokládané ukončení stavby: 04/2014 

 

Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá 
spodní stavba, hrubá vrchní stavby a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 
 

 

ř. Statistické údaje 
 

Plocha stavebního pozemku:   2 390,00 m
2
  

Zastavěná plocha:    1 370,20 m
2
 

Plocha nezastavěného pozemku:  1 019,80 m
2 

Orientační cena stavby:   12 milionu Kč 

 

 

 

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické ešení 
 

a) Zhodnocení staveniště 

 

Staveniště je rovinné s jedním svahovaným místem u vstupu do bytového domu, je 

zde nezastavěné území a vedou tudy inženýrských sítě bez ochranných pásů. 

K pozemku těsně přiléhá příjezdová komunikace. Staveniště je pro stavbu bytového 

domu vhodné. 
 

 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 

 

Jedna s o novostavbu samostatně stojícího čtyřpodlažního částečně podsklepeného 
domu, který bude sloužit pro bydlení. Dispozice domu je projektována dle představ 
investora. Vstup do objektu je orientován na severovýchodní stranu. Tudy se dostaneme 

na centrální chodbu. Z centrálního komunikačního prostoru chodby je přístup ke 
schodišti, výtahu a obslužnou chodbu pro jednotlivé byty na podlaží, ze které je zároveň 
přístupná technická místnost. Když vstoupíme do bytové jednotky, nacházíme se na 
chodbě bytu, ze které jsou přístupné veškeré místnosti dané bytové jednotky: obývací 
pokoj s propojenou kuchyní, koupelna, WC, dětský pokoj a ložnice. Všechny bytové 
jednotky mají stejnou dispozici, co se týče dispozice. Všechny jednotky jsou tudíž 
moderní byty 3+1. Ze schodiště se můžeme vydat do suterénu, kde ke každé bytové 
jednotce náleží jeden box a jedna sklepní kóje. Každá jednotka má tudíž dostatek 
úložných prostorů. Z chodby v suterénu je přístupná místnost pro údržbáře a technická 
místnost, ve které se nachází kotel na vytápění bytového domu. Kromě úložných 
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prostorů se nachází v suterénu také úklidová místnost, kde mohou být uloženy pomůcky 
na údržbu bytového domu. 

 

c) Technické ešení 
 

Zemní práce 

 

 Zemní práce budou většího rozsahu. Vlastní zemní práce začnou strojním 
sejmutím ornice do průměrné hloubky 250 mm, pokud příslušný odbor životního 
prostředí neurčil jinak. Její uložení se předpokládá v zadní části – tzn. jihovýchodní 
části pozemku. Po dokončení stavby se použije ornice k zahradním a terénním úpravám 
kolem objektu. Samotné výkopové práce se doporučuje provádět strojně a těsně před 
betonáží základů je nutné ruční začištění až na základovou spáru. Základová spára se 
nachází 3,7 m pod úrovní upraveného terénu. Upravený terén je -0,250 m. Stavební 
jámu je nutno podle potřeby zabezpečit a dbát o BOZP. Výkopy se vyměřují podle 
stavebního výkresu. Násypy se musejí zhutnit na únosnost 0,15 MPa.  
 

Základové konstrukce 

  

 Pro základové konstrukce jsou navrženy monolitické betonové pásy z prostého 
betonu C 20/25 a také pod sloupy základové patky. Základy jsou rozšířeny oboustranně 
u vnějších zdí i u vnitřních zdí. Šířka rozšíření je 150 mm. 

Základová spára je pod vnějším zdivem po celé délce ve stejné úrovni –3,700 m, 

pod vnitřní zdí je základová spára taktéž v hloubce -3,700 m. Pod nenosnými zdmi 
nejsou základy uvažovány. Současně s betonáží pásu a patek budou provedeny 

pokládky veškerého trubního vedení. Nakonec bude proveden podkladní beton, 
vyztužený ocelovou KARI sítí 4 s oky 100/100 mm. 

 

Hydroizolace 

 

Izolaci proti zemní vlhkosti a nízkému radonovému riziku tvoří fólie  BITAGIT, 

tl. 2 mm. Bude provedena v celé ploše podzemního podlaží. Fólie bude vzájemně 
spojována svařováním horkým vzduchem. 

 

Konstrukční systém 

 Jedná se o skeletovou sloupovou konstrukční soustavu s příčným uspořádáním 
prvků. Podélně je objekt ztužen pomocí ŽB ztužidel. Rozměry čtvercového sloupu jsou 
400x400 mm. 

 

Obvodové výplňové konstrukce 

 

 Obvodová výplňová konstrukce je pro suterénní zdivo z cihel POROTHERM 40 

EKO na pěnu profi dryfix .Výplňové zdivo pro 1NP, 2NP, 3NP, 4NP i půdní 
nadezdívku je tepelně-izolační pórobetonové zdivo YTONG tl. 300 mm na speciální 
lepící směs. Překlady nad otvory budou YTONG NEP bez vložené tepelné izolace, 
jelikož se předpokládá okamžité zateplení zateplovacím systémem. Obvodové výplňové 

zdivo bude ukončeno ztužujícím věncem v úrovni uložení pozednice u vazníkové 
střešní soustavy. 
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Svislé nosné konstrukce 

 

 Vnitřní nosné konstrukce jsou z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 250 mm na 
lepící směs. 
 

 

Příčky 

 

 Veškerý příčky budou tvořeny z pórobetonových tvárnic YTONG tl. 100 mm na 
lepící směs. Instalační stěny budou vytvořeny pomocí sádrokartonových desek na 
železném pozinkovaném roštu. 
 

Vodorovné nosně konstrukce 

 

 Stropní konstrukcí tvoří stropní panely SPIROLL. Jedná se o montovaný strop 

prověřený výrobcem. Tloušťka stropu je 200 mm. Stropní panely jsou šířky 1200 mm -  
viz skladba stropu nad jednotlivými podlažími. Minimální délka uložení nosníku na 
obvodovém zdivu je 100 mm. Součástí stropní konstrukce je i ztužující věnec. 
 

Střešní konstrukce 

 

 Střešní konstrukci tvoří šikmá střecha. Střecha má sklon 30°. Nosnou konstrukci 
šikmé střechy tvoří vazníková soustava krovu. Pozednice je kotvena k pozednímu věnci 
pomocí závitové tyče předem zabetonované. Odvodnění střechy je provedeno pomocí 
podokapních žlabů. 

 Jako střešní krytina bude použitá plechová krytina - vlny.  Přesah střechy oproti 
zdi bude 1 500 mm. 

 

Tepelná izolace 

 

  Podlahy v suterénu budou tvořeny tepelnou izolací BASF STYRODUR 

tloušťky 150 mm. Jelikož máme nevytápěnou půdu, nad 4NP bude izolován strop 

tepelnou izolací BASF STYRODUR tl. 180 mm. 
 Podrobnosti uvedeny v tepelně-technickém výpočtu a výpisu skladeb. 
 

Výplně otvorů 

 

 Viz.  příloha výpis prvků 
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Podlahy 

 

 Podlahy z keramických dlažeb jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy. 
Podlaha je oddělena od svislé konstrukce dilatačním páskem (materiál jako tep. izolace 

podlah). Všude kde bude ker. dlažba je ukončení podlahy u stěny řešeno keramickým 
soklem výšky 80 mm,.  

V pokojích, obývacím pokoji, ložnici a v kuchyni s jídelnou budou provedeny 

těžké plovoucí podlahy s nášlapnou vrstvou z laminátových lamel. Ukončení podlahy u 
svislé konstrukce bude zapraveno lemovací lištou. Podlaha je oddělena od svislé 
konstrukce dilatačním páskem (materiál jako tep. izolace podlah). 
 

 

Úpravy povrchů 

 

 U všech omítek bude provedena malba. Barva dle výběru investora. 
 

Schodiště 

 

 Schodiště je navrženo jako montované s obložením ker. dlažbou. Jedná se o 
přímé schodiště. Výška stupně 150 mm a šířka 300 mm. 

 

Komíny 

 

 Bude využito komínového systému SCHIEDEL ABSOLUT. 

 

 

d) Napojeni stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Součásti této stavby je i napojení na komunikaci. Inženýrské sítě vedou 
v komunikaci, zde bude provedeno napojení na elektrickou energii, vodovodní a 
kanalizační řad a plynovod. Veškeré přípojky bude nutno připravit pro napojení na  
hlavní řád. Zdrojem tepla pro vytápění bude kotel na zemní plyn. Odkouření od kotle 
bude napojeno do komínového vložkovaného průduchu. 
 

 

e) ešení technické a dopravní infrastruktury včetně ešení dopravy v klidu 

 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí prefabrikovaného 
obrubníku kladeného do betonového lože. Vlastní veřejná komunikace má šířku 8 m 

s asfaltovým povrchem, příjezdová cesta je navržena ze zámkové dlažby. Parkování pro 
osobní automobily je zajištěno vybudovaným parkovištěm vedle projektovaného 
bytového domu.  

Rozvody NN budou napojeny přípojkou NN na veřejnou síť. Z rozvodní skříně 
budou vodiči napojeny světelné a zásuvkové okruhy. Přípojky kanalizace budou 
přivedeny na stavební pozemek, na němž budou osazený revizní šachty. Dešťová i 
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splašková voda bude odkanalizována do jednotné kanalizační soustavy. Pro zásobování 
pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka. Objekt bude napojen STL 

přípojkou napojenou na veřejný plynovod v ulici. 

 

 

 

 

 

f) Vliv stavby na životní prost edí 
 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce 
bude provádět specializovaná stavební firma, určená investorem. Vzniklý odpad se 
odveze na povolenou skládku. 

S odpadovými materiály vzniklými během výstavby bude nakládáno dle ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb. Při realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních nebo 

povrchových vod. O nakládání s odpady při následném provozu domu a jeho svoz se 
bude starat specializovaná firma dle smluvního zajištění. Splaškové i dešťové vody 
budou napojeny na příslušnou veřejnou kanalizaci. Stavba ani její provoz nevyžaduje 
speciální ochranu proti hluku, není navržen žádný nový tepelný ani jiný zdroj, který by 
znečišťoval ovzduší. 

 

 

g) Pr zkumy a mě ení, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledk  do 
projektové dokumentace 

 

Z mapy radonového indexu je stanoven přechodný radonový index pozemku, 
výsledky radonového průzkumu byly začleněny do návrhu domu. 

 

 

h) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

 

Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Osa komunikace 
je cca 9,5 m od hranice pozemku. Vytyčení bude vzhledem ke dvěma směrovým 
bodům, které jsou body české nivelační sítě, Výškový systém Balt po vyrovnání, jako 
podklady slouží geometrický plán. 
 

 

i) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

 

Stavba nemá členění a skládá se pouze z jednoho objektu - vlastní novostavby domu 
včetně souvisejících terénních úprav a přípojek inženýrských sítí. 
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j) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p ed 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 

 

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít 
ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba čistit komunikaci po 
projíždějících dopravních prostředcích, aby nedocházelo k jejímu dlouhodobému 
znečisťování. Materiál bude skladován na parcele, která je ve vlastnictví investora. 
Veškeré práce budou projednány s příslušnými úřady a dalšími dotčenými účastníky.  
 

 

k) Zp sob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovník  

 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při prácí na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácí na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá 
na investorovi, zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Každá stavba musí splňovat řadu základních požadavků, které jsou stanoveny 
zákonem č. 183/2006 Sb. Novostavba bude provedena z nových konstrukčních dílů 
a prvků splňujících tyto požadavky. Uspořádána soustava navzájem propojených 
prvků a dílů je navržena tak, aby zajišťovala mechanickou odolnost a stabilitu 
stavby jako celku vůči vnějším zatížením, kterými jsou zatížení stálá, nahodilá 
(užitná, klimatická) a mimořádná (náraz, výbuch, požární zatížení). Tyto skutečnosti 
budou spočítány a posouzeny statikem.  

 

  

3. Požární bezpečnost 
 

Požární bezpečnost je řešena samostatným projektem. 
 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 
 

V domě jsou navrženy dvě záchodové mísy na každou bytovou jednotku 
v bytovém domě. Likvidace odpadních vod dešťových a splaškových bude zajištěna 
odvodem do kanalizace. Jako ochrana proti radonu je navržená protiradonová 
izolace plnící současně hydroizolační funkci. Obytné místností mají zajištěno 
dostatečné denní s regulací tepla pomocí termostatických ventilů. 

Stavební činností na pozemku nevzniknou osvětlení, přímé větrání a vytápění 
žádné negativní vlivy na životní prostředí. Objekt svým charakterem nebude 

zatěžovat okolí žádným nadměrným hlukem ani prašností. Komunální odpad bude 

likvidován smluvní firmou. 
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5. Bezpečnost p i užívání 
 

Stavba je navržena dle obecných požadavků na výstavbu. Veškeré konstrukce a 
jejich části jsou navrženy tak, aby byl splněn základní požadavek na bezpečnost při 
užívání stavby. Návrh je soustředěn na minimalizování rizika bezprostředního 
fyzického poškození stavby vznikajícího z různých důvodů. Tato rizika se v zásadě 
týkají uklouznutí, pádu, nárazu, popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuchu, 
atd. 

 

 

6. Ochrana proti hluku 
 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků - požadavky. 

 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730540- 

2. část. 
 

 

8. ešení p ístupu a užívaní stavby osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace 
 

Na stavbě se uvažuje s osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, 

veškeré přístupy jsou bezbariérové až na vstupní schodiště, které bude opatřeno 
plošinou pro přepravu handicapovaných osob. K dopravě na jednotlivé podlaží 
slouží jak výtah, tak i klasické schodiště. 

 

 

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vnějšího prost edí 
 

Nevyžaduje se další zvláštní ochrana před škodlivými vlivy, 
 

 

10.  Ochrana obyvatelstva 
 

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neklade nároky na ochranu 
obyvatel. 
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11.  Inženýrské stavby (objekty) 
 

Pozemek bude odvodněn vyspádováním 2% od domu, předpokládá se vsakování 
většiny dešťových vod do pozemku. Dům bude zásobován vodou z veřejného 
vodovodu, elektrickou energii z podzemního rozvodu NN.  
 

 

12.  Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb 
 

Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 
 

C. SITUACE STAVBY 
  

Viz. Výkresová část. 
 

D. DOKLůDOVÁ ČÁST 
 

Potřebné doklady jsou přiloženy k projektové dokumentaci. 
 

 

 

E. ZÁSůDY ORGůNIZůCE VÝSTůVBY 
 

 Plán organizace výstavby bude zpracován projektovým technologem. Stavební 
materiál bude skladován na pozemku investora, jehož podstatná část bude sloužit jako 
staveniště. Taktéž jednotlivé stavební plochy se budou odehrávat pouze v rámci 
staveniště. V případě využití veřejných ploch bude toto předběžně konzultováno a 
odsouhlaseno s orgány místní správy. Přístup na staveniště bude po sjezdu z místní 
komunikace. 

 

a) Stavba je situována v obci Jeseník v okrese Jeseník. Rozsah staveniště se bude 
odehrávat pouze v rámci stávajícího pozemku parcely č. 2144/1. Parcela bude 

oplocena a tím bude zamezen přístup cizím osobám, Příjezd na staveniště bude 
po sjezdu z místní komunikace. 

 

b) Přípojky budou napojeny na jednotlivé řady vedené v přilehlé místní cestě a to 
na elektrickou energii, plynovod, kanalizační a vodovodní řad. 

 

c) Staveniště bude napojené na zdroj elektrického proudu a vodovodu z přípojek 
sítí 

 

d) Je zamezen přístup třetím osobám. 
 

e) Staveniště nijak neohrozí veřejné zájmy, pouze v případu vykládky stavebního 
materiálů. Po dobu vykládky bude na výkladku dohlížet pověřená osoba. 
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f)    Objekty zařízení budou umístěny v prostoru stavební parcely. Zřízený budou 
skládky ornice, zeminy, a stavebního materiálu, stavební buňka s WC a výrobní 
prostor. Na stavbě se bude používat běžné, drobné mechanizace. 

 

g) Stavební povolení bude podáno pro oplocení hraničící s veřejnou pozemní 
komunikací. Jiné objekty zařízení staveniště nebudou podléhat povolení stavby. 

 

 

h) Při provádění veškerých prací jsou pracovníci povinní dbát předpisu bezpečnosti 
a ochrany zdraví. Pracovníci na stavbě musí být proškolení z dodržování 
pravidel bezpečnosti práce. Obsluha nástrojů a zařízení musí být řádně 
proškolená a poučená. Při používání pracovních strojů je nutno dbát na 
dodržování jejich pracovních a ochranných pásem. Při provádění prací ve 
výškách je třeba pracovníky vybavit zařízením proti pádu z výšky. Pracovníci na 

stavbě musí být vybavení odpovídajícími pomůckami individuální ochrany. Na 
staveništi musí být veden stavební deník a pracovní době musí bát k dispozici. 

 

i)   Při realizaci stavby dojde k produkci různého odpadu, tento bude separován a 
likvidován patřičným způsobem tak, aby nedocházelo k negativním dopadům na 
životní prostředí. Při výjezdu vozidel ze stavby budou přepravní mechanizmy 
řádně očištěny. Při provádění prací bude stavebník dbát na to, aby nadměrným 
hlukem a prašnosti příliš neomezoval okolní zástavbu a neohrožoval dění na 
přilehlých komunikacích. 

 

j)   Orientační lhůty výstavby: 
 

    Zahájení stavby: 03/2012 

    Dokončení stavby: 04/2014 

 

F. DOKUMENTůCE STůVBY (OBJEKT )  
 

 Veškeré konstrukční řešení stavby je patrné z projektové dokumentace nebo 

z výše uvedených údajů 
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Seznam výkresové části: 
 

1) Půdorys 1NP 

2) Půdorys 2NP 

3) Půdorys 3NP 

4) Půdorys 4NP 

5) Půdorys suterénu 

6) Základy 

7) Vazníkový krov 

8) Krov – rozmístění OSB desek 

9) Pohledy 

10) Skladba stropů nad suterénem 

11) Skladba stropů nad typickým podlažím 

12) Skladba stropů nad 4NP 

13) Příčný svislý řez 

14) Podélný svislý řez 

15) Situace 

16) Zařízení staveniště 

Detaily – osazení rohu, ostění, založení systému 

Výpis prvků 

Skladby podlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne  20.11.2013     Vypracoval: Bc. Jan Keclík 



Technická zpráva – za ízení staveništ  

 

Stavba: Bytový dům 

Dukelská 2144/1, 790 01 Jeseník  

 

Zhotovitel: bude vybrán v hospodářské soutěži  

 

Popis stavby: Půdorys bytového domu  je ve tvaru obdélníku. Budova je čtyřpodlažní 

(suterén + 4 nadzemní podlaží) + neobytné podkroví. Objekt je zastřešen vazníkovou 

konstrukcí krovu. Vstup do objektu je ze severovýchodní strany. Vede chodbou, ve  které je 

přístupný výtah a schodišťový prostor a, poté další chodba vedoucí k jednotlivým bytům. 

Z vestibulu vejdeme do schodišťového prostoru, ze kterého je vstup do ostatních podlaží a do 

bytů daného podlaží. Každý z bytů je tvořen chodbou, odkud je přístup do ložnice, dětského 

pokoje, koupelny, odděleného WC a kuchyně s obývacím pokojem. Z ložnice je vstup na 

balkón (pro 2NP , 3NP, 4NP). Obývací pokoj je propojen otvorem ve stěně s kuchyní.  

 

V suterénu jsou sklepní kóje a boxy, do kterých je vstup z chodby, do které se dostaneme 

ze schodišťového prostoru. Dále ze schodiště můžeme jít do technické místnosti, ve které jsou 

instalační šachty a kotel. 2NP má stejnou dispozici jako 1NP, 3NP, 4NP.  Dále je nad 

chodbou v 4NP v úrovni stropní konstrukce umístěn průlez na půdu, ze které je vstup na 

neobytné podkroví. Na stropní konstrukci nad 4 NP bude v půdním prostoru umístěna tepelná 

izolace, na kterou budou z důvodu dostání se k výlezu na střechu vytvořena betonová 

mazanina jako podlaha . Jedná se o skeletový sloupový příčný systém, rozměr sloupů je 

400x400 mm. Střecha objektu je vazníková, z důvodů velkého rozpětí a krov je vytvořen 

z dřevěných prvků.  

 

 

1. POSTUP BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE STAVENIŠT   

Prostor staveniště je majetkem soukromé osoby - investora. V současnosti je pozemek 

nevyužíván, neoplocen. Bude potřeba zřídit oplocení, výška plotu bude 1,8 m. Pro zařízení 

staveniště bude sloužit parcela č. 2144/1, která je zároveň parcelou pro výstavbu objektu. 



Pozemek je majetkem objednatele. Staveniště se začne budovat 14 dní před zahájením prací 

na stavbě. Jednotlivé objekty zařízení staveniště se budou likvidovat postupně, pokud již 

nebudou potřeba nebo musí být odstraněny v termínu, na kterém se zhotovitel domluví 

s objednatelem. Před zahájením prací budou vytyčeny stávající inženýrské sítě na náklad 

investora a při provádění přípojek nebude potřeba žádného záboru z  ulice Dukelská.  

 

2. USPO ÁDÁNÍ STAVENIŠT   

Zařízení staveniště musí být oploceno novým plotem a bude prováděno pravidelné čištění 

komunikace, pokud bude zapotřebí. Komunikace nesmí zůstat znečištěná. Pro výstavbu bude 

použit věžový jeřáb Liebher 550 EC – H20 LITRONIC.  

 

Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky – kanalizace, 

vodovod, plynovod, elektřina.  

Lešení, maltoviny a pórobetonové konstrukce budou skladovány na části parcely č. 

2144/1 na volném prostranství na paletách, kde musí být chráněny proti klimatickým vlivům 

(sníh, déšť, mráz, nadměrná teplota apod.). Je možno je také skladovat ve skříňových 

kontejnerech na pozemku, kde je na to připraveno místo na skladování.  

 

3. NAPOJENÍ STAVENIŠT  NA SÍT   

 Voda: pro potřeby výstavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné 

vodovodní sítě z ulice Dukelská. Místo napojení je vyznačeno na výkrese Zařízení 

staveniště. K měření odběru vody na staveništi bude provizorní vodovodní šachta.  

 Kanalizace: splašková voda z umývárny a provozu zařízení staveniště bude odváděna 

přípojkou napojenou na hlavní řád v ulici Dukelská.  

 Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou elektřiny z veřejné sítě vedené pod 

komunikací ulice Dukelská. Vedení elektřiny kabely pro výstavbu bude ve výšce 3 m 

nad původním terénem na provizorně vybudovaných sloupech.  

 

4. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD PAMÁTKOVÉ PÉČE  

Stavba se nachází na území, na kterém není nutné provádět archeologický průzkum. 

V případě jakéhokoli nálezu při zemních pracích, který může mít historickou hodnotu, je 

nutné práci přerušit a informovat příslušný úřad památkové péče. Při kolaudačním řízení bude 

předloženo písemné potvrzení o tom, zda došlo k průzkumu a jeho výsledky. 



 

5. ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT  ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

P i projektu elektrizace vycházíme z:  

o vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými 

orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť, 

o určení požadavků na nepřerušenou dodávku, 

o jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby, 

o určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 

dimenzovány rozvody.  

 

I. Určení druhu spot ebiče  

a) Spotřebiče provozní – viz. TAB P1 

b) Spotřebiče pro osvětlení – vnější - nejsou 

- vnitřní  - viz TAB P3 

 

II. Stanovení maximálního zdánlivého p íkonu  
Celkový příkon je 51,77 kW. 

Je navržen stožárový transformátor o příkonu 100 kW. 

 

III. Určení vnitrostaveništního rozvodu NN  
Druh rozvodu – volný vodič na stožáru. 

 

 

IV. P ipojení spot ebičů a rozvod uvnit  objektu  
Rozvod elektrické energie je z hlavního staveništního rozvaděče pomocí kabelů 

(prodlužovaček) firmy. Kabely musí být chráněny proti mechanickému poškození 

(pojezd kolečkem apod.) a také proti dešti a sněhu. 

 

V. Osv tlení na staveništi  
K osvětlení staveniště pro případnou práci v noci postačí pouliční lampy rozmístěné 

okolo objektu. Uvnitř objektu je osvětlení řešeno pomocí halogenových světel, kterými si 

pracovníci v případě tmy svítí k práci.  



 

6. ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT  VODOU  

 

Pro provoz staveništ  bude pot eba tyto druhy vod:  

- užitkovou 

- pitnou 

- požární 

 

Spot eba vody  

Součet spotřeby připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se vypočte 

dle vzorce: 

                                            Qn = (Pn * Kn) / (t * 3600) [l/s]  (1) 

 

kde:  Qn = vteřinová spotřeba vody 

 Pn = spotřeba vody na den, směnu 

 Kn = koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu  

 t = doba, pro kterou je voda odebíráná 

Výpočet viz. příloha 

 

7. SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY  

 Prefabrikáty se budou dovážet na staveniště výrobcem dle potřeby a plánu sjednaném 

se zhotovitelem stavby. Případné menší množství betonu si pracovníci sami namíchají 

z pytlované směsi. Tvárnice budou dováženy na paletách, dřevěné prvky na valnících. Malta 

může být dodávaná také jako pytlovaná směs na paletách (pytle hmotnosti 40, 30 či 25 kg). 

Maltu pytlovanou si zaměstnanci namíchají sami v míchačce popř. ruče. Tvárnice i pytlované 

směsi budou uloženy v kontejnerových skříních, popř. na volném prostranství na paletách, a 

musí být chráněny proti klimatickým vlivů (sníh, déšť, mráz, nadměrná teplota apod.). 

Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují, přesto je 

ale nutné zřídit na staveništi zpevněnou komunikaci pomocí zhutněné živičné drti např. pro 

dopravu prefa prvků. Věci uložené na paletách mohou být vykládány z vozidla na zpevněné 

živičné drti.  

 

 



8. SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI  

  

A) Požadavky na uspo ádání skládek  
Skladovací plochy musí být zpevněny, odvodněny a označeny zákazem vstupu 

nepovolaným osobám. Při ruční manipulaci se skladovaným materiálem musí být použity 

takové pomůcky a postupy, aby nedocházelo k úrazům (uklouznutí, zakopnutí apod.). Musí 

být zajištěna stabilita uloženého materiálu – nepoškozené palety, podložky, proklady, opěrami 

apod. Nebezpečné látky skladované v demižonech, kovových koších a podobných nádobách 

nesmějí být přenášeny v náruči, na zádech, taženy a tlačeny přímo po podlaze. 

 

U sypkých materiálů je při ručním ukládání a odebírání dovolena maximálně výška 

2 metry volně ložených a pytlovaných je výška maximálně 1,5 m při ručním odběru a 3 m při 

odběru pomocí mechanizace. 

 

Kusový materiál pravidelných tvarů při ručním odběru může být skladován maximálně 

do výšky 1,8 m, nepravidelných tvarů do 1 m a při skladování na paletách do 2 metrů. 

 

Kapaliny se skladují jako kusový materiál, při otevřené nádobě skladování musí být její 

obsah maximálně ¾ plného obsahu a nesní se skladovat ve dvou a více vrstvách na sobě, jen 

v jedné. 

 

 

 

B) Skladování na staveništi  
Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

- skládka otevřená na volném prostranství 

- krytý sklad 

 

V krytých skládkách se skladují všechny materiály, u kterých by mohlo z důvodu 

klimatických podmínek dojít ke zhoršení požadovaných vlastností (např. armatury, svítidla, 

žárovky, kování vodiče …), spojovací materiál, pracovní pomůcky či v nejnutnějších 

případech i drobné stroje na pomoc s přepravou či provádění, pokud již není v jiných buňkách 

místo.  



 

Kryté skládky jsou kontejnerové skříně se vstupem z jedné kratší strany. Oplocení 

staveniště je z drátěného pletiva či z přenosných dílců.  

 

Umístění skládek – výkres Zařízení staveniště. 

 

9. SOCIÁLNÍ ZA ÍZENÍ STAVENIŠT   

Sociální zařízení slouží pro dodržování hygienických podmínek pracovníků na staveništi. 

Toto zařízení musí být vybudováno před zahájením prací spojených s výstavbou, nikoli až 

v jejím průběhu. Jeho rozsah závisí na maximálním počtu pracovníků, kteří by se mohli na 

staveništi v jednu chvíli objevit společně. Návrh tohoto zařízení a jeho zřizování musí být 

v souladu s platnými hygienickými normami a předpisy. 

 

Návrh sociálního za ízeni  

Je navrženo na předpokládaných maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě 

vyskytnou, aby byla práce efektivní, a všechny čety mohly pracovat, tj. 14. 

 Šatny: min 1,25 m2
 na osobu = 14*1,25= 17,50 m

2
 

 1 mobilní buňka MB ZRUP o rozměrech 6,0 x 3,0 m = 18,0 m
2
  

 Záchody: potřeba minimálně 2 mušle a 2 sedadla do počtu 50 osob – mobilní 

chemické WC 

 Umývárna: navržena 2 umyvadla a 1 sprcha 

(potřeba 1 umyvadlo na 10 osob, 1 sprcha na 20 osob) 

Hmotnost prázdné buňky je 3,1 t a s vybavením do 6 t. 

Osazení: Při nasazením delším než 12 měsíců musí být buňky osazeny na silničních 

panelech nebo na základech o rozměrech 0,5 x 0,8 x 0,6 m. Vytápění je elektrické. Pro 

administrativu a správu je navržena 1 mobilní buňka.  

 

10. DOPRAVNÍ OPAT ENÍ  

Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Dukelská. Při budování přípojek inženýrských sítí 

bude nepřerušen průjezd v obouch směrech. Z provedených zjištění plyne, že všechny 

komunikace, po nichž bude uskutečněna doprava materiálu z výrobny na staveniště, vyhovují 

dopravním předpisům. Komunikace na staveništi bude provedena pomocí zhutněné živičné 

dtri. Její průběh je viditelný z výkresu Zařízení staveniště. 



 

11.  VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, ODPADY  

Stavební suť, stavební materiály, stavební obaly apod. budou odvezeny na příslušné 

skládky. Odvoz zajistí zhotovitelská firma. 

 

K ukládání odpadků bude sloužit kontejner popř. “pytel“. Odvoz odpadků zajistí 

zhotovitelská firma. 

 

Při dodržení projektu, všech souvisejících norem, zákonů, vyhlášek, předpisů, 

bezpečnostních listů pro chemické látky a technologických postupů jednotlivých druhu prací 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona 

č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. [30], není nutné posuzovat 

stavbu jako celek z hlediska vlivů na životní prostředí, neboť nevypouští do okolí žádné 

škodlivé látky ohrožující životní prostředí či zdraví lidi. 

Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb.  O odpadech, vyhlášku 

Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů a NV č. 197/2003 Sb. O plánu odpadového hospodářství České 

republiky.  

Je nutné respektovat i tyto předpisy ochrany životního prostředí při povolování staveb – 

zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí, zákon č. 123/1998 Sb. O právu na informace o 

životním prostředí ve znění 6/2005, zákon č. 282/1991 Sb. O české inspekci životního 

prostředí a zákon č. 388/1991 Sb. ČNR o státním fondu životního prostředí.  

Za špatného počasí je nutné čistit všechna vozidla, komunikaci a v případě práce po 

22. hodině je nutné dodržovat noční klid. 

 

Zásady pro nakládání s odpady  

Při provozu je nutné: 

 minimalizovat vznikání odpadů 

 separovat jednotlivé druhy odpadů 

 uplatňovat zásady maximální recyklace 



 minimalizovat odpady k přímému skladování 

 

Tab. 1: P edpokládané množství odpadů vzniklé výstavbou [30] 

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie odp. Odhad množství v t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,1 t 

15 01 02 Plastové obaly O 0,1 t 

17 01 01 Beton O 1,0 t 

17 02 01 Dřevo O 0,9 t 

17 04 05 Železo a ocel O 1,2 t 

17 02 03 Plasty O 0,01 t 

17 09 04  Směsný stavební odpad O 0,85 t 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 2,0  t 

17 04 04 Zinek, pozink O 0,05 t 

17 01 02 Pórobetonové tvárnice O 0,2  t 

 

12. BEZPEČNOST PRÁCE  

Musí být zabráněno vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Z tohoto důvodu umístí 

dodavatel výstražnou ceduli na viditelné místo (na plot). Při provádění prací je také nutno 

respektovat pravidla, která si před zahájením výstavby určí dodavatel (platí pro zaměstnance 

dodavatelské firmy, subdodavatelé a osoby vykonávající nejrůznější kontroly a dozory).  

 

Při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat tyto 

zákony a vyhlášky: 

Zákon 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zákon o zajišťování dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

Nařízení vlády č.591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích.  
 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména pracím ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu výstavby 

dodržovat základní požadavky dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky dle zákona č. 309/2006 Sb. Při těchto pracích musí být dodržena norma ČSN EN 358 



(832651) Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - 

Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky. 

Pracovníci provádějící práci ve výškách musí být s bezpečnostními předpisy a riziky 

seznámení a musí používat osobní ochranné pracovní prostředky předepsané ve výše uvedené 

normě. 

 

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

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

výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů vč. technologických postupu prací daných 

projektantem. Činnosti v průběhu výstavby, které vyžadují osvědčení o technické 

způsobilosti, musí vykonávat pouze osoba s tímto osvědčení. Činnosti, které osvědčení 

nevyžadují, ale je při nich nutno proškolit pracovníka, musí dělat jen proškoleni pracovníci. 

 

V rámci realizace stavby se vzchází ze současných zákonných norem, jež přesně definují 

základní požadavky, parametry, pomůcky a doplňky pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků na stavbě. Jedná se zejména o následující:  

 

Výpis všech norem a jejich přesné názvy a značení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], [7], 

[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]  

Při provádění stavebních prací bude postupováno v rámci obecné platnosti dle zákona 

č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, a v souladu s ČSN DIN 18920 Ochrana stromů, 

porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních činnostech.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 28. 11. 2013                                Vypracoval: Bc. Jan Keclík 



 

 

Stanovení zdánlivého maximálního p íkonu  

 

P1 – PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

STAVEBNÍ STROJ Štítkový příko  [kW] Ks Celkem [kW] 

Pojízd á í hačka s ásyp ý  
koše  o o sahu u u  l 

4,5 1 4,5 

Vrtačka a kov Φ  – 40 mm 2,5 2 5 

Jed oploši ový výtah do výše   
Nosnost 1 000 kg 

7,5 1 7,5 

Vrtačka do dřeva 1,5 2 3 

Pásová pila 3,7 1 3,7 

° ko presor a stlače ý vzdu h – 

sta il í výko  ,  - 3 m3/min 

17 1 17 

Svářečka TRANSTIG 7 1 7 

Otop é těleso uňky 2,5 5 12,5 

Ko ti uál í í hačka  3,5 1 3,5 

O íta í stroj OB  ez ko presoru  3 1 3 

P1 – INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 66,7 

 

 

P2 – VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 
OSVĚTLENÉ PROSTORY Příko  pro osvětle í 

[kW/m
2
] 

m
2
 Celkem [kW] 

Ka eláře 0,020 18 0,36 

Uzavíratel é sklady 0,003 90 0,27 

U ývár y, šat y, WC 0,010 54 0,54 

P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 1,9 

 

 

       √                                √                                        

  



SPOT EBA VODY  

 

Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí: 

(max. počet dělníků na stavbě 14) 

- Průměrná spotřeba na zdění - 12 m
3 
x 300 l 3 600 l 

- Omítkářské práce ruční, tl. vrstvy 1,5 cm – 120 m
2
  x 10 l 1 200 l 

- Sociální zařízení: 1 dělník – 40 l / sm. x 14  560 l 

                              1 sprcha – 43 l / návš. x 14  602 l 

 

 

                                                                

 
Požární voda – 1 hydrant = 3,3 l/sec 

Celková spotřeba vody = 3,6  l/sec 

 

Navrhujeme potrubí o průměru 63 mm (Φ 63 mm = 4,9 l/sec) 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strop nad nevytápěnou půdou 
 

 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:  60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

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

   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   3  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   4  BASF Styrodur 3035 CS tl.180 m  0,180       0,040  50,0 
   5  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   6  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  

  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  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 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: 0,003 kg/m2,rok 
  (materiál: PE folie). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,003 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0210 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,1089 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 
 

 



 



 


