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Anotace 
URBÁNEK, J.: Návrh technologického postupu obvodových plášťů administrativní budovy: 
bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 
Katedra pozemního stavitelství 225, 2013. Vedoucí práce Ing. Eva Rykalová, Ph.D. 
Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektu pro stavební povolení a vypracování 
návrhu technologického postupu obvodových plášťů administrativní budovy. Hlavní náplní je 
porovnání zateplovacích kontaktních systémů a použití zdiva nevyžadujícího zateplení včetně 
porovnání časové a ekonomické náročnosti při použití různého materiálového provedení (EPS 
a minerální vaty) a porovnání technologického postupu kontaktního a bezkontaktního systému. 
Součástí práce je také vypracování tepelně technického posouzení vybraných konstrukcí 
budovy, časového plánu výstavby a položkového rozpočtu stavby.  
 
Klíčová slova: projekt, technologický postup, srovnání zateplovacích systémů, zateplovací 
systém, časový plán, položkový rozpočet. 
 
URBÁNEK, J .: Design of technological progress cladding administrative building: Thesis. 
Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of Building Construction 225, 2013. Supervisor Ing. Eva Rykalová, Ph.D. 
The subject of this thesis is processing project for building permits and the drafting of the 
technological process claddings office building. The main scope is to compare the thermal 
insulation contact systems and not requiring the use of masonry insulation, including a 
comparison of time and economic demands the use of different materials (EPS and mineral 
wool) and comparison of the technological process of contact and contactless system. The work 
also includes the development of thermo-technical assessment of selected building structures, 
construction schedule and itemized construction budget. 
 
Keywords: design, technological process, comparison of insulation, heating system, schedule, 
itemized budget.  
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Seznam použitého značení: 
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN - česká technická norma 
EPS - expandovaný polystyrén 
MJ - měrná jednotka 
MW - minerální vata 
NP - nadzemní podlaží 
OZN - označení 
PTH - POROTHERM 
PUR - polyuretan 
PZ - pozink 
TP - technologický postup 
TI – tepelná izolace 
TiZn - titan zinek 
U - součinitel prostupu tepla [W/m2.K] 
XPS - extrudovaný polystyrén 
ŽB - železobeton 
cca - přibližně 
h - hodina 
Kč - Koruna česká 
kg - kilogram 
ks - kus 
m - metr 
mm - milimetr 
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m2 - metr čtverečný 
m3 - metr krychlový 
mb - metr běžný 
m.č. - místnost číslo 
ml - mililitr 
nh - normohodina 
Obr. - obrázek 
pol.č. - položka číslo 
Sb. - sbírka zákonů 
š - šířka 
t, tl. - tloušťka 
°C - stupeň Celsia 
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Úvod 
Projekt řeší objekt administrativní budovy na parc. č.1533/11 obdélníkového půdorysu. Budova 
je čtyřpodlažní. Vstup do objektu je ze západní strany od komunikace na ul. Kulturní. V 
suterénu se nachází skladovací prostory a místnosti potřebné pro provoz budovy, v 1.NP se 
nachází dvě bytové jednotky, z nichž jedna může být využívána osobou s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Ve 2.NP a 3.NP se nachází kanceláře, 2 zasedací místnosti, kopírovací 
místnost, kuchyňka a WC pro muže a ženy. Vstup na střechu je z nadstřešní části budovy. 
V současné době se na pozemku nachází trvalý travní porost, bez využití. 
Hlavní náplní této práce je porovnání nezateplené stěny z tvarovek PTH 50 kontaktního 
zateplení zdiva z tvarovek PTH 30 pomocí EPS a minerální vaty. Srovnání proběhlo z hlediska 
tepelně technického posouzení, finanční náročnosti a časové náročnosti stavby. Součástí práce 
je i technologický postup pro kontaktní zateplení minerální vatou, EPS a technologický postup 
bezkontaktního zateplení.  
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A -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje stavby a investora  
 
Údaje o stavbě 
Název stavby : BYTOVÝ DŮM 
Místo stavby : Rožnov pod Radhoštěm 
Katastrální území : Rožnov pod Radhoštěm 
Čísla parcel dotčených 
stavbou : 

1533/11 

Čísla sousedních parcel : 1533/10, 1533/7, 1533/8, 1533/9, 1825/2, 2954/1 
Údaje o stavebníkovi 
Investor : BYTODUM spol. s r. o.  
 Valašská Bystřice 25, 756 27 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Vypracoval : Jan Urbánek 
Kontroloval: Ing. Eva Rykalová, Ph.D. 

 
Projektanti dílčích částí  
Stupeň dokumentace : DSP 
Datum zpracování : Duben 2015 
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A.2 seznam vstupních podkladů  
Údaje z katastru nemovitostí 
Prohlídka a fotodokumentace daného území 
Předpisy a normy ČSN dotýkající se uvedené problematiky 
Doměření místa projektantem. 
Konzultace s dotčenými orgány v průběhu zpracování 
A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území  
Projekt řeší objekt administrativní budovy na parc. č.1533/11 obdélníkového půdorysu. Budova 
je čtyřpodlažní. Vstup do objektu je ze západní strany od komunikace na ul. Kulturní. V 
suterénu se nachází skladovací prostory a místnosti potřebné pro provoz budovy, v 1.NP se 
nachází dvě bytové jednotky, z nichž jedna může být využívána osobou s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Ve 2.NP a 3.NP se nachází kanceláře, 2 zasedací místnosti, kopírovací 
místnost, kuchyňka a WC pro muže a ženy. Vstup na střechu je z nadstřešní části budovy. 
V současné době se na pozemku nachází trvalý travní porost, bez využití. 
 Hmotové řešení čtyřpodlažní budovy s plochou střechou je v souladu s charakterem 
okolní zástavby bytových domů a splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek je využíván jako trvalý travní porost 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů   
Stavba se nenachází v chráněném území.  

d) Údaje o odtokových poměrech    
Dešťové vody jsou svedeny do jednotné kanalizační sítě. Odtokové poměry se nemění. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Výstavba je v souladu s územně plánovací informací. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území     
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Požadavky na využití území jsou dodrženy. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů     

Veškeré známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

V době zpracování PD nebyly žádné výjimky požadovány.  
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Nejsou nutné žádné související či podmiňující investice. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby  

Viz bod A.1 – Identifikační údaje stavby.  
A.4 údaje o stavbě  

a) Nová stavba, nebo změna dokončené stavby  
Jedná se o novostavbu bytového domu.  

b) Účel užívání stavby  
Stavby bude sloužit k bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o stavbu trvalou.  

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů   
 Nejsou požadovány. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb   

V přízemí bytového domu je navržen byt s úpravou pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
Projekt je navržen dle stávajících platných ČSN a vyhlášek, včetně vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 č. 268/2009 a obecných technických požadavcích na 
stavby.  
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající z jiných 
právních předpisů    

Veškeré známé požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  
V době zpracování PD nebyly žádné výjimky požadovány.  

h) Navrhované kapacity stavby  
• Zastavěná plocha:  225,75 m2  
• Zastavěný objem  3837,75 m3  

i) Základní bilance stavby  
 
bilance dešťové vody:  
odvodňovaná plocha ze střech domu je 225,75 m2  
součinitel odtoku C = 1 
intenzita deště r = 0,030 l/s×m2 
Q = r × C × A = 0,03 × 1,0 × 225,75 = 6,77 l/s 
Q15 = Q × 900 = 6,77 × 900 = 6 095,25 l 
 
- bilance odpadních vod: 
Počet napojených obyvatel n = 40 
specifická průměrná spotřeba vody q = 150 l/os × den 
V = n × q = 40 × 150 = 6000 l/den 
Roční množství odpadních vod ze splaškové kanalizace  
Vrok = n × q × 365 = 2 190 000 l = 2190 m3/rok 
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bilance jiných odpadů: nejsou známé jiné odpady, komunální odpad bude skladován v 
popelnicích poblíž účelové komunikace parc.č. 2954/1, který bude v pravidelných intervalech 
vyvážen.  
bilance potřeby tepla: 45 kW 
bilance potřeby el. energie: 28 000kWh/rok 
třída energetické náročnosti budovy: DLE PENB 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje, členění na etapizaci)   
Časový údaj o realizaci stavby: Předpokládána lhůta výstavby jsou 3 roky od nabytí právní 
moci povolení stavby 
 
členění na etapy: 

• příprava území 
• vytyčení stavby 
• přípojky 
• založení stavby 
• svislé nosné konstrukce 
• vodorovné nosné konstrukce 
• nosná konstrukce střechy 
• příčky a dělící konstrukce 
• vnitřní rozvody 
• dokončovací práce 
• vyklizení staveniště a uvedení okolních ploch do původního  
k) Orientační náklady stavby   

Orientační náklady stavby jsou 25 000 000 Kč  
A.5  členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení   
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SO01 – BYTOVÝ DŮM 
SO02 – VNITŘNÍ ROZVODY 
SO03 – PŘÍPOJKY SÍTÍ 
SO04 – ÚPRAVY OKOLÍ 
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B -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby    

a) Charakteristika stavebního pozemku  
Samotný stavební pozemek parc.č. 1533 je mírně svažitý směrem k příjezdové komunikaci, 
orientovaný směrem k jihu. Rozloha pozemku 1533/11 je 1720 m2, pozemek s účelovou 
komunikací parc.č. 2954/1 má plochu 10 000m2. Dle katastru nemovitostí se jedná o trvalý 
travní porost. Pozemek je neoplocen a jsou zde vybudovány inženýrské sítě viz situace. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů    
Před zpracování projektu byl proveden vizuální průzkum staveniště.  
Pro návrh byl proveden hydrogeologický a radonový průzkum, obsaženy v dokladové části E. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
Přes pozemek vedou sítě. Ochranné pásmo a sítí nebude narušeno. Pro práci v ochranném 
pásmu budou dodrženy požadavky dotčených orgánů.    

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území    
Objekt se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území.  

e) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území    

Stavby nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Nezmění odtokové poměry v území. 
f) Požadavky na asanace demolice a kácení dřevin     

Při stavebních úpravách nevznikají požadavky na asanace a kácení dřevin.  
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé)     
Zábor zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa není pro 
stavbu potřebný. 

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)     
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Objekt je napojen na stávající komunikaci na parcele 2954/1, pro parkování aut budou využity 
garáže postavené v blízkosti objektu. 

i) Věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané, související investice     
Nejsou předpokládané věcné ani časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané ani související 
investice. 
 
B.2 celkový popis stavby    
B2.1 Účel a užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o objekt pro bydlení – bytový dům.  
Základní kapacity stavby viz průvodní zpráva , A.4 údaje o stavbě , bod h)  
Kapacity jednotlivých bytů jsou patrné z výkresů jednotlivých podlaží.  
B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus 
Půdorys objektu administrativní budovy je ve tvaru obdélníku. Budova je čtyřpodlažní. Vstup 
do objektu je ze západní strany od komunikace na ul. Kulturní. Hmotové řešení čtyřpodlažní 
budovy s plochou střechou je v souladu s charakterem okolní zástavby bytových domů a splňuje 
závazné pokyny zadané regulačním plánem.. 
 

b) architektonické řešení 
Fasáda domu je opatřena omítkou v šedém a červeném odstínu, v místě soklu je použita fasádní 
mozaiková omítka v tmavošedém odstínu. Střešní krytina je krytá atikou a je tvořena 
asfaltovaným těžkým pásem. Okenní a dveřní výplně jsou plastová v odstínu šedém, vstupní 
dveře jsou v odstínu šedém. Klempířské prvky jsou tvořeny z TiZn plechu v tmavě šedé. 
Zámečnické konstrukce jsou opatřeny barvou tmavě šedou. Komínová hlava bude opatřena 
silikonovou omítkou v šedém odstínu. 
B2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 
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Provozní řešení je patrné z dispozic půdorysů. Jiné provozní technologie nejsou požadovány.   
B2.4 Bezbariérové užívání stavby 
V přízemí administrativní budovy je navržen byt s úpravou pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
Projekt je navržen dle stávajících platných ČSN a vyhlášek, včetně vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 č. 268/2009 a obecných technických požadavcích na 
stavby. 
B2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
Stavební práce provedeny takovým způsobem, aby neohrožovaly život, zdraví, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala limity ve 
zvláštních předpisech - zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a související předpisy. 
B2.6 Základní charakteristika objektů   
 

a) stavební   
Stavební řešení je detailně popsáno v části D. této projektové dokumentace. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení    
Objekt je konstrukčně řešen jako zděný, stěnový nosný systém založený na betonových 
základových pásech, s keramicko-betonovým stropem. Střešní krytina je asfaltová, výplně 
otvorů plastové, fasádu tvoří omítka barevné řešení viz pohledy. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita    
viz statický vpočet. 
B2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení   

a) technické řešení   
Dům je vytápěn pomocí plynového kotle o výkonu do 50 kW. Jednotlivé kuchyně v kancelářích 
budou vybaveny spotřebiči jako je el. trouba, mikrovlnná trouba, indukční vařič, myčka na 
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nádobí a lednice. Podobné vybavení je předpokládáno i ve dvou bytech v 1.NP. V koupelně 
bytu bude instalována elektrická automatická pračka.   
 

b) výčet technických a technologických zařízení    
Viz bod B2.7 a). 
 
B2.8 Požárně bezpečnostní řešení    
Řešeno samostatnou částí PD.  
 
B2.9 Zásady hospodaření s energiemi    
Viz PENB. 
 
B2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí    
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 Větrání a denní osvětlení je zajištěno v každé místnosti přirozeně okenními otvory, 
které jsou otevíratelné. Nad varnou deskou bude umístěn odsávač vodních par s vyústěním do 
instalační šachty nad střechu. Vytápění je zajištěno podlahovým topením, které je doplněno 
trubkovým otopným tělesem v koupelně, celkový systém je řešen jako nízkoteplotní s 
napojením na kotel. Zásobování vodou je řešeno novou vodovodní přípojkou. Domovní odpad 
bude skladován v popelnicích, které budou umístěny u domu, a budou pravidelně vyváženy.  
 
B2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí    
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
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Na stavebním pozemku byl proveden radonový průzkum, z kterého vyplývá nízká hodnota 
radonového indexu. V souladu s vyhláškou SÚJB č. 307/2002 nejsou nutná opatření pro snížení 
radiační zátěže z geologického podloží objektu. 
 

b) ochrana před bludnými proudy    
Bludné proudy se zde nevyskytují. 
 

c) ochrana před technickou seismicitou    
V blízkosti ani v budově nejsou zdroje, které by vyvolávaly technickou seizmicitu. 
 

d) ochrana před hlukem     
V blízkosti nejsou zdroje hluku, které by přesahovaly hygienické předpisy. Vnitřní prostředí je 
chráněno před vnějšími účinky hluku navrženou obvodovou konstrukcí domu. 
 

e) Protipovodňová opatření    
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 

f) Ostatní účinky 
Vliv poddolování, výskyt metanu a podobné negativní účinky se zde nenachází. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu    
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na jednotlivé sítě je patrné ze situačního výkresu. Jednotlivé přípojky a další 
parametry napojení na technickou infrastrukturu jsou řešeny v samostatné části projektové 
dokumentace  
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky    

viz bod B.3 a). 
 
B.4 Dopravní řešení    
 

a) Popis dopravního řešení 
Příjezd na staveniště bude po komunikaci na parcele 2954/1. Stavební materiál bude dovážen 
po stávajících zpevněných komunikacích. Doprava nadměrných nákladů se nepředpokládá.  Pro 
manipulaci s velkými břemeny a do výšek bude přivolán autojeřáb. Během výstavby nebudou 
nutná žádná mimořádná opatření na komunikacích. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu    
 Viz bod B.4 a) 
 

c) Doprava v klidu    
Parkovací stání nebudou zhotovena, parkování je plánováno v garážích a na stávajících 
parkovištích poblíž administrativní budovy.  
 

d) Pěší a cyklistické stezky    
Nejsou předmětem projektu. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav    
 

a) Terénní úpravy  
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Uložená zemina bude rovnoměrně rozprostřena, tak aby kopírovala přirozený sklon svahu. 
Pozemek bude zrekultivován a zatravněn. 

b) Použité vegetační prvky   
Pozemek bude zrekultivován a zatravněn. 

c) Biotechnická opatření    
Pro tuto stavbu nejsou nutná. Stroje budou v řádném stavu bez úniků oleje.  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana    

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Terénní úpravy budou provedeny tak, aby neohrožovaly život a zdraví osob nebo zvířat (Zákon 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů /veterinární 
zákon/, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů, 
ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných 
právních předpisech (Zákon č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a o změně 
některých souvisejících zákonů), zejména následkem: 

1) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, 
2) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 
3) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 
4) nepříznivých účinků elektromagnetického záření (Nařízení vlády č. 480/2000 

Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením), 
5) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, 
6) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, 
7) nevhodného nakládání s odpady (Zákon č.  185/2001  Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů.), 

8) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních 
konstrukcí uvnitř staveb, 
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9) nedostatečných tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle 
charakteru užívaných místností, 

nevhodných světelně technických vlastností.   
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině  
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Práce budou prováděny tak, aby byly 
ekologické funkce a vazby v krajině ovlivněny v minimální míře. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
Stavba se nachází na parcele 1533/11 v území obce Rožnov pod Radhoštěm. Nemohou být 
dotčeny zájmy chráněné soustavou NATURA 2000.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
Na stavbu se nevztahuje zákon č.100/2001 Sb. 

e) Navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů  

Ochranná pásma nejsou navrhována. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva    
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
Základními dokumenty (kromě zákona č. 239/2000 Sb. a vyhlášky č. 380/2002 Sb.) pro plnění 
úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva jsou: Koncepce ochrany obyvatelstva ČR. Rozhodujícím 
faktorem pro připravenost k plnění opatření ochrany obyvatelstva je zajistit připravenost 
občana. Prioritní z hlediska časových norem je varování obyvatelstva. Je základním 
předpokladem pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci dalších opatření směřujících k 
bezprostřední ochraně obyvatelstva v případě jeho ohrožení.  
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Důležitá telefonní čísla 
150 - Hasičský záchranný sbor ČR.  
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání je určeno především pro cizince a při rozsáhlých 
mimořádných událostech.  
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. 
Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla: 155 - Zdravotnická záchranná služba. Pokud 
jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte tel. číslo: 158 - Policie ČR, 
nebo 156 - Městská (obecní) policie. 
 
 
B.8 Zásady organizace výstavby    
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií, hmot a jejich zajištění   
K provedení novostavby, přípojek, zpevněných ploch a oplocení je potřeba zajistit přístup pitné 
vody, elektrické energie a stavebního materiálu. Voda bude zajištěna z vodoměrné šachty na 
chodníku u pozemku investora. Elektrická energie bude zajištěna pomocí nové přípojky NN. 
Před zahájením stavebních prací bude osazen pilíř se skříňkou, kde bude umístěno měření 
elektrické energie a jištění. Zde bude provizorně napojen staveništní rozvaděč, včetně 
uzemnění. Po zapojení bude provedena výchozí revize. 
 Stavební materiál bude průběžně navážen dle potřeby stavby. Na stavebním 
pozemku v majetku investora budou zřízeny dočasné skladovací plochy. Tyto prostory budou 
po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Staveniště bude chráněno 
navrženým oplocením. 
 
 

b) Odvodnění staveniště   
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá takové zařízení, které by vyžadovalo 
odvodnění.  
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu   

Příjezd na staveniště bude po komunikaci na parcele 2954/1. Stavební materiál bude dovážen 
po stávajících zpevněných komunikacích. Doprava nadměrných nákladů se nepředpokládá. 
Během výstavby nebudou nutná žádná mimořádná opatření na komunikacích. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky   
Stavební práce budou prováděny tak, alby byl vliv na okolní stavby a pozemky minimální. 
Stavební práce nebudou prováděny v době klidu. Sousední pozemky dotčeny stavební činností 
budou po dokončení neprodleně uvedeny do původního stavu. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin   
Nebude probíhat kácení dřevin.  
 

f) Maximální zábory pro staveniště    
Nepočítá se se zábory.  
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace    

Po dobu provozu a během stavebně-montážních prací vznikají následující odpady: 
 

Skupina odpadů Název skupiny odpadů  
08 Odpady z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů 
15 Odpadní obaly, čistící tkaniny, ochranné oděvy 
17 Stavební a demoliční odpady 
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20 Komunální odpady, včetně složek odděleného sběru 
Podskupina odpadů Název podskupiny odpadů  
16 02 Odpady z elektrického zařízení 

 - Způsob zneškodňování odpadních látek a odstranění nebo omezení rizikových 
vlivů 
 Dočasné shromažďování odpadů lze řešit do přistaveného kontejneru. Nebezpečné 
a ostatní odpady budou předány k využití nebo odstraněny v zařízeních určených k odstraňování 
odpadů (skládky, spalovny, recyklace). Vzniklý odpad bude tříděn a zbytkový odpad odvezen 
na řízenou skládku příslušné kategorie, do vzdálenosti 30 km, odevzdán do druhotných surovin, 
apod. Zvlášť musí být vytříděn nebezpečný odpad. Nakládání s odpady je řešeno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, tj. shromažďováním, tříděním, skladováním, úpravou, 
využíváním a odstraněním. Zhotovitel je povinen dokladovat ekologickou likvidaci odpadu. 
. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin     
Sejmutí ornice bude provedeno v místě stavby budovy a navržených zpevněných ploch na 
parc.č. 1533/11 o celkové výměře 1720 m2 do hloubky 100 – 150 mm. Celková kubatura ornice 
bude cca 270 m3. Tato ornice bude uložena na pozemku investora a po dokončení stavebně-
montážních prací bude použita na finální terénní úpravy kolem budovy.  
Zemina z výkopů pro přípojky a založení novostavby administrativní budovy je uvažována v 
celkovém množství cca 800 m3. Tato zemina bude použita po dokončení stavebně-montážních 
prací na hrubé terénní úpravy kolem budovy. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě     
Vlivy stavby na životní prostředí budou minimalizovány tak, aby nedocházelo k zásadnímu 
ovlivnění kvality současného vnějšího životního prostředí. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze 
stavby vyjížděla pouze čistá vozidla. Zhotovitel musí provádět práce pouze stavebními 
mechanizmy v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo ke kontaminaci životního prostředí 
ropnými látkami V případě úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do 
kanalizace uzavřením dešťových vpustí ucpávkami, nebo ohrázkováním. Při úniku do půdy její 
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okamžitou sanací, tj. odtěžením a následnou kontrolou přítomností škodlivin v půdě. Plochy, 
které budou dotčeny stavebními pracemi, budou po skončení prací uvedeny do původního 
stavu. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů     

Za stavební práce v mimořádných podmínkách se považují práce za provozu, práce za ztížených 
podmínek a práce v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru. 
− práce za provozu  - staveniště bude ohrazeno a zbráněno vstupu nepovolaných osob  
− práce v ochranných pásmech – nebudou prováděny  
− při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo 

přiblížení k částem s nebezpečným napětím – zařízení bude vypnuto  
− Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací, určí dodavatel 

stavebních prací, případně ve spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací seznámit 
pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení zákona 309/2006 zákon, 
kterým se upravují 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 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v nařízení vlády 591/2006 a nařízení vlády 362/2005 – 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a zařízení. 
Na staveništi musí být udržen pořádek, volné únikové cesty ze staveniště. 
 Musí být prováděny pravidelné předepsané kontroly a revize technických i ostatních zařízení. 
Činností na stavbě se musí předcházet rizikům a možnosti poškození zdraví.  
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Organizace dodávající dílčí stavební práce, musí mít zpracovány vlastní plány ochrany zdraví 
osob a BOZP. 
Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být zdravotně a odborně způsobilí 
prokazatelně proškoleni. 
Pracovníci, kteří budou vykonávat stavební činnosti v ochranných pásmech elektrických 
vedení, plynovodů, nebo jiných vedení, musí být prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 
pásmech nacházejí, o způsobu práce v těchto pásmech a možných rizicích. 
Pokud na staveništi bude více dodavatelů, nebo celková předpokládaná doba trvání prací a 
činností při výběru dodavatele bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých by byly 
vykonávány práce a činnosti a bylo by na nich pracováno současně více než 20 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, bude stavebník povinen 
určit koordinátora BOZP a doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je stavebník povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 
k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo 
stavbě. 
Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 
stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na 
staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby 
i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby. 
a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 
rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
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b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady 
potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a 
postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v 
plánu. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb     
Stavebními pracemi novostavby nebudou dotčeny žádné stávající stavby a nejsou tedy nutná 
úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření     
Vzhledem k charakteru stavby není nutné stanovit zásady pro dopravní inženýrská opatření.  
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  

Stavební práce nebudou prováděny za provozu. Stavební konstrukce budou při výstavbě účinně 
chráněny proti nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Stavební práce nebudou prováděny za 
nepříznivých klimatických podmínek ohrožujících zdraví pracovníků při provádění prací ve 
výškách. Před provedením základových konstrukcí se případná rozmáčená zemina základové 
spára nahradí vrstvou ze štěrkopísku. V průběhu zdění nosných konstrukcí bude cihelné zdivo 
chráněno před smáčením srážkovými dešťovými vodami krycí fólií vždy na konci pracovního 
dne. Uskladněný materiál bude chráněn proti povětrnostním vlivům.  
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

• příprava území 
• vytyčení stavby 
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• přípojky 
• založení stavby 
• svislé nosné konstrukce 
• vodorovné nosné konstrukce 
• nosná konstrukce střechy 
• příčky a dělící konstrukce 
• vnitřní rozvody 
• dokončovací práce 
• vyklizení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu. 
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C -  SITUAČNÍ VÝKRESY  
Situační výkresy jsou zařazeny ve výkresové části dokumentace. 
D -  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍEZNÍ 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Není předmětem řešení 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
Viz. výkresová část 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
 
Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
 
Novostavbou administrativní budovy se vytvoří 2 bytové jednotky pro bydlení.  
Objekt je čtyřpodlažní, podsklepený, osazený na mírně svažitém pozemku. Poloha budovy je 
určena regulační uliční čárou. Objekt je situován rovnoběžně s osou komunikace.  
Půdorys objektu bytového domu je obdélníkový. Vstup do objektu je ze západní strany od 
komunikace na ul. Kulturní. Bytový dům se skládá ze skladovacích prostor, které jsou 
soustředěny do 1. PP a dále samotných bytových jednotek.  
 Hmotové řešení čtyřpodlažní budovy s plochou střechou je v souladu s charakterem 
okolní zástavby bytových domů a splňuje závazné pokyny zadané regulačním plánem. 
 
Dispoziční řešení 
 
 Projekt řeší objekt bytového domu na parc. č.1533/11 obdélníkového půdorysu. 
Budova je čtyřpodlažní. Vstup do objektu je ze západní strany od komunikace na ul. Kulturní. 
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V suterénu se nachází skladovací prostory a místnosti potřebné pro provoz budovy, v 1.NP se 
nachází dvě bytové jednotky, z nichž jedna může být využívána osobou s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Ve 2.NP a 3.NP se nachází kanceláře, 2 zasedací místnosti, kopírovací 
místnost, kuchyňka a WC pro muže a ženy. Vstup na střechu je z nadstřešní části budovy. 
V současné době se na pozemku nachází trvalý travní porost, bez využití. 
    
Bezbariérové užívání stavby 
V přízemí bytového domu je navržen byt s úpravou pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
Projekt je navržen dle stávajících platných ČSN a vyhlášek, včetně vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 č. 268/2009 a obecných technických požadavcích na 
stavby. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Zemní práce 
 Před zahájením výkopů bude provedeno sejmutí ornice v mocnosti 0,1-0,15 m, 
která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k následným 
rekultivacím. Před zahájením výkopů je nutné vyznačit nebo provést sondy na zjištění polohy 
stávajících podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová jáma je svahovaná (MAXIMÁLNÍ 
SPÁD 1:0,6), výkopy rýh jsou svislé nepaženy do hloubky 0,4 m. Vykopaná zemina bude zčásti 
deponována v blízkosti stavby (pro použití při zásypech), přebytek bude odvezen na skládku. 
Na hutněný štěrkopískový podsyp (pod podkladním betonem) bude dovezen netříděný 
štěrkopísek. Z důvodů namrzavosti písčité hlíny a jílu v rozsahu výkopů, je nutno chránit 
otevřený výkop v zimním období proti zamrznutí zeminy. Před provedením základových 
konstrukcí se případná rozmáčená zemina základové spáry nahradí vrstvou ze štěrkopísku. Dále 
budou provedeny výkopy pro navržené přípojky a zpevněné plochy. Při provádění zemních 
prací je nutno postupovat v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce. 
 
 TŘÍDY TĚŽITELNOSTI ZEMINY NA STAVENIŠTI: 
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 TŘ.2: písčitá hlína rozpojitelná nakladačem 
 TŘ.3: jíl rozpojitelný rýpadlem 
 
Základy 
 Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu 
– C16/20. Do základů budou vloženy zemnící pásky pro uzemnění hromosvodu. Na podkladní 
a vyrovnávací betonovou vrstvu bude použit beton třídy C16/20. Základové pasy budou 
vybetonovány, případně budou použity betonové bednící základové tvárnice, které budou 
postupně zalévány betonovou směsí třídy C16/20. Podkladní beton bude proveden na 
zhutněném kamenném podsypu fr. 0-64mm tl. 100 mm, vyztužen kari sítí 100/100 x 6 mm a 
vybetonován betonem C16/20. 
Před betonáží základových pasů se nesmí zapomenout osadit zemnící pásek hromosvodu a 
provést prostupy pro jednotlivé instalace, zejména přípojky vody, kanalizace a NN a dále 
rozvody ležaté kanalizace. 
  
Zdivo 
 Obvodové zdivo je navrženo z cihelných broušených bloků 50HI Profi vyzděných 
na lepidlo pro tenkou spáru na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi BDM dle technologického 
předpisu výrobce. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je založeno na betonových základových 
konstrukcích na hydroizolaci z těžkých asfaltových pásů. Součástí systému jsou doplňkové 
cihly poloviční, koncové a rohové. U okenních a dveřních otvorů obvodových stěn budou na 
ostění použity tvarovky Porotherm 50 K Profi s drážkou š. 250 mm pro vlepení pruhu tepelné 
izolace XPS tl. 30 mm pro přerušení tepelného mostu. Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm je 
zhotoveno z cihelných bloků Porotherm 25 AKU vyzděny celoplošně na maltu pro tenkou 
spáru. Vnitřní nenosné příčky v 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou provedeny z broušených cihel 
Porotherm 11,5 AKU vyzděny na maltu pro tenkou spáru případně na zdící pěnu. Překlady nad 
otvory ve zděných nosných stěnách a příčkách jsou řešeny systémovými překlady Porotherm 7 
(viz výpis překladů). 
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Komín 
 Komínové těleso je navrženo jako třísložkový systém např. Schiedel s dvěma 
průduchy 180 mm a ventilační šachtou o rozměrech 400/550mm. Celková výška komínu je 
13,39 m. Komín je založený na betonové základové patce. Komín bude omítnut. V úrovni 
střešní roviny se provede oplechování komínového tělesa lakovaným TiZn plechem.  
 
Vodorovné konstrukce 
 Podkladní beton nad terénem bude proveden z betonu C16/20 tl. 150 mm s vyztuží 
kari sítí 100/100 x 6 mm. Pod podkladní beton se provede zhutněná vrstva ze štěrkopísku v tl. 
100 mm. Stropní konstrukce 1. PP – 3.NP je tvořena z keramicko-betonových nosníků 
Porotherm POT 160x175 a vložek Miako 19/62,5 a 19/50 PTH, v místě ztužujících a nosných 
průvlaků navrženy doplňkové vložky Miako 8/62,5. Tloušťka stropu je 250 mm, beton C20/25. 
Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 
VT8/23,8 s vloženou tepelně izolační deskou EPS o celkové tloušťce 140 mm) je navržen v 
rámci stropů 1. PP – 3.NP (výztuž 4Ø12, třmínky Ø6 po 200 mm). 
V obvodových konstrukcích jsou překlady nad otvory tvořeny systémovými překlady 
Porotherm. Pro zamezení tepelného mostu jsou překlady doplněny tepelnou izolací. ŽB věnce 
jsou navrženy ve stropní konstrukci nad 1.NP, 2.NP a 3.NP, jsou tvořeny betonem tř. C16/20 a 
ocelovými pruty hlavní výztuže d=14 – 16 mm a třmínky d=6mm po 250mm.  
  
Konstrukce střechy 
 Střešní plášť jednoplášťové ploché střechy je navržen ve skladbě: Asfaltový 
modifikovaný pás, minerální izolace, Parozábrana – PE fólie, spádová vrstva z lehčeného 
betonu, stropní konstrukce. 
 
Schodiště 
 Vnitřní schodiště je navrženo jako železobetonové levotočivé, dvouramenné, 
přimočaré o tloušťce desky 150 mm, vyztuženo nosnou výztuží min. 6 x ØJ12/m a rozdělovací 
výztuží ØJ6. Střední zábradlí schodiště a zábradlí na podestě je tvořeno ocelovými sloupky do 
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výšky 1,0m, která jsou ukončeny dřevěným madlem 100/30mm. Nosná konstrukce schodiště 
bude provedena z betonu tř. C16/20. 
 
Podlahy 
 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků investora. 
Jednotlivé podlahové krytiny jsou uvedeny v legendě místností (viz půdorysy jednotlivých 
podlaží). U všech podlah (v celé tloušťce podlahy je po obvodu stěn vložen izolační pásek EPS 
tl. 10 mm. Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3x3 m (na 
vazbu). Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých 
profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace dlažby bude upřesněna při realizaci s 
architektem interiérů. Zpevněné vnější příjezdové a přístupové komunikace budou provedeny 
ze zámkové betonové dlažby. Podél objektu je navržen okapový chodník z plošné betonové 
dlažby 500x500x50 mm šíře 500 mm s betonovým obrubníkem. Přístupový chodník je 
vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tl. 60 mm uloženou do kamenné drtě frakce 4-8 mm 
tl. 40 mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť frakce 0/32. Chodník je lemován zahradním 
obrubníkem ABO 8-20. 
 
Výplně otvorů 
Vnější 
 Okna a dveře plastové vícekomorové, zasklena izolačním dvojsklem s tepelným 
rámečkem (součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 w.m-2.K-1). Součástí dodávky oken jsou i 
vnitřní parapety laminátové a venkovní z titanzinkového plechu. 
Vstupní dveře do objektu budou plastové vícekomorové celoprosklené (součinitel prostupu 
tepla okna Uw = 1,2 w.m-2.K-1). 
Přesné rozměry otvorů se zaměří přímo na místě stavby! Připojovací spáry mezi obvodovým 
pláštěm a rámy nově osazených výplní se utěsní PUR pěnou a následně interiérovým a 
exteriérovým těsněním. V exteriéru se osadí v připojovací spáře hydroizolační páska, v interiéru 
vzduchotěsná a parotěsná fólie. 
Vnější dveře a okna musí splnit podmínku požadované hodnoty součinitele prostupu tepla 
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 UN ≤1,5 W/m2K pro výplně otvorů dle platné ČSN 73 0540-2 (doporučená hodnota činí UN 
≤1,2 W/m2K).  
Vnitřní 
 Vnitřní dveře budou vybrány při realizaci po dohodě s architektem interiérů. Šířky 
a výšky dveří jsou specifikovány ve výkresech půdorysů.  
  
Úpravy povrchů 
Vnější 
 Skladba vrstev: cementový postřik + tepelněizolační omítka Porotherm TO tl. 30 
mm + omítka tenkovrstvá silikonová bílá tl.1,5mm. 
Sokl: lepící a stěrková hmota + polystyrén typu PERIMETR tl. 80 mm + armovací tkanina ze 
skelných vláken (perlinka) + lepící stěrková hmota + penetrace pod omítku + fasádní 
mozaiková omítka. 
Izolační přizdívka: lepící a stěrková hmota + polystyrén typu PERIMETR tl. 80 mm + ochranná 
nopová fólie. 
 
Vnitřní 
 zdivo a stropy Porotherm: omítka vápenocementová jádrová tl. 15 mm a 
vápenocementová štuková tl. 2 mm (železobetonový podklad natřít před omítáním 
neutralizačním nátěrem Prince color PPB). Sádrokartonové povrchy budou přetmeleny a 
přebroušeny. Malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Plus. Odstín bude určen 
architektem interiérů. 
 
 Podhledy budou provedeny ze SDK desek (např. v systému Knauf) s předepsanou 
požární odolností dle požární zprávy. Podhled splňující protipožární funkci musí být prováděn 
k tomuto oprávněnou a způsobilou firmou, použitá konstrukce musí mít platný atest, splňující 
podmínky obsažené v Požární zprávě. V koupelnách, na WC a u kuchyňské linky jsou navrženy 
keramické obklady. Veškeré obklady a dlažby budou dilatovány dle příslušných technolog. 
předpisů (min. 3x3m) a spáry osazeny dilatačními profily. 
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Izolace tepelné a zvukové 

• Podlahy 1. PP: tvrzený pěnový polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm. 
• Podlahy v 1. NP – 3. NP: kročejová izolace Rockwool Steprock ND tl. 50 mm. 
• Zateplení ploché střechy: minerální izolace Rockwool Monrock MAX tl. 180 mm. 

 
Desky EPS mezi překlady Porotherm 7, desky EPS o celkové tl. 140 mm mezi věncovkou a ŽB 
věncem. Vlepené pruhy XPS tl. 30 mm do drážky Porotherm tvarovek v ostění otvorů obvodové 
stěny. Vnější líc obvodového zdiva 1.PP zateplen polystyrénem typu PERIMETR tl. 80 mm.  
 
Hydroizolace 
 Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 speciál (tl. 4 
mm) nataven celoplošně na podklad s penetračním nátěrem, izolace vytažena nad terén 
minimálně 300mm. 
 Hydroizolace podlah: separační vrstva PE fólie mezi betonovou mazaninou a 
tepelnou – zvukovou izolací podlah. Hydroizolační stěrka Mapelastik od fy Mapei pod 
keramickou dlažbou v koupelnách. 
 Hydroizolace ploché střechy: Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 mineral G 200 S40 
– 2 vrstvy. 
 
Klempířské práce 
 Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. Jedná 
se o oplechování parapetů, oplechování atiky, nových prostupů vystupujících nad střechu, dále 
žlaby a svody u nadstřešní části sloužící jako vstup na střechu.  
 
Truhlářské práce 
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 Vnitřní parapety budou provedeny z parapetních profilů z DTD. Dveřní dřevěná 
křídla se osadí do obložkových zárubní. 
 
Malby a nátěry 
 Malby nátěrem např. Primalex Plus budou provedeny na stěnách a stropech 
místností. 
Ocelové konstrukce – zámečnické výrobky jsou opatřeny 2x základním nátěrem a 2x nátěrem 
syntetickým. 
Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem proti škůdcům a dřevokazným houbám a 
plísním Bochemit a budou lazurovány barvou HERBOL. Podklad pod lazuru bude upraven 
impregnačním přípravkem. 
 
Požární bezpečnost 
 Řešeno samostatnou částí – Požární zpráva 
 
Lešení 
 Pro provádění stavebně-montážních prací uvnitř objektu bude použito ocelové 
kozové lešení. Z exteriéru prostorové lešení trubkové, případně systémové lešení. 
 
POZN.: 
PŘI VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACECH JE NUTNO DODRŽOVAT PLATNÉ 
ČSN A PŘEDPISY BOZP!!! 
 
Stavební fyzika, tepelná technika 
 Novostavba administrativní budovy je navržena v souladu s ČSN a vyhl. Č. 
268/2009 Sb. a vyhl. Č.501/2006 Sb. Tepelná izolace obvodových konstrukcí je navržena na 
stanovených hodnotách ČSN 73 0540-2.0 
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Splnění požadavku nízké energetické náročnosti budovy ze zákona č. 406/2000 Sb. a splnění 
porovnávacích ukazatelů dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 je doloženo průkazem energetické 
náročnosti budovy. 
 
Osvětlení 
 Všechny obytné místnosti jsou vizuálně spojeny s venkovním prostorem okenními 
otvory s osazenými dřevěnými euro okny zaskleny izolačními dvojskly příp. trojskly. Průměrná 
hodnota činitele denní osvětlenosti, pokud je požadována podle 4.3.2 ČSN 73 0580-1:2007, je 
nejméně 2%.  
 
Oslunění 
 Novostavba není stíněna okolní zástavbou. Pobytové místnosti jsou orientovány na 
východní, jižní a západní straně vždy s přirozeným osluněním. Oslunění budov řeší norma ČSN 
73 0581. 
 
akustika, hluk, vibrace 
 Navržená budova není zdrojem hluku ani vibrací, který by překračovaly stanovené 
hygienické limity. V blízkosti novostavby se nevyskytují zdroje nadměrného hluku a vibrací, 
které by překračovaly hygienické limity. Vnitřní prostředí domu je chráněno proti hluku 
obvodovými konstrukcemi.  
 
b) Výkresová část  
Seznam dokumentace: 
SO01 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

D.1.1/01. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.1.1/02. ZÁKLADY 
D.1.1/03. PŮDORYS 1. PP 
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D.1.1/04. PŮDORYS 1. NP 
D.1.1/05. PŮDORYS 2. NP 
D.1.1/06. PŮDORYS 3. NP 
D.1.1/07. PŮDORYS STROPU 
D.1.1/08. PŮDORYS STŘECHY 
D.1.1/09. ŘEZ A-A 
D.1.1/10. ŘEZ B-B 
D.1.1/11. POHLEDY 
D.1.1/12. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
D.1.1/13. DETAIL ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE 

 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Technická zpráva 
 
Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
 Stavba administrativní budovy je založena na betonových základových pasech. 
Svislé konstrukce jsou vyzděny z keramických bloků POROTHERM 500 HI na lepidlo pro 
tenkou spáru POROTHERM. Stropní konstrukci tvoří keramicko-betonová konstrukce 
z nosníku POROTHERM a vložek MIAKO o celkové tloušťce 250 mm vč. spolupůsobící 
dobetonávky. Na stropní konstrukci bude položena skladba podlahy dle výkresu skladeb 
konstrukcí. Zastřešení budovy je řešeno plochou střechou. Skladba zpevněných ploch jsou 
provedeny ze zámkové dlažby s podkladními vrstvami popsanými ve výkresové dokumentaci 
 
Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
 Nejedná se o změnu stávajícího stavu. 
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Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
 Je řešeno ve statickém posudku. 
 
Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 
 V projektu se nevyskytují takovéto konstrukce. 
 
Zajištění stavební jámy 
 Hlavní výkopová jáma je svahovaná (MAXIMÁLNÍ SPÁD 1:0,6). Zajištění 
základové rýhy se nepředpokládá, jedná se o založení objektu na základových pasech, jejichž 
hloubka nepřesáhne 1,5m. 
 
Technologické podmínky postupu prací, které mohou ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby 
 Při stavebních pracích budou dodrženy technologické postupy dané výrobcem 
systému, případně výrobku. Před prováděním keramicko-betonové konstrukce bude provedeno 
podchycení s podpůrnou konstrukcí viz předpis výrobce. Tato konstrukce bude demontována 
po dosažení požadované pevnosti a únosnosti stropní konstrukce. 
 
Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
 Tyto práce projekt neřeší. 
 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 Před zakrytím konstrukcí bude na stavbu přivolán stavební dozor a investor. O této 
kontrole se provede záznam ve stavebním deníku. Jedná se zejména o výkopové práce, 
základové konstrukce, výztuž ŽB konstrukcí ve stropu a věncích, uložení rozvodů instalací. 
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Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních 
programů 
Při vypracování projektové dokumentace byly dodrženy tyto zákony a s nimi související české 
normy: 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon  č.  274/2001  Sb.,  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška  č.  23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a o změně některých souvisejících 
zákonů. 
Vyhláška  č.  380/2002  Sb.,  k  přípravě  a  provádění  úkolů  ochrany obyvatelstva. 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Zákon  č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. 
Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 
Zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Vyhláška  č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Vyhláška  č.  501/2006  Sb.,  o  obecných požadavcích na využívání území. 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a  o  změně  
některých  zákonů  (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška  č.  450/2005  Sb.,  o  náležitostech  nakládání  se závadnými látkami  a  náležitostech  
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií,   jejich   zneškodňování   a  odstraňování  
jejich  škodlivých následků. 
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Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění staveb, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
 Nejsou specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění staveb. 
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 Viz samostatná část tohoto projektu – Požární zpráva 
D.1.4 Technika prostředí 
 Technická zpráva 
Jedná se o projektovou dokumentaci novostavby administrativní budovy, vnitřní rozvody a 
elektroinstalace je řešena samostatným projektem.  
 
zdravotně technické instalace 
 
 Rozvod studené vody pitné a teplé vody budou vedeny v drážkách zdí k jednotlivým 
odběrným místům. Ukončeny budou před jednotlivými zařizovacími předměty nebo odběry. 
Teplá voda bude připravována v 150 litrovém vestavěném zásobníku instalovaném v technické 
místnosti. Zásobník bude napojen na rozvod teplé vody ze systému plynového kotle. Rozvody 
vody jsou uvažovány z plastového potrubí PP-R, tl. řada PN 16. Veškeré rozvody budou 
izolovány polyetylenovou izolací. Instalace bude provedena a vyzkoušena dle platných 
předpisů a norem. Po dokončení instalace bude provedena tlaková zkouška, o které se vystaví 
protokol. 
 Veškeré připojovací potrubí je z  PP - HT odpadních trub a je napojeno na odpadní 
potrubí pomocí jednoduchých odboček. Potrubí je vedeno v drážce zakryté omítkou na pletivu. 
Splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů a sociálních zařízení jsou 
odvedeny odpadními stoupačkami do splaškové. V technické místnosti je instalována 
podlahová vpusť. Svislé kanalizační potrubí je navrženo z  PP - HT odpadních trub, ležaté 
svodné potrubí kanalizace z PVC KG trub pro venkovní kanalizaci. Min. sklon svodného 
potrubí bude 2%. Odvětrání vnitřní kanalizace je provedeno nad střechu a ukončeno ventilační 
hlavicí. Na odpadních stoupačkách budou osazeny 1 m nad podlahou 1. PP čistící kusy. Na 
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samostatných větvích, které nejsou přímo napojeny na odvětranou kanalizaci, budou 
instalovány provzdušňovací ventily.  Prostupy základy jsou přímé. Instalace kanalizace bude 
provedena a vyzkoušena dle platných předpisů a norem. Bude proveden protokol o zkoušce 
těsnosti. 
 
vzduchotechnika a vytápění, chlazení, měření a regulace 
 
 V rámci projektu administrativní budovy není řešeno chlazení. Výpočet tepelných 
ztrát objektu je proveden dle ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Vypočet 
tepelného výkonu. Výpočet je proveden pro venkovní výpočtovou teplotu te= -15°C, krajinnou 
oblast normální, polohu budovy nechráněnou a osaměle stojící s charakteristickým číslem 
budovy B= 8 Pa0,67. Součinitele prostupu tepla a tepelný odpor konstrukce jsou navrženy dle 
ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov, Požadavky. Ústřední vytápění budovy je řešeno jako 
teplovodní nízkoteplotní podlahový systém s nuceným oběhem. Jako zdroj tepla budovy je 
uvažován\ plynové kotle o výkonu do 50 kW umístěné v technické místnosti v 1. PP. Pro objekt 
je navržen podlahový otopný systém sestavený z kompletu rozdělovače se směšovací 
čerpadlovou sestavou, sběrače a skříněk umístěných ve výklenku nebo na zdi ve skříni 
s možností obsluhy. Dále se systém skládá z topného potrubí položeného v upínacích lištách na 
tepelné izolaci z polystyrénu a polyetylénové fólii a je zabetonováno v betonové vrstvě tl. 50 
mm. Potrubí je pokládáno spirálově v maximální délce okruhu do 120 m. Přívodní teplota vody 
v tomto systému je 45°C při povrchové teplotě nepřesahující 29°C, resp. 32°C v oblastech 
s krátkodobým pobytem osob. Topná voda vstupující do podlahy bude regulovaná regulační 
soupravou, která omezí teplotu vstupující vody na požadovaných 45°C. Rozdělovače jsou 
osazeny průtokoměry pro měření průtoku vody a současně zajišťují přesnou regulaci 
jednotlivých okruhů. Montáž, zásady pro stavební připravenost a zkoušky budou provedeny dle 
návodu výrobce podlahového topení. Trubní rozvod ústředního vytápění bude proveden 
z měděných trubek DIN EN 1057. Potrubí topné vody v nevytápěných prostorách a v podlaze 
bude jednotně izolováno tepelnou izolací na bázi minerální vlny. Podlahové vytápění bude 
provedeno trubkou NIOXY 17x2,5 mm (popř. jiného výrobce podlahového topení). Pro 
vytápění objektu je použito podlahové topení a v koupelně trubkové otopné těleso vybaveno na 
straně přívodu topné vody termostatickým ventilem. Podlahové topení je rozvedeno ze skříně 
rozdělovače topných okruhů.  
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silnoproudá elektrotechnika 
 
 Ochranná soustava je navržena dle ČSN 34 1390 tvořená vodiči FeZn D8 na 
příchytkách PV15 po hřebeni a vodiči FeZn D8 na příchytkách PV11 po střeše. K soustavě 
budou připojeny tímto vodičem všechny kovové předměty na střeše, tj. komín, odvětrání 
odpadů, na kterých budou vodičem FeZn D8 vytvořeny pomocné jímače 0.3 m nad horní okraj 
chráněných předmětů. Budou-li použity kovové okapy a svody, musí být připojeny svorkami 
SO k ochranné soustavě. Svody k uzemnění budou provedeny také vodičem FeZn D8, budou 
chráněny ochrannými úhelníky a osazeny zkušebními svorkami a označovacími štítky s čísly 
svodů. Přívody od zemnicí soustavy ke zkušebním svorkám budou provedeny vodičem FeZn 
10. Vlastní zemnicí soustava bude provedena vodičem FeZn 30/4 v základech budovy. 
Provedení uzemnění musí odpovídat ČSN 34 1390, veškeré spoje v zemi musí být chráněny 
proti korozi asfaltovým nátěrem, případně zalitím asfaltem nebo bitumenovou živicí. Celkový 
odpor zemnicí soustavy musí být max. 15 Ohmů, bude-li zemnicí soustava propojena na 
zemnicí soustavou ČEZ, musí být max. 5 Ohmů. Jednotlivé elektrické rozvody budou vedeny 
z domovního rozvaděče v drážkách zdí a podlahových konstrukcí. Před zakrytím budou tyto 
instalace chráněny před poškozením. Rozvody budou děleny na světelné, zásuvkové okruhy. 
Každý okruh bude mít vlastní jištění v domovním rozvaděči.  
 
elektronické komunikace a další 
 
Součástí projektu nejsou takováto vedení řešena. 
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
 Stavba není členěna na provozní celky. Technologická zařízení výrobní se 
v projektu nevyskytují.  
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Nevýrobní technologická zařízení jako jsou přívodní vedení a rozvody veškeré technické 
infrastruktury. 
 
PŘÍPOJKA EL. NN 
 
         Budova bude napojena na rozvod elektrické energie přípojkou zemním kabelem ze 
stávajícího podzemního rozvodu NN z podpěrného sloupu umístěného v jižní části parc.č. 
1533/10. Tato přípojka bude vedena na zmíněné parcele a povede přes pozemek 153/11 k 
řešenému domu, elektroměr pro měření elektrické energie bude umístěn ve vstupní části, 
celková délka přípojky činí cca 20 m. Projektová dokumentace je řešena projektovou organizací 
určenou firmou ČEZ a bude součástí samostatného povolení.  
 
PŘÍPOJKA VODOVODU 
 
Dům bude připojen na stávající vodovodní síť ve vlastnictví obce VaK Vsetín. Napojení bude 
provedeno pomocí potrubí PE DN 110 mm. Po provedení sondy bude potrubí napojeno pomocí 
navrtávací soupravy, nebo pomocí tvarovky. Před připojením budou informováni správci sítí. 
Délka přípojky je cca 20 m. 
 
PŘÍPOJKA KANALIZACE 
 
Dům bude připojen na stávající kanalizační síť ve vlastnictví VaK Vsetín. Napojení bude 
provedeno pomocí potrubí PVC KG DN 250 mm. Po cca 4 m bude na přípojce umístěná 
kontrolní šachtice k případnému čištění kanalizace. Napojení přípojky kanalizace bude 
provedeno pomocí navrtání a použití speciální tvarovky. Před připojením budou informováni 
správci sítí. Délka přípojky je cca 20 m. 
 
Přeložky vedení technické infrastruktury nejsou vyžadovány. 
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Zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení. Nic z toho 
projektová dokumentace neřeší. 
 
Vyhrazená technická zařízení – nejsou předmětem projektové dokumentace 
 
Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení – nejsou předmětem projektové dokumentace 
 
E -  DOKLADOVÁ ČÁST 
Dokladová část nebyla pro potřeby bakalářské práce zhotovena. 
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TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ ETICS PŘI ZATEPLENÍ POMOCÍ 
EPS, XPS [1] 
 

1. Připravenost objektu  
2. Připravenost konstrukce  
3. Zhotovitel  
4. Založení systému  
5. Lepení tepelného izolantu  
6. Zabudování hmoždinek  
7. Úprava povrchu izolantu a vyztužení exponovaných míst  
8. Vytvoření základní vrstvy  
9. Provádění povrchových úprav  
10. Přeprava, skladování, odpady  
11. Užívání, údržba a oprava ETICS 

 
V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 
73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), je nutno 
dodržovat ustanovení této ČSN.  
 
1. Připravenost objektu  
 
1.1. Ukončení mokrých procesů  
 
U objektu určeného k zateplení je doporučeno, aby byly ukončeny všechny mokré procesy - 
tedy práce vnášející do konstrukce ve větší míře technologickou vlhkost - např. omítání, 
provádění potěrů apod.  
 
1.2. Statické poruchy  
 
Staticky porušené konstrukce je možno zateplovat ETICS pouze v případě jejich posouzení a 
zajištění. Návrh je třeba řešit s odborníkem - např. projektantem - statikem.  
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Veškeré trhliny a spáry v podkladu musí být posouzeny s ohledem na jejich možný vliv na 
vnější tepelně izolační kompozitní systém.  
 
1.3. Související práce  
 
Ostatní práce na zateplované konstrukci, např. oplechování atik a otvorů, osazení instalačních 
krabic, držáky bleskosvodu, konzoly pro uchycení přídavných konstrukcí na fasádě a podobně 
musí být provedeny v souladu s prováděním ETICS tak, aby nedošlo při realizaci k poškození 
systému, mechanickému poškození, zatečení do systému apod. 
  
1.4. Související požadavky  
 
V místech dilatace stávající zateplované konstrukce musí být rovněž provedena dilatace ETICS. 
Veškeré prostupy a přerušení ETICS i např. v případě nezateplení ostění otvorů v konstrukci je 
třeba posoudit z hlediska vyloučení vzniku tepelně technických poruch. 
 
1.5. Nestandardní situace  
 
Jakékoliv nestandardní postupy při zateplování - např. zateplení pouze části konstrukce nebo 
objektu, zateplení nestejnou tloušťkou izolantu, různými typy izolantu v jedné ploše apod. je 
třeba speciálně řešit již v návrhu ETICS.  
 
1.6. Lešení  
 
Při stavbě montážního lešení je nutno uvažovat s budoucí tloušťkou přidaného ETICS z důvodu 
dodržení minimálního pracovního prostoru nutného pro montáž. Kotevní prvky lešení je třeba 
osadit s mírným odklonem od horizontální roviny směrem šikmo dolů od systému z důvodu 
možného zatečení vody do systému po kotvách lešení.  
 
2. Připravenost konstrukce  
 
2.1. Podmínky pro zpracování  
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Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C, (pokud se v zateplovacím 
systému použije na lepení izolantu např.: hmota weber.therm elastik Z, kterou lze aplikovat od 
teploty vzduchu i podkladu +1°C s tím, že 6 h po aplikaci nesní teplota vzduchu i podkladu 
klesnout pod +1°C, nebo při použití omítek s urychlovačem apod., které se aplikují při nejnižší 
teplotě vzduchu i podkladu +5°C, která po 4 hodinách může klesnout do -5°C).  
Při aplikaci (nanášení) hmot je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.  
Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný vítr, vyhřátý 
podklad, apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) 
ovlivňující možnost správného provedení – napojování a strukturování.  
Desky z šedého EPS se z důvodu tmavé barvy nesmí být skladovány ani zpracovávány na 
přímém slunci. Fasádní lešení musí být opatřeno sítěmi pro stínění slunečního záření.  
Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) 
je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 
hodinách.  
 
2.2. Vlhké konstrukce  
 
Musí být odstraněny všechny závady, které by umožňovaly pronikání vlhkosti do zateplované 
konstrukce. Podklady nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost a podklad nesmí 
být trvale zvlhčován. Případná zvýšená vlhkost podkladu před provedením ETICS se musí 
snížit vhodnými sanačními opatřeními, výkvěty a zasolené omítky se musí odstranit.  
 
2.3. Biotické napadení  
 
Plochy napadené plísněmi, řasami apod. musí být řádně očištěny a následně ošetřeny proti 
opětovnému napadení.  
 
2.4. Čistota podkladu  
 
Podklad musí být před započetím prací zbaven nečistot, mastnoty a všech volně se oddělujících 
vrstev, případně materiálů, které se rozpouští ve vodě. Nesoudržné nátěry a omítky dostatečně 
nespojené s podkladem je třeba odstranit. Na opravené a ošetřené plochy je možno započít s 
lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání vysprávkových hmot a materiálů. 
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2.5. Soudržnost podkladu  
 
Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná 
hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. Případné vyrovnávání nerovností 
podkladu je nutno provádět materiály, které těmto hodnotám soudržnosti vyhoví.  
 
2.6. Penetrace podkladu  
 
V případě nutnosti úpravy přídržnosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným 
penetračním nátěrem.  
 
2.7. Komponenty používané při aplikaci ETICS  
 
V návrzích, případně při vlastní aplikaci ETICS, mohou být používány pouze komponenty pro 
tento ETICS určené. Je zakázáno používat komponenty, které jsou určeny pro jiné části staveb 
(např. podlahy, střechy a podobně).  
 
Seznam komponentů určených pro ETICS  
 
- lepicí a stěrkovací hmota  

 
 

Lepící a stěrkovací hmota weber therm plus ultra [1] 
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- izolační desky z bílého pěnového polystyrenu EPS 70 F, EPS 100 F 

 
Pěnový polystyren Isover EPS 70 F [6] 

 
- izolační desky z šedého pěnového polystyrenu s obsahem grafitu  

 
Šedý polystyrén Isover EPS GreyWall Plus [6] 

 
- talířové hmoždinky  

 
Talířová hmoždinka Hilti SD-FV [8] 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



- 55 - 
 

 

 
 

Nastřelovaná talířová hmoždinka Hilti XI-FV [8] 
 
- skleněná síťovina  

 
Tkanina VERTEX pro zateplovací systémy [1] 

 
- podkladní nátěr  

 
Systémový podkladní penetrační nátěr pro tenkovrstvé fasádní omítky Weber [1] 
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- omítky  
 
 
2.8. Rovinnost podkladu  
 
V případě spojení izolačních desek z (EPS) s podkladem lepící hmotou a kotvením talířovými 
hmoždinkami je mezní hodnota odchylky rovnosti podkladu maximálně 20 mm na délku 1m - 
v případě požárních pásů dle ČSN 73 08 10, nebo ČSN 73 08 02. Při celoplošném lepení 
izolačních lamel se doporučuje nerovnost podkladu maximálně 10 mm na délku 1 m.  
Při větších nerovnostech je nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu 
vhodným materiálem a technologií při současném splnění ostatních bodů tohoto předpisu.  
 
3. Zhotovitel  
 
Montáž ETICS může provádět pouze montážní firma, která má živnostenské oprávnění pro 
provádění těchto prací a její zaměstnanci, kteří tyto práce provádějí, jsou teoreticky i prakticky 
zaškoleni dodavatelem systémů a mohou se prokázat platným osvědčením.  
 
4. Založení systému  
 
4.1. Založení zakládací lištou  
 
Šířka zakládacího profilu musí odpovídat použité tloušťce izolantu. Montáž zakládacích profilů 
se provádí od rohů. Pro vytvoření rohů se předem upraví zakládací profil podle úhlu rohu 
stavby. Mezi takto osazené rohové profily se doplní rovné díly. Nejmenší zbytek zakládacího 
profilu by neměl být menší než 30 cm. Profily se osazují s 2 – 3 mm mezerou mezi konci profilů 
a kotví se 3 až 5 kusy zatloukacích hmoždinek na 1 m. K jejich případnému vyrovnání se použijí 
distanční podložky (tl. 1 – 10mm). K napojení profilů je používají plastové spojky (viz obr.1). 
Spára mezi profily a podkladem musí být utěsněna lepicí hmotou.  
Založení systému i výběr vhodného způsobu založení musí být v souladu s projektovou 
dokumentací s projektem požárně bezpečnostního řešení stavby i s ČSN 73 08 10 – Požární 
bezpečnost staveb.  
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Obr. 1 [1] 

4.2. Založení bez zakládacího profilu  
 
Systém je možno založit také bez zakládacího profilu, pouze s použitím skleněné síťoviny a 
montážní latě (viz obr.2).  
 

 
Obr.2[1] 

 
4.3 Založení v souladu v souladu s ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb – Společná 
ustanovení  
 
Norma ČSN 73 08 10 povoluje řešení detailu založení ETICS u stávajících objektů s požární 
výškou h > 12 m dvěma způsoby 
.  
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1. Pomocí horizontálního pásu izolantu s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 (MW) výšky 0,5 
m v místech založení systému. 
 
2. Na základě zkoušky podle ISO 13785-1 a vystavených PKO - Požárně klasifikačních 
osvědčení. Detaily založení podle vydaných PKO nejsou součástí tohoto technologického 
předpisu. Detaily jsou řešeny přímo v samotných PKO.  
 
4.3. Odkapávání vody  
 
V oblasti založení systému se musí a u nadpraží otvorů se doporučuje vhodným způsobem 
zajistit bezpečné odkapávání stékající vody. K tomuto účelu může být použit  
např. zakládací profil (založení systému) (viz obr.3), nebo rohový ochranný profil s okapničkou 
(založení bez zakládacího profilu a nadpraží otvorů) (viz obr.4).  
 

 
Obr.3[1] 
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Obr. 4[1] 

 
5. Lepení tepelného izolantu  
 
5.1. Obecné podmínky  
 
Izolační desky (EPS) se lepí zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem desky vodorovně. 
Pouze v odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle dolů nebo v 
soklových partiích pod zakládací lištou a pod terénem, odshora dolů. Tyto případy je třeba řešit 
individuálně i s ohledem na výběr vhodné tepelné izolace a dalších materiálů 
 
 
5.2. Příprava lepící hmoty  
 
K přípravě práškových hmot se použije pouze čistá voda. K materiálům není dovoleno přidávat 
žádné přísady, pokud není v technickém listu použité hmoty uvedeno jinak. Konkrétní postup 
přípravy a míchání a zpracování lepících hmot (množství vody, čas odstání, doba 
zpracovatelnosti, povětrnostní podmínky apod.) je popsán v jednotlivých technických listech 
těchto výrobků.  
 
5.3. Nanášení lepící hmoty  
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Nanášení lepící hmoty se provádí ručně (viz obr.5), nebo strojně (viz obr.6) vždy po obvodu 
desky v nepravidelném pásu a středem desky min. ve třech terčích. Je nutné, aby plocha desky 
spojená s podkladem lepením tvořila minimálně 40% celkové plochy izolační desky.  
V případě rovného podkladu je možné lepit desky celoplošně zubovou stěrkou.  
Při lepení izolantu z minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken (lamel) se provádí 
nanesení lepící hmoty vždy celoplošně zubovou stěrkou (viz obr.7). To je v případě požárních 
pásů dle ČSN 73 08 10, nebo ČSN 73 08 02.  

 
Obr.5 [1] 

 
Obr.6 [1] 

 
Obr.7[1] 
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5.4. Základní zásady při lepení izolantu  
 
Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepící ani stěrková hmota dostat na boční stěny 
izolantu. Desky se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry ani na nároží 
(viz obr.8). První řada desek lamel se musí vsadit pevně do zakládacího profilu. Pokud se 
provádí založení bez zakládacího profilu desky nebo lamely se podepřou montážní latí a do 
lepeného spoje se v místě založení systému osadí pás skleněné síťoviny, který slouží k 
vyztužení základní vrstvy na spodní hraně systému (viz obr.2). U ostění otvorů se doporučuje 
provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně se provede vlepení izolantu do 
špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou zaříznutím nebo 
zabroušením (viz obr.9). Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve 
vodorovném ani svislém směru .Přebývající část izolační desky se odřízne.(viz obr.10). Při 
lepení izolačních lamel z minerální vlny s kolmou orientací se toto pravidlo nevyžaduje. 
Izolační desky a lamely se lepí na sraz. Spáry větší než 2mm je třeba vyplnit izolačním 
materiálem. Spáry mezi deskami (EPS, XPS a perimetru) do šířky 4mm je možno vyplnit 
nízkoexpanzní montážní pěnou. Spáry šířky nad 4 mm se vyplní vhodným přířezem izolantu. 
Používají se přednostně celé desky, použití přířezů (zbytků) desek je možné pouze v případě, 
že jsou širší než 150mm a neosazují se na nárožích a u ukončení systému. 
 

 
Obr. 8[1] 
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Obr. 9[1] 

 

 
Obr. 10[1] 

 
5.5. Tepelné mosty  
 
Při lepení izolantu nesmí vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvažováno v projektu 
a nebyly zohledněny v tepelně technickém posouzení.  
 
5.6. Svislé spáry na prasklinách a nepravidelnosti podkladu  
 
Spáry mezi deskami a lamelami nesmí být provedeny v místě trhlin v podkladu, na rozhraní 
dvou různorodých materiálů v podkladu (viz obr.11) a v místě změny tloušťky izolantu z 
důvodu rozdílné tloušťky konstrukce (viz obr.12). 
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Obr. 11[1] 

 
Obr. 12[1] 

 
6. Zabudování hmoždinek  
 
6.1. Velikost talíře talířových hmoždinek  
 
Pro izolanty z pěnového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izolačních desek perimetr 
je třeba používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 mm. Talířové hmoždinky se osazují jak 
v místě styků desek, tak i v jejich ploše.  
 
6.2. Čas a způsob osazování  
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Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k 
narušení jeho rovinatosti, zpravidla po 24 až 72 hodinách od nalepení. Hmoždinka musí být 
osazena pevně bez pohybu a její talíř je zapuštěn 1 mm pod povrch izolantu. Vlivem hlubokých 
zapuštění talířků hmoždinek vyplněných lepicí a stěrkovou hmotou dochází k vykreslování 
hmoždinek na fasádě v zimním období. Pokud to dovolí typ a tloušťka použitého izolantu 
doporučuje se používat zapuštěnou montáž hmoždinek s překrytím talířků hmoždinek víčkem 
z izolantu. Zapuštěná montáž s víčkováním maximálně eliminují vykreslování hmoždinek. Při 
osazování hmoždinek nesmí dojít k poškození izolantu a je nutné použít správné délky 
hmoždinek v závislosti na tl. izolantu.  
 
6.3. Hloubka kotvení  
 
Typ hmoždinek pro kotvení vychází z projektové dokumentace a je v souladu certifikátem 
ETICS (Stavebního technického prohlášení). V technické dokumentaci každé hmoždinky je 
uvedena kategorie podkladu, pro který je hmoždinka určena a minimální kotevní hloubka.  
Minimální kotevní se měří od nosného materiálu bez omítky. Omítka se nepovažuje za nosný 
materiál. Pro kotvení do podkladu kategorie E (autoklávovaný pórobeton) se vždy používají 
šroubové talířové hmoždinky. 
 
Kategorie podkladů pro použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 jsou definovány takto:  
 
Kategorie použití A : plastové kotvy pro použití do obyčejného betonu  
Kategorie použití B : plastové kotvy pro použití do plného zdiva  
Kategorie použití C : plastové kotvy pro použití do dutého nebo děrovaného zdiva  
Kategorie použití D : plastové kotvy pro použití do betonu z pórovitého kameniva  
Kategorie použití E : plastové kotvy pro použití do autoklávovaného pórobetonu  
 
6.4. Množství a způsob rozmístění  
 
Počet, typ, druh a rozmístění hmoždinek pro kotvení ETICS vychází z projektové dokumentace.  
 
Při návrhu hmoždinek projektant postupuje v souladu v souladu s ČSN 73 29 01,  
ČSN 73 29 02, ETAG 004, ETAG 014, ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná 
zatížení - Zatížení větrem a technickou dokumentací ETICS.  
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Počet kotev je závislý na výšce budovy, tvarových charakteristikách budovy, umístění budovy, 
větrné oblasti dle mapy větrných oblastí a kvalitě podkladu pro kotvení, která se stanoví pro 
danou hmoždinku výtažnou zkouškou dle ETAG 014.  
 
Izolační desky rozměrů 1000x 500 mm (EPS, XPS, perimetr) se kotví talířovými hmoždinkami 
po obvodě a do plochy.  
 
Minimální množství hmoždinek, aby deska byla zakotvena po obvodě i v ploše je 6 ks/m2.  
Vzorový příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách  

   
 6 ks/m2  8 ks/m2 10 ks/m2 
6.5. Kotvení pomocí nastřelovacích kotev XI-FV  
 
Jde o kotvy pro přímou montáž s evropským certifikátem ETA – 003/0004.  
Aplikace kotev je prováděna pomocí vsazovacího přístroje DX 460 IE pracovníkem 
zaškoleným firmou Hilti. Vhodným podkladem je beton, železový beton.  
 
Číselný kód Popis produktu Tloušťka izolantu  
 
376484 Insulation fastener XI-FV 6 – 60 ETA 60 mm  
376485 Insulation fastener XI-FV 6 – 80 ETA 80 mm  
376486 Insulation fastener XI-FV 6 – 85 ETA 85 mm  
376487 Insulation fastener XI-FV 6 – 90 ETA 90 mm  
376489 Insulation fastener XI-FV 6 – 100 ETA 100 mm  
376490 Insulation fastener XI-FV 6 – 120 ETA 120 mm  
376491 Insulation fastener XI-FV 6 – 140 ETA 140 mm 
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7. Úprava povrchu izolantu a vyztužení exponovaných míst  
 
7.1. Přebroušení izolantu  
 
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem 
na hladítku většího rozměru, např. 250x500 mm.  
V případě degradace polystyrénových desek z důvodu delší prodlevy (obvykle více než 14 dní) 
mezi nalepením a další úpravou je třeba povrch přebrousit celoplošně.  
Po broušení izolantu před vytvářením základní vrstvy je důležití podklad dobře očistit od 
volných částic.  
 
7.2. Vyztužení exponovaných míst  
 
Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se doporučuje 
vyztužit vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. (viz obr. 14). Rohy 
otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min cca 200 x 
300 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty (viz obr. 15).  
Přechody mezi dvěma druhy izolantu se upravují zesilující páskou skleněné síťoviny (například 
na hranici požární výšky 22,5 m). 
 

 
Obr. 14[1] 
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Obr. 15[1] 

 
7.3. Dilatace  
 
V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních lišt do předem 
nanesené stěrkové hmoty (viz obr. 16). Dilatace se provádí pouze na základě návrhu v 
projektové dokumentaci, žádná obecná pravidla případných maximálních dilatačních celcích 
nejsou stanovena. Dilatace systému se provádí zpravidla v místech případné dilatace podkladní 
konstrukce. 

 
Obr. 16[1] 

 
8. Vytvoření základní vrstvy  
 
8.1. Příprava stěrkové hmoty  
 
K přípravě stěrkové hmoty se použije pouze čistá voda. Hmota se připraví postupným 
vmícháním jednoho pytle stěrkové hmoty do předepsaného množství vody pomocí el. míchadla. 
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K materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady. Konkrétní postup přípravy, míchání a 
zpracování stěrkové hmoty (množství vody, čas odstání, doba zpracovatelnosti, povětrnostní 
podmínky apod.) je popsán v technickém listu těchto výrobků.  
 
8.2. Provádění základní vrstvy  
 
Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty nanesené 
na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým 
hladítkem do tmelu od středu k okrajům (viz obr. 17). Skleněná síťovina musí být uložena do 
předem nanesené stěrkové hmoty na povrchu izolantu a následně překryta stěrkovou hmotou.  
Po zahlazení stěrkové hmoty nerezovým hladítkem, nesmí být viditelná skleněná síťovina. 
Pokud není, skleněná síťovina dostatečně zakryta vrstvou stěrkové hmoty je třeba provést 
aplikaci druhé vrstvy. Druhá vrstva stěrkové hmoty se provádí bezprostředně po první vrstvě, 
do ještě měkké předchozí vrstvy stěrkové hmoty. Celková tloušťka základní vrstvy je obvykle 
3 - 6 mm. Skleněná síťovina musí být v poloze 1/2 - 2/3 tloušťky základní vrstvy, blíže k 
vnějšímu líci. Vždy musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny vrstvou stěrkové 
hmoty nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Při použití profilů s 
okapničkou (zakládací profily, rohové profily s okapničkou) je třeba základní vrstvu i se 
síťovinou ukončovat až na spodní hraně profilu. Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se ukládají 
s minimálním přesahem 100 mm. Místa přesahů skleněné síťoviny (pásy i síť profilů) musí být 
provedeny tak, aby nebyla narušena rovinatost a bylo zajištěno minimální krytí síťoviny. V 
místech styku rozdílných typů izolantu bez požadavku na přiznání spáry je nutno zdvojit 
výztužnou skleněnou síťovinu s přesahem zdvojeného vyztužení nejméně 150mm na každou 
stranu. Toto pravidlo neplatí v případě požárních pásů výšky 500 nebo 900 mm ve smyslu ČSN 
73 08 02 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, CSN 73 08 02 Požární bezpečnost 
staveb – Nevýrobní objekty.  
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Obr. 17[1] 

8.4. Zesilující vyztužení  
 
Pokud je předepsáno zesilující vyztužení pro větší mechanickou odolnost zateplovacího 
systému, ukládají se jednotlivé zesilující pásy na sraz bez přesahů předem před prováděním 
základní vrstvy, přeložení skleněné síťoviny se při provádění základní vrstvy dodrží.  
 
8.5. Upravení a rovinatost základní vrstvy  
 
Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně v povrchové 
úpravě nebo znemožňovaly její správné provedení. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je 
určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku 
jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky 
zvýšenou o 0,5 mm.  
 
8.6. Dekorační profily  
 
Lepení dekoračních profilů na provedenou základní vrstvu se provádí použitím lepicí hmoty 
doporučené dodavatelem dekoračních profilů celoplošně tak, že se lepicí hmota nanese nejlépe 
zubovým hladítkem na plochu profilu. Styky po obvodu profilů, případně vzájemné spoje, se 
těsní trvale pružným tmelem (viz obr. 18).  
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Obr. 18[1] 

 
8.7. Úprava ostění  
 
Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) se 
doporučuje upravit vhodnou lištou nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím 
povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému (viz obr. 19 ). 

 
Obr. 19[1] 

 
9. Provádění povrchových úprav  
 
9.1. Penetrace  
 
Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje podkladním nátěrem určeným 
pro daný typ povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti 
podkladu. Penetrace se provádí po vyzrání základní vrstvy minimálně však po 5 dnech. 
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Podkladní nátěr se nanáší válečkem nebo štětcem. Následná povrchová úprava se provádí po 
zaschnutí penetračního nátěru dle místních klimatických podmínek, minimálně však po 12 ti 
hodinách.  
 
9.2. Volba barevného odstínu omítky  
 
Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší 
barevné tóny způsobují větší namáhání fasády prostřednictvím solárního zahřívání v průběhu 
dne a ochlazováním během noci, nebo prudkých změn počasí. Proto používání tmavých 
intenzivních barev na zateplovacích systémech nedoporučujeme.  
 
Luminiscenční referenční hodnota by neměla být menší než:  
 
- 30 pro minerální, silikátové omítky, silikonové (např.: weber.min, weber.pas silikát, 
weber.pas extraClean) 
 
- 25 pro omítky ze syntetických pryskyřic (např.: weber.pas akrylát, weber.pas silikon, 
weber.pas topDry, weber.pas aquaBalance) 
 
Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy 
fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.  
 
9.3. Obecné podmínky provádění povrchových úprav  
 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C, pokud nejsou použity 
materiály, které práci při nižších teplotách povolují - urychlovač do omítek. Při používání 
omítek nesmí teplota podkladu a okolního vzduchu klesnout pod + 8 ° C. Při aplikaci (nanášení) 
je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících 
rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) musí zpracovatel 
zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného 
provedení – napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké 
teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím 
možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. Tenkovrstvé omítky se natahují na zaschlý 
podkladní nátěr směrem od shora dolů. Při realizaci je třeba napojovat nanášený materiál 
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takzvaně "živý do živého", tedy okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat. Při 
konečné úpravě omítky je třeba dbát, aby úprava byla na všech místech plochy fasády 
prováděna stejným způsobem. Styk více barevných odstínů omítky v jedné ploše, popř. ploch 
s odlišnou strukturou, nebo pracovní spára, se vytvoří nalepením zakrývací pásky a jejím 
okamžitém stržení po zhotovení povrchové úpravy. Po jejím zaschnutí se přelepí zakrývací 
páskou již hotová hrana tak, aby nedošlo při pokračování k jejímu porušení. Případné krátké 
přerušení práce lze připustit na hranici barevně celistvé plochy a na nároží. Na výsledný 
barevný odstín silikátových omítek mají vliv i povětrnostní podmínky v době při aplikaci. 
Materiál ze stejné šarže, případně i kbelíku, může mít při rozdílných podmínkách při aplikaci, 
zvláště teplotě a vlhkosti okolí i podkladu, odlišný výsledný barevný odstín. Pro přípravu a 
zpracování omítek je třeba používat výhradně nerezové a plastové nářadí a pomůcky. 
Bezprostředně po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových ploch, 
klempířských prvků a navazujících stavebních konstrukcí, popř. se okamžitě očistí znečištěné 
plochy. Doporučuje se urychlená demontáž lešení. V oblastech možného odstřiku vody a 
nečistot z vodorovných ploch za deště, popř. v oblastech s možností úmyslného znečištění, se 
ETICS musí vhodným způsobem chránit. Jednotlivé výrobní šarže pastózních omítek mohou 
mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku, při doobjednávkách je proto třeba 
uvádět čísla šarží, případně datum výroby. 
 
10. Přeprava, skladování, odpady  
 
10.1. Přeprava  
 
Výrobky pro ETICS se přepravují v původních obalech. Lamely a desky z minerální vlny se 
přepravují v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo 
jiné znehodnocení.  
 
10.2. Skladování  
 
Lepicí, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu se skladují v původních obalech v 
suchém prostředí. Lepicí, stěrkové hmoty a omítky dodávané v pastovité formě se skladují v 
původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením. Desky a lamely 
tepelné izolace se skladují v suchém prostředí a chráněné před mechanickým poškozením. 
Desky EPS musí být chráněny před UV zářením a působením chemických rozpouštědel. 
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Lamely a desky z MW se skladují do maximální výšky vrstvy 2 m. Skleněná síťovina se 
skladuje uložená v rolích svisle v suchém prostředí a chráněna před tlakovým namáháním 
způsobující trvalé deformace a UV zářením. Hmoždinky se skladují nejlépe v původních 
obalech chráněné před mrazem a UV zářením. Penetrační nátěry se skladují v původních 
obalech chráněné před mrazem a přímým slunečním zářením. Lišty se skladují uložené podélně 
na rovné podložce. Při skladování musí být dodržena lhůta skladovatelnosti.  
 
10.3. Odpady  
 
Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy.  

– Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich 
zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební 
odpad.  

– Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí 
zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku 
jako inertní stavební odpad.  

– Likvidace nepoužitelných zbytků lamel a desek z minerální vlny (MW) se provádí 
deponováním na skládce jako inertní stavební odpad.  

– Likvidace nepoužitelných zbytků izolačních desek EPS, XPS a perimetru se provádí 
deponováním na skládce jako inertní stavební odpad.  

 
11.Užívání, údržba a oprava ETICS 
 
11.1. Užívání  
 
Jsou zakázány jakékoliv svévolné zásahy do ETISC uživateli po dobu trvání záruky bez 
předchozí konzultace s dodavatelem stavebních prací. Jedná se zejména o vytváření prostupů, 
děr případně kotvení zařízení přes ETICS.  
 
11.2. Údržba ETICS  
 
Údržba ETICS spočívá především v pravidelných kontrolách přirozeného stárnutí fasády. 
Důležité je provádět ve správný okamžik odpovídající opatření pro údržbu ETICS. Jde o čištění 
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fasády od nečistot, řas a plísní, provádění udržovacích a ochranných nátěrů, opravy drobných 
poškození a poruch, případně řešení celoplošné sanace ETICS sanačním systémem Retec 700.  
 
11.3. Údržba čištěním  
 
Při zašpinění ploch je možno provádět čištění horkou tlakovou vodou, případně za použití 
čisticích prostředků schválených dodavatelem ETICS. Čištění zašpiněných ploch je nutno 
provádět v příznivých klimatických podmínkách. Obecně platí že, minimální teplota okolního 
vzduchu a povrchu ETICS při provádění čištění musí být +5°C. Nastavení tlaku a teploty vody 
musí být v souladu s typem použité povrchové úpravy, aby nedošlo k jejímu porušení. Rovněž 
závisí na zašpinění povrchové úpravy. Maximální teplota čistícího roztoku nesmí být vyšší než 
+ 60°C aby nedošlo k porušení ETICS.  
 
11.4. Údržba ochranným nátěrem  
 
V případě potřeby ochranného povrchového nátěru pro zvýšení odolnosti povrchové úpravy 
proti povětrnostním vlivům se doporučuje nátěry provádět po maximální době 15 – 25 roků. 
Nátěry se provádějí podle podmínek uvedených v technických listech daného materiálu na 
předem očištěný a odmaštěný podklad. Ochranný nátěr musí svým složením odpovídat složení 
původní povrchové úpravy. Nátěr je možno provádět i v případě požadavku změny barevnosti 
objektu za stejných podmínek jako u ochranného nátěru. 
 
11.5. Oprava poškození  
 
V případě požadavku opravy porušení povrchového souvrství nebo celého systému ETICS 
způsobeného mechanickým poškozením je nutno postupovat s ohledem na rozsah poškození. 
Nejprve se odstraní povrchová úprava až na základní vrstvu přesahem poškození o min 15 cm. 
Dále se odstraní základní vrstva ETICS s přesahem poškození o min 10 cm. Následně se v 
případě poškození tepelné izolace odstraní i poškozená izolace odříznutím v celé tloušťce. 
Vzniklý otvor se zaplní přířezem stejného typu izolace, na který se na spodní plochu nanese 
vhodná lepící hmota dle pravidel uvedených v tomto technologickém předpisu, s důrazem na 
maximální vyplnění otvoru. Spáry větší než 2mm je třeba vyplnit izolačním materiálem. Spáry 
mezi deskami (EPS, XPS a perimetru) do šířky 4mm je možno vyplnit nízkoexpanzní izolační 
pěnovou hmotou. Následně se přes opravené místo doplní základní vrstva s přesahem 10 cm na 
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původní základní vrstvu s požadavkem dodržení maximální rovinnosti původní a nové základní 
vrstvy. Po zaschnutí se nanese nová povrchová úprava. Při jednotlivých operacích se postupuje 
dle pravidel uvedených v tomto technologickém předpisu.  
 
11.6. Oprava většího rozsahu poškození  
 
V případě požadavku opravy většího rozsahu porušení povrchového souvrství nebo celého 
systému ETICS nebo v případě požadavku na zvýšení tepelného účinku ETICS je možno použít 
patentovanou trvalou sanační ochranu ETICS - RETEC 740 ®. 
 
Další podrobnosti a specifika montáže zateplovacího systému je možné nalézt v  
ČSN 73 29 01 – Provádění vnějších tepelně-izolačních kompozitních systémů (ETICS). 
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TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ ETICS PŘI ZATEPLENÍ POMOCÍ 
MINERÁLNÍ VATY [1] 
 

1. Připravenost objektu 
2. Připravenost konstrukce 
3. Zhotovitel 
4. Založení systému 
5. Lepení tepelného izolantu 
6. Zabudování hmoždinek 
7. Úprava povrchu izolantu a vyztužení exponovaných míst 
8. Vytvoření základní vrstvy 
9. Provádění povrchových úprav 
10. Přeprava, skladování, odpady 
11. Užívání, údržba a oprava ETICS 

 
V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 
73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), je nutno 
dodržovat ustanovení této ČSN. 
 
1. Připravenost objektu 
 
1.1. Ukončení mokrých procesů 
 
U objektu určeného k zateplení je doporučeno, aby byly ukončeny všechny mokré procesy - 
tedy práce vnášející do konstrukce ve větší míře technologickou vlhkost - např. omítání, 
provádění potěrů apod. 
 
1.2. Statické poruchy 
 
Staticky porušené konstrukce je možno zateplovat ETICS pouze v případě jejich posouzení a 
zajištění. Návrh je třeba řešit s odborníkem - např. projektantem - statikem. 
 
Veškeré trhliny a spáry v podkladu musí být posouzeny s ohledem na jejich možný vliv na 
vnější tepelně izolační kompozitní systém. 
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1.3. Související práce 
 
Ostatní práce na zateplované konstrukci, např. oplechování atik a otvorů, osazení instalačních 
krabic, držáky bleskosvodu, konzoly pro uchycení přídavných konstrukcí na fasádě a podobně 
musí být provedeny v souladu s prováděním ETICS tak, aby nedošlo při realizaci k poškození 
systému, mechanickému poškození, zatečení do systému apod. 
 
1.4. Související požadavky 
 
V místech dilatace stávající zateplované konstrukce musí být rovněž provedena dilatace ETICS. 
Veškeré prostupy a přerušení ETICS i např. v případě nezateplení ostění otvorů v konstrukci je 
třeba posoudit z hlediska vyloučení vzniku tepelně technických poruch. 
 
1.5. Nestandardní situace 
Jakékoliv nestandardní postupy při zateplování - např. zateplení pouze části konstrukce nebo 
objektu, zateplení nestejnou tloušťkou izolantu, různými typy izolantu v jedné ploše apod. je 
třeba speciálně řešit již v návrhu ETICS. 
 
1.6. Lešení 
 
Při stavbě montážního lešení je nutno uvažovat s budoucí tloušťkou přidaného ETICS z důvodu 
dodržení minimálního pracovního prostoru nutného pro montáž. Kotevní prvky lešení je třeba 
osadit s mírným odklonem od horizontální roviny směrem šikmo dolů od systému z důvodu 
možného zatečení vody do systému po kotvách lešení. 
 
2. Připravenost konstrukce 
 
2.1. Podmínky pro zpracování 
 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C, (pokud se v zateplovacím 
systému použije na lepení izolantu např.: hmota weber.therm elastik Z, kterou lze aplikovat od 
teploty vzduchu i podkladu +1°C s tím, že 6 h po aplikaci nesní teplota vzduchu i podkladu 
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klesnout pod +1°C, nebo při použití omítek weber.pas akrylát, weber.pas silikon, weber. pas 
topDry a weber.pas aquaBalance s urychlovačem, apod., které se aplikují při nejnižší teplotě 
vzduchu i podkladu +5°C, která po 4 hodinách může klesnout do -5°C). Při aplikaci (nanášení) 
hmot je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách 
podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) 
musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost 
správného provedení – napojování a strukturování. Fasádní lešení musí být opatřeno sítěmi pro 
stínění slunečního záření. Při podmínkách prodlužující zasychání (nízké teploty, vysoká 
relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností 
poškození deštěm i po více než 8 hodinách. 
 
2.2. Vlhké konstrukce 
 
Musí být odstraněny všechny závady, které by umožňovaly pronikání vlhkosti do zateplované 
konstrukce. Podklady nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost a podklad nesmí 
být trvale zvlhčován. Případná zvýšená vlhkost podkladu před provedením ETICS se musí 
snížit vhodnými sanačními opatřeními, výkvěty a zasolené omítky se musí odstranit. 
 
2.3. Biotické napadení 
 
Plochy napadené plísněmi, řasami apod. musí být řádně očištěny a následně ošetřeny proti 
opětovnému napadení. 
 
2.4. Čistota podkladu 
 
Podklad musí být před započetím prací zbaven nečistot, mastnoty a všech volně se oddělujících 
vrstev, případně materiálů, které se rozpouští ve vodě. Nesoudržné nátěry a omítky dostatečně 
nespojené s podkladem je třeba odstranit. Na opravené a ošetřené plochy je možno započít s 
lepením izolantu až po vyschnutí a vyzrání vysprávkových hmot a materiálů. 
 
2.5. Soudržnost podkladu 
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Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná 
hodnota musí vykazovat soudržnost nejméně 80 kPa. Případné vyrovnávání nerovností 
podkladu je nutno provádět materiály, které těmto hodnotám soudržnosti vyhoví. 
 
2.6. Penetrace podkladu 
 
V případě nutnosti úpravy přídržnosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje vhodným 
penetračním nátěrem. 
 
2.7. Komponenty používané při aplikaci ETICS  
 
V návrzích, případně při vlastní aplikaci ETICS, mohou být používány pouze komponenty pro 
tento ETICS určené. Je zakázáno používat komponenty, které jsou určeny pro jiné části staveb 
(např. podlahy, střechy apod.). 
 
Seznam komponentů určených pro ETICS  
 
- lepicí, stěrkovací hmota  
 

 
 

Lepící a stěrkovací hmota weber therm plus ultra [1] 
 
 
- izolační desky z minerální vlny  
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Fasádní desky s kolmým vláknem Isover NF 333 [6] 

 
Fasádní desky s podélným vláknem Isover TF PROFI [6] 

 
Isover Fasádní minerální zátka [6] 

 
- talířové hmoždinky  
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Talířová hmoždinka do minerální vyty EJOT TID-T [7] 

 
 

 
 

Talířová hmoždinka Hilti SX-FV U [8] 
 
 

 
Talířová hmoždinka XI-FV nastřelovaná [8] 
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- skleněná síťovina  
 

 
Tkanina VERTEX pro zateplovací systémy [1] 

 
- podkladní nátěr  
 

 
Systémový podkladní penetrační nátěr pro tenkovrstvé fasádní omítky Weber [1] 

 
- omítky  
 
 
2.8. Rovinnost podkladu 
 
V případě spojení izolačních lamel nebo desek z minerální vlny (MW) s kolmou nebo podélnou 
orientací vláken s podkladem lepící hmotou a kotvením talířovými hmoždinkami je mezní 
hodnota odchylky rovnosti podkladu maximálně 20 mm na délku 1m. Při celoplošném lepení 
lamel z minerální vlny MW se doporučuje maximální nerovnost podkladu 10 mm na délku 1 
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m. Při větších nerovnostech je nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání podkladu 
vhodným materiálem a technologií při současném splnění ostatních bodů tohoto předpisu. 
 
3. Zhotovitel 
 
Montáž ETICS může provádět pouze montážní firma, která má živnostenské oprávnění pro 
provádění těchto prací a její zaměstnanci, kteří tyto práce provádějí, jsou teoreticky i prakticky 
zaškoleni dodavatelem systémů společností a mohou se prokázat platným osvědčením 
 
4. Založení systému 
 
4.1. Založení zakládací lištou 
 
Šířka zakládacího profilu musí odpovídat použité tloušťce izolantu. Montáž zakládacích profilů 
se provádí od rohů. Pro vytvoření rohů se předem upraví zakládací profil podle úhlu rohu 
stavby. Mezi takto osazené rohové profily se doplní rovné díly. Nejmenší zbytek zakládacího 
profilu by neměl být menší než 30 cm. Profily se osazují s 2 – 3 mm mezerou mezi konci profilů 
a kotví se 3 kusy zatloukacích hmoždinek na 1 m. K jejich případnému vyrovnání se použijí 
distanční podložky (tl. 1 – 10mm). K napojení profilů je používají plastové spojky (viz obr.1). 
Spára mezi profily a podkladem musí být utěsněna lepicí hmotou. Založení systému i výběr 
vhodného způsobu založení musí být v souladu s projektovou dokumentací s projektem požárně 
bezpečnostního řešení stavby i s ČSN 73 08 10 – Požární bezpečnost staveb. 
 
4.2. Založení bez zakládacího profilu 
 
Systém je možno založit také bez zakládacího profilu, pouze s použitím skleněné síťoviny a 
montážní latě (viz obr.2). 
4.3. Odkapávání vody 
 
V oblasti založení systému se musí a u nadpraží otvorů se doporučuje vhodným způsobem 
zajistit bezpečné odkapávání stékající vody. K tomuto účelu může být použit 
např. zakládací profil (založení systému) (viz obr.3), nebo rohový ochranný profil s okapničkou 
(založení bez zakládacího profilu a nadpraží otvorů) (viz obr.4). 
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5. Lepení tepelného izolantu 
 
5.1. Obecné podmínky 

 
Izolační lamely nebo desky z minerální vlny (MW) s kolmou nebo podélnou orientací vláken 
se lepí zespodu nahoru na vazbu větším rozměrem lamely nebo desky vodorovně. Pouze v 
odůvodněných případech je možno lepit izolant delším rozměrem svisle dolů. Tyto případy je 
třeba řešit individuálně i s ohledem na výběr vhodné tepelné izolace a dalších materiálů. 
 
5.2. Příprava lepící hmoty 
 
K přípravě práškových hmot se použije pouze čistá voda, příprava pastózních tmelů spočívá 
pouze v jejich promíchání. K materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady, pokud není v 
technickém listu použité hmoty uvedeno jinak. Konkrétní postup přípravy a míchání a 
zpracování lepících hmot (množství vody, čas odstání, doba zpracovatelnosti, povětrnostní 
podmínky apod.) je popsán v jednotlivých technických listech těchto výrobků. 
 
5.3. Nanášení lepící hmoty 
 
Nanášení lepící hmoty se provádí ručně (viz obr.5), nebo strojně (viz obr.6), vždy po obvodu 
desky v nepravidelném pásu a středem desky min. ve třech terčích. Je nutné, aby plocha desky 
spojená s podkladem lepením tvořila minimálně 40% celkové plochy izolační desky. 
V případě rovného podkladu je možné lepit desky celoplošně zubovou stěrkou. 
Při lepení izolantu z minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken (lamel) se provádí 
nanesení lepící hmoty vždy celoplošně zubovou stěrkou (viz obr.7). 
 
5.4. Základní zásady při lepení izolantu 
 
Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepící ani stěrková hmota dostat na boční stěny 
izolantu. Desky a lamely se lepí na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry ani 
na nároží (viz obr.8). První řada desek nebo lamel se musí vsadit pevně do zakládacího profilu. 
Pokud se provádí založení bez zakládacího profilu desky nebo lamely se podepřou montážní 
latí a do lepeného spoje se v místě založení systému osadí pás skleněné síťoviny, který slouží 
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k vyztužení základní vrstvy na spodní hraně systému (viz obr.2). U ostění otvorů se doporučuje 
provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně se provede vlepení izolantu do 
špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou zaříznutím nebo 
zabroušením (viz obr.9). Při lepení izolantu u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve 
vodorovném ani svislém směru. Přebývající část izolační desky se odřízne.(viz obr.10). Při 
lepení izolačních lamel z minerální vlny s kolmou orientací se toto pravidlo nevyžaduje. 
Izolační desky a lamely se lepí na sraz. Spáry větší než 2mm je třeba vyplnit izolačním 
materiálem. U izolantu z minerální vlny (MW) se montážní pěna k vyplňování spár nesmí 
používat. Používají se přednostně celé desky, použití přířezů (zbytků) desek je možné pouze v 
případě, že jsou širší než 150mm a neosazují se na nárožích a u ukončení systému. 
 
 
5.5. Tepelné mosty 
 
Při lepení izolantu nesmí vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvažováno v projektu 
a nebyly zohledněny v tepelně technickém posouzení. 
 
5.6. Svislé spáry na prasklinách a nepravidelnosti podkladu 
 
Spáry mezi deskami a lamelami nesmí být provedeny v místě trhlin v podkladu, na rozhraní 
dvou různorodých materiálů v podkladu (viz obr.11) a v místě změny tloušťky izolantu z 
důvodu rozdílné tloušťky konstrukce (viz obr.12). 
 
6. Zabudování hmoždinek 
 
6.1. Velikost talíře talířových hmoždinek 
 
Pro kotvení izolačních desek z (MW) s podélnou orientací vláken TR 15 kPa je třeba používat 
hmoždinky s průměrem talíře min. 60 mm. Pro kotvení izolačních desek z (MW) s podélnou 
orientací vláken TR 10 kPa se doporučuje používat hmoždinky s průměrem talíře min. 60 mm 
opatřené rozšiřovacím talířkem 90 mm. Talířové hmoždinky se osazují jak v místě styků desek, 
tak i v jejich ploše. Pro kotvení izolačních lamel z (MW) s kolmou orientací vláken se pro 
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kotvení hmoždinky doplňují o rozšiřovací talíře 140 mm. Talířové hmoždinky se osazují pouze 
do plochy izolačních lamel. 
 
6.2. Čas a způsob osazování 
 
Hmoždinky se osazují po zatvrdnutí lepící hmoty tak, aby nedošlo k posunu izolantu a k 
narušení jeho rovinatosti, zpravidla po 24 až 72 hodinách od nalepení. Hmoždinka musí být 
osazena pevně bez pohybu a její talíř je v jedné rovině s povrchem izolantu. Vlivem hlubokých 
zapuštění talířků hmoždinek vyplněných lepicí a stěrkovou hmotou dochází k vykreslování 
hmoždinek na fasádě v zimním období. Pokud to dovolí typ a tloušťka použitého izolantu 
doporučuje se používat zapuštěnou montáž hmoždinek s překrytím talířků hmoždinek víčkem 
z izolantu. Zapuštěná montáž s víčkováním maximálně eliminují vykreslování hmoždinek. 
Kotvení zateplovacích systému s izolantem z minerální vlny (MW) je třeba provádět 
hmoždinkami s ocelovým trnem a je nutné použít správné délky hmoždinek v závislosti na tl. 
izolantu. Při osazování hmoždinek nesmí dojít k poškození izolantu. 
 
6.3. Hloubka kotvení 
 
Typ hmoždinek pro kotvení vychází z projektové dokumentace a je v souladu certifikátem 
ETICS (Stavebního technického prohlášení). V technické dokumentaci každé hmoždinky je 
uvedena kategorie podkladu, pro který je hmoždinka určena a minimální kotevní hloubka. 
Minimální kotevní se měří od nosného materiálu bez omítky. Omítka se nepovažuje za nosný 
materiál. Pro kotvení do podkladu kategorie E (autoklávovaný pórobeton) se vždy používají 
šroubové talířové hmoždinky. 
 
Kategorie podkladů pro použití hmoždinek v souladu s ETAG 014 jsou definovány takto: 
 
Kategorie použití A : plastové kotvy pro použití do obyčejného betonu 
Kategorie použití B : plastové kotvy pro použití do plného zdiva 
Kategorie použití C : plastové kotvy pro použití do dutého nebo děrovaného zdiva 
Kategorie použití D : plastové kotvy pro použití do betonu z pórovitého kameniva 
Kategorie použití E : plastové kotvy pro použití do autoklávovaného pórobetonu 
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6.4. Množství a způsob rozmístění 
 
Počet, typ, druh a rozmístění hmoždinek pro kotvení ETICS vychází z projektové dokumentace. 
Při návrhu hmoždinek projektant postupuje v souladu s ČSN 73 29 01,ČSN 73 29 02, ETAG 
004, ETAG 014, ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení, zatížení 
větrem a technickou dokumentací ETICS. 
Počet kotev je závislý na výšce budovy, tvarových charakteristikách budovy, umístění budovy, 
větrné oblasti dle mapy větrných oblastí a kvalitě podkladu pro kotvení, která se stanoví pro 
danou hmoždinku výtažnou zkouškou dle ETAG 014 a velikostí hodnoty síly při protažení 
izolantu hmoždinkou. Izolační desky rozměrů 1000x 500, 1000 x 600 mm (desky z MW s 
podélnou orientací vláken) se kotví talířovými hmoždinkami po obvodě a do plochy. Minimální 
množství hmoždinek, aby deska byla zakotvena po obvodě i v ploše je 6 ks/m2. V oblasti nároží 
a atiky se počet hmoždinek zvyšuje. Izolační desky z minerální vlny s podélnou orientací vláken 
se kotví vždy. Vzorový příklad rozmístění hmoždinek na izolačních deskách. 

   
 6 ks/m2  8 ks/m2 10 ks/m2 
 
6.5. Kotvení minerálních lamel 
 
Kotvení izolantu z minerální vlny (MW) s kolmou orientací vláken (lamely) se provádí podle 
kotevního plánu. Pro kotvení je třeba, aby průměr rozšiřujícího talíře byl min. 140 mm. Kotvení 
je možno rovněž provádět normálními hmoždinkami bez rozšiřujícího talířku přes základní 
vrstvu s vloženou skleněnou síťovinou. Talířky hmoždinek osazených přes skleněnou síťovinu 
se následně překryjí přířezy skleněné síťoviny o rozměrech 300 x 300 mm do nanesené vrstvy 
lepicí a stěrkové hmoty a zahladí se nerezovým hladítkem. Vzorový příklad rozmístění 
hmoždinek na izolačních lamelách šířky 200 a 333 mm(viz obr. 20 a obr.20a) 
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Obr. 20[1] 

 
Obr. 20a[1] 

 
6.6. Kotvení pomocí nastřelovacích kotev XI-FV 
 
Jde o kotvy pro přímou montáž s evropským certifikátem ETA – 003/0004. Aplikace kotev je 
prováděna pomocí vsazovacího přístroje DX 460 IE pracovníkem zaškoleným firmou Hilti. 
Vhodným podkladem je beton, železový beton. 
 
Číselný kód Popis produktu Tloušťka izolantu 
 
376484 Insulation fastener XI-FV 6 – 60 ETA 60 mm 
376485 Insulation fastener XI-FV 6 – 80 ETA 80 mm 
376486 Insulation fastener XI-FV 6 – 85 ETA 85 mm 
376487 Insulation fastener XI-FV 6 – 90 ETA 90 mm 
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376489 Insulation fastener XI-FV 6 – 100 ETA 100 mm 
376490 Insulation fastener XI-FV 6 – 120 ETA 120 mm 
376491 Insulation fastener XI-FV 6 – 140 ETA 140 mm 
 
6.7. Návrh hmoždinek pro kotvení ETICS 
 
Upevnění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) v nichž tvoří tepelnou izolaci desky z 
pěnového polystyrenu EPS nebo z minerální vlny MW se navrhuje dle ČSN 73 39 02 - Vnější 
tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Návrh a použití mechanického upevnění pro 
spojení s podkladem. Norma ČSN 73 29 02 navazuje na ČSN 73 29 01 a podrobně specifikuje 
postup při návrhu mechanického upevnění ETICS hmoždinkami pro systémy s 
charakteristickou plošnou hmotností vnějšího souvrství nejvýše 20 kg/m2. Zjednodušený návrh 
mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru. V obvyklých případech lze provést 
návrh mechanického upevnění ETICS zjednodušeným postupem pro budovy v I až IV větrové 
oblasti podle ČSN EN 1991-1-4, u nichž proudění větru není nepříznivě ovlivněno jejich 
tvarem, polohou nebo překážkami v okolí a jejichž výška nad okolní terén po horní hranu atiky, 
nebo římsy nepřesáhne 38 m. 
 
Zatížení větrem ve zjednodušeném návrhu 
 
Pro zjednodušený návrh se účinky zatížení větrem uvažují pro celý vnější plášť jedinou 
nejméně příznivou hodnotou podle největší výšky, tvaru budovy, větrové oblast a kategorie 
terénu příslušející jejich poloze. U budov vyšších než 15 m lze plochy pláště členit na dvě 
výšková pásma. První pásmo do výšky 15 m včetně, druhé pásmo od 15 m do celkové výšky 
budovy. 
Účinky zatížení větrem v prvním pásmu se uvažují hodnotou příslušející výšce 15 m, účinky 
zatížení větrem v druhém pásmu se uvažují hodnotou příslušející největší výšce budovy. 
Plochy pláště se rozdělí na okrajové oblasti (A1, případně A1 a A1) a vnitřní (B1, případně B1 
a B2) podle obrázku. Toto rozčlenění ploch na okrajové a vnitřní oblasti se provede pro všechny 
strany budovy, účinky větru se uvažují ze všech stran. Parametr e pro stanovení šířky okrajové 
oblasti se uvažuje jako menší z hodnot b nebo 2h. Při stanovení délky a šířky budovy se při 
zjednodušeném návrhu používají její největší půdorysné rozměry. Pokud je budova součástí 
bloku, vychází se při stanovování okrajové a vnitřní oblasti z rozměru a tvaru celého bloku. 
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Pokud plochu nelze rozdělit na okrajovou a vnitřní oblast jednoznačně, považuje se celá plocha 
za okrajovou oblast. 

 
Okrajová (A) a vnitřní (B) oblasti plochy na povrchu pláště budovy 
Okrajová oblast A se skládá z dílčích oblastí A1 a A2, vnitřní oblast B se skládá z dílčích 
vnitřních oblastí B1 a B2 
 
Stanovení počtu hmoždinek ve zjednodušeném návrhu 
 
Počet hmoždinek na 1 m2 v okrajové oblasti se stanoví u budovy s jedním výškovým pásmem 
pro desky z izolačního materiálu o rozměrech 500x1000 podle třídy únosnosti hmoždinky podle 
5.4.3.3. pro celkovou výšku budovy a příslušnou větrovou oblast a kategorii terénu podle 
tabulek v příloze D ČSN. Budovy členěné na dvě výšková pásma se počet hmoždinek v 
okrajové oblasti stanoví podle výškového pásma pro příslušející větrovou oblast a kategorii 
terénu podle tabulek v příloze D ČSN. Pro první výškové pásmo (oblast A1) se použijí hodnoty 
platné pro výšku budovy. Počet hmoždinek na m2 ve vnitřní oblasti plochy (B1, případně B1, 
B2) se může proti okrajové oblasti snížit nejvýše o 25 %, ale počet hmoždinek na celou desku 
izolantu musí být vyjádřen vždy celým číslem. Při počtu 6 ks hmoždinek /m2 v okrajové oblasti 
plochy se počet hmoždinek ve vnitřní oblasti plochy u desek izolantu o rozměrech 500x1000, 
600x1000 mm nesnižuje. Minimální počet hmoždinek je 6 ks/m2 při kotvení izolačních desek 
o rozměrech 500 x 1000 mm, i 600 x 1000 mm. 
 
7. Úprava povrchu izolantu a vyztužení exponovaných míst 
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7.1. Přebroušení izolantu 
 
Po ověření rovinatosti povrchu se případné nerovnosti upravují přebroušením brusným papírem 
na hladítku většího rozměru, např. 250x500 mm. Broušení desek z minerálních vláken s 
podélnou orientací vláken vzhledem k charakteru materiálu není možné, nebo je velmi obtížné 
a proto je třeba věnovat lepení desek zvýšenou pozornost. Po broušení izolantu před vytvářením 
základní vrstvy je důležité podklad dobře očistit od volných částic. 
 
7.2. Vyztužení exponovaných míst 
 
Všechny volně přístupné hrany a rohy např. nároží objektů, ostění otvorů apod. se doporučuje 
vyztužit vtlačením vhodné lišty do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty. (viz obr. 15). Rohy 
otvorů se vyztuží diagonálně umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech min cca 200 x 
300 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty (viz obr. 16). Přechody mezi 
dvěma druhy izolantu se upravují zesilující výztuží 
 
7.3. Dilatace 
 
V rámci provádění vyztužování hran se provádí také osazení dilatačních lišt do předem 
nanesené stěrkové hmoty (viz obr. 17). Dilatace se provádí pouze na základě návrhu v 
projektové dokumentaci, žádná obecná pravidla případných maximálních dilatačních celcích 
nejsou stanovena. Dilatace systému se provádí zpravidla v místech případné dilatace podkladní 
konstrukce. 
 
8. Vytvoření základní vrstvy 
 
8.1. Příprava stěrkové hmoty 
 
K přípravě stěrkové hmoty se použije pouze čistá voda. Hmota se připraví postupným 
vmícháním jednoho pytle stěrkové hmoty do předepsaného množství vody pomocí elektrického 
míchadla. K materiálům není dovoleno přidávat žádné přísady. Konkrétní postup přípravy, 
míchání a zpracování stěrkové hmoty (množství vody, čas odstání, doba zpracovatelnosti, 
povětrnostní podmínky apod.) je popsán v technickém listu těchto výrobků. 
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8.2. Provádění základní vrstvy 
 
Základní vrstva se provádí plošným zatlačením skleněné síťoviny do stěrkové hmoty nanesené 
na podklad z izolantu tak, že se odvíjí pás síťoviny odshora dolů a zároveň se vtláčí nerezovým 
hladítkem do tmelu od středu k okrajům (viz obr. 18). Stěrková hmota se nejprve tlakem hrany 
nerezového hladítka rozetře v tenké vrstvě po ploše izolační desky. Tím se stěrková hmota 
vtlačí do povrchové vrstvy izolantu pro lepší spojení izolantu a základní vrstvy. Následně se na 
nanesenou tenkou vrstvu mokré stěrkové hmoty nanese zubovým hladítkem se zubem 10 mm 
vrstva stěrkové hmoty, do které se vloží skleněná síťovina a překryje se stěrkovou hmotou. Po 
zahlazení stěrkové hmoty nerezovým hladítkem nesmí být viditelná skleněná síťovina. Pokud 
není, skleněná síťovina dostatečně zakryta vrstvou stěrkové hmoty je třeba provést aplikaci 
druhé vrstvy. Druhá vrstva stěrkové hmoty se provádí bezprostředně po první vrstvě, do ještě 
měkké předchozí vrstvy stěrkové hmoty. U tepelného izolantu z minerálních vláken je celková 
tloušťka obvykle 4 – 6 mm. Skleněná síťovina musí být v poloze 1/2 - 2/3 tloušťky základní 
vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Vždy musí být dodrženo minimální krytí skleněné síťoviny 
vrstvou stěrkové hmoty min. 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Při použití 
profilů s okapničkou (zakládací profily, rohové profily s okapničkou) je třeba základní vrstvu i 
se síťovinou ukončovat až na spodní hraně profilu. 
 
8.3. Přesahy a krytí skleněné síťoviny 
 
Jednotlivé pásy skleněné síťoviny se ukládají s minimálním přesahem 100 mm. Místa přesahů 
skleněné síťoviny (pásy i síť profilů) musí být provedeny tak, aby nebyla narušena rovinatost a 
bylo zajištěno minimální krytí síťoviny. V místech styku rozdílných typů izolantu bez 
požadavku na přiznání spáry je nutno zdvojit výztužnou skleněnou síťovinu s přesahem 
zdvojeného vyztužení nejméně 150 mm na každou stranu. 
 
8.4. Zesilující vyztužení 
 
Pokud je předepsáno zesilující vyztužení pro větší mechanickou odolnost zateplovacího 
systému, ukládají se jednotlivé zesilující pásy na sraz bez přesahů předem před prováděním 
základní vrstvy. V základní vrstvě se přeložení skleněné síťoviny dodrží. 
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8.5. Upravení a rovinatost základní vrstvy 
 
Povrch základní vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti, které by se projevily následně v povrchové 
úpravě nebo znemožňovaly její správné provedení. Požadavek na rovinnost základní vrstvy je 
určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku 
jednoho metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna omítky 
zvýšenou o 0,5 mm. 
 
8.6. Dekorační profily 
 
Lepení dekoračních profilů na provedenou základní vrstvu se provádí použitím lepicí hmoty 
doporučené dodavatelem dekoračních profilů celoplošně tak, že se lepicí hmota nanese nejlépe 
zubovým hladítkem na plochu profilu. Styky po obvodu profilů, případně vzájemné spoje, se 
těsní trvale pružným tmelem (viz obr. 19). 
 
8.7. Úprava ostění 
 
Spáry mezi systémem a jinou konstrukcí (např. oplechování nebo výplně otvorů apod.) se 
doporučuje upravit vhodnou lištou nebo trvale pružným těsnícím materiálem odolávajícím 
povětrnosti tak, aby se zamezilo průniku vlhkosti do systému (viz obr. 20). 
9. Provádění povrchových úprav 
 
9.1. Penetrace 
 
Základní vrstva se před prováděním povrchové úpravy penetruje podkladním nátěrem určeným 
pro daný typ povrchové úpravy ke zvýšení přídržnosti povrchové úpravy a ke snížení savosti 
podkladu. Penetrace se provádí po vyzrání základní vrstvy minimálně však po 5 dnech. 
Podkladní nátěr se nanáší válečkem nebo štětcem. Následná povrchová úprava se provádí po 
zaschnutí penetračního nátěru dle místních klimatických podmínek, minimálně však po 12 ti 
hodinách. 
 
9.2. Volba barevného odstínu omítky 
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Fasády s tmavšími barvami vstřebávají více tepla než fasády se světlejšími barvami. Tmavší 
barevné tóny způsobují větší namáhání fasády prostřednictvím solárního zahřívání v průběhu 
dne a ochlazováním během noci, nebo prudkých změn počasí. Proto používání tmavých 
intenzivních barev na zateplovacích systémech nedoporučujeme.  
 
Luminiscenční referenční hodnota by neměla být menší než:  
 
- 30 pro minerální, silikátové omítky, silikonové  
- 25 pro omítky ze syntetických pryskyřic  
 
Použití tmavých barev je možné, pokud nebudou použity na více než 10 % celkové plochy 
fasády, ale pouze jako dekorativní prvek.  
 
9.3. Obecné podmínky provádění povrchových úprav 
 
Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C, pokud nejsou použity 
materiály, které práci při nižších teplotách povolují - urychlovač do omítek. Při používání 
omítky, nesmí teplota podkladu a okolního vzduchu klesnout pod + 8 ° C. Při aplikaci 
(nanášení) je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách 
podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25° C, silný vítr, vyhřátý podklad, apod.) 
musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost 
správného provedení – napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužující 
zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším 
zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. Tenkovrstvé omítky se 
natahují na zaschlý podkladní nátěr, směrem od shora dolů. Při realizaci je třeba napojovat 
nanášený materiál takzvaně "živý do živého", tedy okraj nanesené plochy před pokračováním 
nesmí zasychat. Při konečné úpravě omítky je třeba dbát, aby úprava byla na všech místech 
plochy fasády prováděna stejným způsobem. Styk více barevných odstínů omítky v jedné ploše, 
popř. ploch s odlišnou strukturou, nebo pracovní spára, se vytvoří nalepením zakrývací pásky 
a jejím okamžitém stržení po zhotovení povrchové úpravy. Po jejím zaschnutí se přelepí 
zakrývací páskou již hotová hrana tak, aby nedošlo při pokračování k jejímu porušení. Případné 
krátké přerušení práce lze připustit na hranici barevně celistvé plochy a na nároží. Na výsledný 
barevný odstín silikátových omítek mají vliv i povětrnostní podmínky v době při aplikaci. 
Materiál ze stejné šarže, případně i kbelíku, může mít při rozdílných podmínkách při aplikaci, 
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zvláště teplotě a vlhkosti okolí i podkladu, odlišný výsledný barevný odstín. Pro přípravu a 
zpracování omítek je třeba používat výhradně nerezové a plastové nářadí a pomůcky. 
Bezprostředně po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových ploch, 
klempířských prvků a navazujících stavebních konstrukcí, popř. se okamžitě očistí znečištěné 
plochy. Doporučuje se urychlená demontáž lešení. V oblastech možného odstřiku vody a 
nečistot z vodorovných ploch za deště, popř. v oblastech s možností úmyslného znečištění, se 
ETICS musí vhodným způsobem chránit. Jednotlivé výrobní šarže pastózních omítek mohou 
mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku, při doobjednávkách je proto třeba 
uvádět čísla šarží, případně datum výroby. 
 
10. Přeprava, skladování, odpady 
 
10.1. Přeprava 
 
Výrobky pro ETICS se přepravují v původních obalech. Lamely a desky z minerální vlny se 
přepravují v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo 
jiné znehodnocení. 
 
10.2. Skladování 
 
Lepicí, stěrkové hmoty a omítky dodávané v suchém stavu se skladují v původních obalech v 
suchém prostředí. Lepicí, stěrkové hmoty a omítky dodávané v pastovité formě se skladují v 
původních obalech chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením. 
Desky a lamely tepelné izolace se skladují v suchém prostředí a chráněné před mechanickým 
poškozením. Desky EPS musí být chráněny před UV zářením a působením chemických 
rozpouštědel. Lamely a desky z MW se skladují do maximální výšky vrstvy 2 m. Skleněná 
síťovina se skladuje uložená v rolích svisle v suchém prostředí a chráněna před tlakovým 
namáháním způsobující trvalé deformace a UV zářením. Hmoždinky se skladují nejlépe v 
původních obalech chráněné před mrazem a UV zářením. Penetrační nátěry se skladují v 
původních obalech chráněné před mrazem a přímým slunečním zářením. Lišty se skladují 
uložené podélně na rovné podložce. Při skladování musí být dodržena lhůta skladovatelnosti. 
 
10.3. Odpady 
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Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy. 

– Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich 
zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební 
odpad. 

– Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí 
zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku 
jako inertní stavební odpad. 

– Likvidace nepoužitelných zbytků lamel a desek z minerální vlny (MW) se provádí 
deponováním na skládce jako inertní stavební odpad. 

– Likvidace nepoužitelných zbytků izolačních desek EPS, XPS a perimetru se provádí 
deponováním na skládce jako inertní stavební odpad. 

 
11. Užívání, údržba a oprava ETICS 
 
11.1. Užívání 
 
Jsou zakázány jakékoliv svévolné zásahy do ETISC uživateli po dobu trvání záruky bez 
předchozí konzultace s dodavatelem stavebních prací. Jedná se zejména o vytváření prostupů, 
děr případně kotvení zařízení přes ETICS. 
 
11.2. Údržba ETICS 
 
Údržba ETICS spočívá především v pravidelných kontrolách přirozeného stárnutí fasády. 
Důležité je provádět ve správný okamžik odpovídající opatření pro údržbu ETICS. Jde o čištění 
fasády od nečistot, řas a plísní, provádění udržovacích a ochranných nátěrů, opravy drobných 
poškození a poruch, případně řešení celoplošné sanace ETICS sanačním systémem Retec 700. 
 
11.3. Údržba čištěním 
 
Při zašpinění ploch je možno provádět čištění horkou tlakovou vodou, případně za použití 
čisticích prostředků schválených dodavatelem ETICS. Čištění zašpiněných ploch je nutno 
provádět v příznivých klimatických podmínkách. Obecně platí že, minimální teplota okolního 
vzduchu a povrchu ETICS při provádění čištění musí být +5°C. Nastavení tlaku a teploty vody 
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musí být v souladu s typem použité povrchové úpravy, aby nedošlo k jejímu porušení. Rovněž 
závisí na zašpinění povrchové úpravy. Maximální teplota čistícího roztoku nesmí být vyšší než 
+ 60°C aby nedošlo k porušení ETICS. 
 
11.4. Údržba ochranným nátěrem 
V případě potřeby ochranného povrchového nátěru pro zvýšení odolnosti povrchové úpravy 
proti povětrnostním vlivům se doporučuje nátěry provádět po maximální době 15 – 25 roků. 
Nátěry se provádějí podle podmínek uvedených v technických listech daného materiálu na 
předem očištěný a odmaštěný podklad. Ochranný nátěr musí svým složením odpovídat složení 
původní povrchové úpravy. Pro použití jiných nátěrů je nutná konzultace s technickým 
pracovníkem. Nátěr je možno provádět i v případě požadavku změny barevnosti objektu za 
stejných podmínek jako u ochranného nátěru. 
 
11.5. Oprava poškození 
 
V případě požadavku opravy porušení povrchového souvrství nebo celého systému ETICS 
způsobeného mechanickým poškozením je nutno postupovat s ohledem na rozsah poškození. 
Nejprve se odstraní povrchová úprava až na základní vrstvu přesahem poškození o min 15 cm. 
Dále se odstraní základní vrstva ETICS s přesahem poškození o min 10 cm. Následně se v 
případě poškození tepelné izolace odstraní i poškozená izolace odříznutím v celé tloušťce. 
Vzniklý otvor se zaplní přířezem stejného typu izolace, na který se na spodní plochu nanese 
vhodná lepící hmota dle pravidel uvedených v tomto technologickém předpisu, s důrazem na 
maximální vyplnění otvoru. Spáry větší než 2mm je třeba vyplnit izolačním materiálem. Spáry 
mezi deskami (EPS, XPS a perimetru) do šířky 4mm je možno vyplnit nízkoexpanzní izolační 
pěnovou hmotou. Spáry mezi izolantem z MW se nesmí vyplňovat PUR pěnou. Následně se 
přes opravené místo doplní základní vrstva s přesahem 10 cm na původní základní vrstvu s 
požadavkem dodržení maximální rovinnosti původní a nové základní vrstvy. Po zaschnutí se 
nanese nová povrchová úprava. Při jednotlivých operacích se postupuje dle pravidel uvedených 
v tomto technologickém předpisu. 
 
11.6. Oprava většího rozsahu poškození 
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V případě požadavku opravy většího rozsahu porušení povrchového souvrství nebo celého 
systému ETICS nebo v případě požadavku na zvýšení tepelného účinku ETICS je možno použít 
patentovanou trvalou sanační ochranu ETICS - RETEC 740 ®. 
 
Další podrobnosti a specifika montáže zateplovacího systému je možné nalézt v 
ČSN 73 29 01 – Provádění vnějších tepelně-izolačních kompozitních systémů (ETICS). 
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TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ BEZKONTAKTNÍHO 
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU CETRIS PLANK 
 
1. Obecné Informace 
 
Technologický předpis řeší provádění vnějšího tepelně izolačního bezkontaktního systému. 
Izolační systém bude zhotoven z dřevěného roštu, který bude vyplněn deskami z minerální vlny 
a jako pohledová vrstva jsou použity cementotřískové desky CETRIS. Bezkontaktní 
zateplovací systém bude proveden na zdivo PTH 30 s izolací z MW 150 mm (viz kontaktní 
zateplovací systém). 
2. Pracovní podmínky, připravenost 
 
Na staveništi musí být zřízeno oplocení a budou zde umístěny 3 buňky pro potřebu dělníků a 
jeden sklad, který bude uzamykatelný a bude mít přístřešek pro úschovu stavebního materiálu 
před povětrnostními vlivy. Na staveniště bude přivedena elektrická energie pomocí rozvodné 
skříně. Rozvod vody bude napojen na vodovodní přípojku, která byla zřízena při výstavbě 
bytového domu. Kanalizace je napojena na kanalizační přípojku, která je napojena na veřejnou 
kanalizaci. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s normami a předpisy. Veškeré mokré 
procesy při aplikaci zateplovacích systémů (lepení) se mohou provádět při teplotách od +5°C 
do +25°C (pro vzduch i podklad). Práce musí být zastaveny při omezené viditelnosti (pod 30m) 
způsobené deštěm, hustým sněžením nebo mlhou, a při rychlosti větru vyšším než 10,7 m/s. 
Aplikace zateplovacích systémů se nesmí provádět za přímého slunce, při silném větru a za 
deště. Doporučuje se překrytí lešení jak shora, tak z vnější strany ochrannou sítí či fólií. Do 
jednotlivých komponentů se nesmí přidávat jakékoli další příměsi, pokud nejsou předepsány 
výrobcem. [2] 
Před zahájením prací musí být hotovy všechny obvodové konstrukce. Podklad musí být suchý, 
dostatečně únosný, soudržný a zbavený mastnoty a nečistot. Podklad nesmí být vlhký, ani trvale 
zvlhčován zemní vlhkostí nebo v důsledku chybějících či porušených dešťových svodů či 
střešní krytiny, vadných rozvodů vody apod. Příčinu zvlhčování je třeba odstranit. [2] 
Musí být dokončeny všechny práce související s fasádou ještě před zahájením montáže 
bezkontaktního zateplovacího systému, především jde o montáž oken, balkónových sestav a 
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dveří, rozvody elektrické energie, sanace betonových částí. Všechny výplně otvorů je nutné 
chránit pomocí nalepení fólie před znečištěním. Musíme zajistit ochranu zeleně obedněním 
kmenů. [2]  
Z důvodu možného poškození instalací při vrtání hmoždinek, musíme vytyčit vedení instalací, 
umístěných v podkladní konstrukci při jejím vnějším líci (plyn, elektro, voda, atd.). Toto 
vytýčení musíme naznačit nakreslením tras na podklad a provést zápis do stavebního deníku s 
popisem, nákresem a okótováním tras instalací v podkladu. Práce se musí provádět v souladu s 
ČSN 73 29 01.  
Při použití lešení nebo závěsné lávky, se musí zabezpečit dostatečný odstup od prováděné 
fasády s ohledem na tloušťku izolantu. Před zahájením prací musí být dokončeno lešení, které 
bude kolem celého objektu. Je kotveno do nosných obvodových zdí objektu.  
3. Materiál 
Tepelná izolace 
Viz TP kontaktní zateplovací systém minerální vatou. 
Cementotřískové desky 
Pro systém PLANK budou použity cementotřískové desky CETRIS – CIDEM Hranice a.s. 
Velikost desek je 300 x 1200 mm. Dodávají se na paletách po 45 kusech. [2] 
Držák izolace 
Je to plastový fasádní talířový prvek pro měkké izolace určený výhradně pro provětrávané 
fasády. Je proveden z nárazuvzdorného a odolného plastu s průměrem dříku 8 mm a s průměrem 
přítlačného talíře 90 mm. Jeho délka je 140 mm. Dodávají se v kartonových krabicích po 250 
kusech. [2] 
Nosný dřevěný rošt 
Tento rošt bude sestaven z dřevěných vodorovných latí, které mají rozměr 100 x 100 x 6000 
mm a svislých latí o rozměrech 50 x 40 x 6000 mm. Bude použito smrkové dřevo třídy S10. 
Maximální hmotnostní vlhkost dřeva musí být 12%. [2] 
Pomocný materiál 
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Pro ukotvení vodorovných latí do cihelného zdiva budou použity rámové hmoždinky Hilti 
HRD-C. Velikost kotvy je 10 mm a délka kotvy 160 mm. Dodávají se v kartonových krabicích 
po 50 kusech. [2] 
Pro připevnění svislých latí k vodorovným latím budou použity vruty o velikosti 6,3 x 80 mm, 
které jsou galvanicky pokoveny. Dodávají se v kartonových krabicích po 1000 kusech. Pro 
připevnění CETRIS desek k dřevěnému roštu budou použity samořezné samo vrtné vruty 4,2 x 
35 mm. Jsou ošetřeny galvanickým pokovením a mají zápustnou hlavu. Dodávají se v 
kartonových krabicích po 1000 kusech. [2] 
Lepidlo 
Viz TP kontaktní zateplovací systém minerální vatou. 
Hmoždinky 
Pro kotvení tepelné izolace budou použity plastové talířové hmoždinky s ocelovým trnem TID-
T 8/60Lx215 mm. Únosnost kotev v izolantu je minimálně 390N a únosnost ve spáře minimálně 
320N. [1] 
Penetrace 
Viz TP kontaktní zateplovací systém minerální vatou. 
Vztužná tkanina 
Viz TP kontaktní zateplovací systém minerální vatou. 
Omítka 
Viz TP kontaktní zateplovací systém minerální vatou. 
4. Doprava 
 
Materiál na stavbu bude dovážen na krytých nákladních automobilech o maximální nosnosti 40 
t z důvodů ochrany proti navlhnutí a působení UV záření. Tepelná izolace bude na stavbu 
dodávána v balících opatřených fólií. Během přepravy musí být zamezeno navlhnutí a jiné 
znehodnocení tepelně izolačních desek. [4] Cementotřískové desky se budou dodávat na stavbu 
na přepravních podložkách a musí být zabalené do ochranné fólie. Jednotlivé desky budou 
odděleny měkčenou fólií, aby bylo zabráněno poškození desek během přepravy. Dále se s 
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balíky bude manipulovat vysokozdvižným vozíkem. [2] Dřevěné prvky pro zhotovení nosného 
roštu musí být přepravovány na podkladcích, které musí být svisle pod sebou. Jejich rozměr je 
30 x 50 mm a jsou od sebe osově vzdáleny po 500 mm. [2] 
5. Skladování 
 
Tepelná izolace z MW musí být skladována v poloze na ležato v krytých a odvodněných 
prostorech. Výše skladovací vrstvy bude maximálně 2 m. Musí se skladovat v původních 
obalech s řádným označením. Jeden balík obsahuje 5 desek.  
Cementotřískové desky se musí skladovat v zabaleném stavu na pevném a stabilním podkladě 
v suchém prostředí. Musí být chráněny před deštěm a prachem. Balíky se budou skládat na sebe 
maximálně do pěti vrstev. Na jedné paletě bude 45 desek. [2] Dřevěné prvky roštu musí být 
skladovány v krytých, odvodněných skladech. Ukládány budou na podkladcích o výšce 
minimálně 30 mm. Skladovat se budou ve více vrstvách oddělených dřevěnými hranoly, které 
musí být svisle nad sebou. Výška stohu bude maximálně do výšky 2 m. Manipulační prostor 
mezi stohy je minimálně 0,75 m. [2] 
Pomocný materiál a držáky na izolaci se budou skladovat v kartonových krabicích v regálech 
umístěných v krytém odvodněném, suchém a uzamykatelném skladu. [2] Směsi pro omítky se 
skladují v kýblech po 25 kg. Budou uloženy v krytém a odvodněném skladu na paletách po 600 
kg. Palety se nesmí skladovat na sobě. Musíme je chránit před mrazem, nadměrnými teplotami 
a přímým slunečním zářením. [1] 
Směsi na penetrační nátěry se skladují v kýblech po 15 l v nezředěném stavu. Budou uloženy v 
krytém a odvodněném skladu na paletách. Palety se nesmí skladovat na sobě. Musíme je chránit 
před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením.[1] 
Lepidla se skladují v pytlích po 25 kg na paletách (jedna paleta 1200 kg). Budou uloženy v 
krytém skladu s odvodněnou podlahou, a roztřízeny podle druhu a značení. Mezi paletami bude 
průchozí ulička 0,75 m. Palety se nebudou skladovat na sobě. Maximální doba skladování 
suchých směsí bude 6 měsíců. [1] Desky z XPS se skladují v suchých, krytých a větraných 
skladech, pokud možno v ochranné fólii. Desky je nutno chránit před přímým slunečním 
zářením. Během skladování a manipulace nesmí dojít k mechanickému poškození desek. 
Z důvodu zamezení deformace se stohují naplocho do maximální výšky 2m. [4] Výztužné síťky 
se skladují v rolích na stojato na paletách, aby nedošlo k její deformaci. Budou uloženy v 
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uzavřených, odvodněných a větraných skladech. [1] Plastové talířové hmoždinky budou 
skladovány v regálech. Jeden balík má 100 kusů hmoždinek. Plastové talířové hmoždinky se 
budou skladovat v balících. Regály budou umístěny v uzavřených skladech. Materiál musíme 
chránit před mrazem a před UV záření. [1] 
 
6. Převzetí staveniště 
 
Při přejímce pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu a správnost provedení 
předchozích prací. 
- správné provedení obvodových nosných zdí dle projektové dokumentace 
- kontrola stability, rovinnosti a svislosti 
- správné výškové vytýčení 
- čistota prostředí 
Po převzetí pracoviště bude proveden zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný 
stavbyvedoucím, nebo jinou pověřenou osobou. Dále musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 
Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního deníku dodavatel prohlašuje, že předchozí 
práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující v odpovídající kvalitě a 
rozsahu dle projektové dokumentace. 
 
7. Personální obsazení 
 
Složení pracovní čety je: 1 vedoucí pracovník 
3 odborní pracovníci 
3 pracovníci pomocní 
Pracovníci provádějící bezkontaktní zateplovací systém musí být řádně proškoleni pro jeho 
aplikaci a musí se prokázat „Osvědčením o absolvování školení na aplikaci výrobků firmy 
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CETRIS“ potvrzenou pověřeným pracovníkem firmy CIDEM Hranice, a.s. Školení pracovníků 
provádí technik firmy CIDEM Hranice, a.s. Pokud se práce provádí ze závěsných lávek, musí 
být pracovníci proškoleni k jejich obsluze a musí mít lékařské potvrzení o způsobilosti 
vykonávat práce ve výškách. [2] 
Vedoucí pracovník: 
Řídí montážní práce a dohlíží na technologickou kázeň. Řídí dopravu prvků a dohlíží na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
Odborný pracovník: 
Dbá na kvalitu práce. Provádí práce na bezkontaktním zateplovacím systému a dává pokyny 
pomocným pracovníkům. Musí mít osvědčení o absolvování školení pro provádění 
bezkontaktního zateplovacího systému 
Pomocný pracovník: 
Zajišťuje přísun materiálu na pracoviště. Pomáhá odborným pracovníkům s montáží 
bezkontaktního zateplovacího systému.  
8. Stroje a pomůcky 
 
Každý pracovník je povinen mít osobní ochranné pracovní pomůcky. Ochranné pracovní 
pomůcky jsou: ochranná přilba, pracovní oděv, obuv s ocelovou špičkou a podrážkou proti 
propíchnutí, pracovní rukavice.  
pilka (nůž) na MW 3 ks 
elektrický řezací nůž 3 ks 
elektrická příklepová vrtačka 1 ks 
vrtáky 4 sady 
prodlužovací kabely  
okružní pila s kotoučem 1 ks  
elektrický řezací nůž napojený na elektrické napětí 220 V. 
vrtáky Ø 8, 9 a 10 mm, 
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nástavce pro šroubování. 
vodováha, olovnice, lešenářská lať, výsuvný metr 
stavební vrátek, stavební výtah 
krycí lešenářské plachty, krycí fólie na okenní a dveřní otvory 
vědra, lopaty, hrábě 
 
9. Požadavky na montáž 
 
Prvky v dřevěném roštu musí mít maximální délku 6 m, musí být vysušené a ošetřené 
impregnací vůči působení vlhkosti, hmyzu a dřevokazným škůdcům. Řezivo musí být třídy S10 
s maximální hmotnostní vlhkostí 12 %. [2] Tepelná izolace z MW musí být ukládána na vazbu. 
Tepelně izolační desky můžeme libovolně řezat. Při lepení musí být plně podmazány lepidlem. 
[2] Fasádní desky můžeme libovolně řezat okružní pilou s kotoučem. Pro čistý a rovný řez je 
nutno použít vodící lištu. Desky musíme řezat z vrubové strany, aby nedošlo k poškození lícních 
ploch. Hrany musí mít zaoblení r = 3,2 mm. [2] 
Pro ukotvení fasádních desek CETRIS musíme používat nerezové kotvící materiály se 
zápustnou hlavou. Vruty jsou vždy upevněny do svislého roštu pod fasádními deskami. Jejich 
vzdálenost od horního i spodního okraje desky je 10 mm, a od levého a pravého kraje 35 mm. 
V rozích objektu, kde je svislý rošt zhuštěný na osové vzdálenosti po 200 mm, je potřeba na 
jednu desku 14 kusů kotvícího materiálu. Tam, kde je rošt osazen v osové vzdálenosti po 400 
mm je potřeba na jednu desku 8 kusů kotvícího materiálu. Pro utáhnutí vrutů musí být moment 
pro utáhnutí nastaven tak, aby nedošlo k deformaci vrutu nebo desky CETRIS. Vrut musí být 
umístěn ve středu otvoru a kolmo k rovině desky. [2] 
 
10. Pracovní postup 
 
Osazení vodorovného dřevěného roštu 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



- 106 - 
 

Do podkladu si předvrtáme otvory pro přichycení vodorovného roštu. Osová vzdálenost otvorů 
ve svislém směru je 600 mm a ve vodorovném směru dle statického výpočtu. Dřevěné latě o 
rozměrech 100 x 100 mm přichytíme do nosné konstrukce pomocí hmoždinek. [2] 
Pokud podklad není dostatečně rovný, podložíme latě dřevěnými podložkami. 
Lícní rovinu dřevěného roštu stanovíme tak, že nejprve vyrovnáme latě krajní, do kterých 
zatlučeme hřebíky a natáhneme vlasec. Na nároží budovy se vodorovné latě ukládají s přesahem 
o tloušťku tepelné izolační desky, aby bylo možno vytvořit konstrukci pro ukotvení pláště na 
nároží. Dilatace o šířce 10 mm je vždy ve svislé spáře mezi vodorovnými latěmi. [2] 
Kotvení tepelné izolace 
Po provedení vodorovného roštu vložíme mezi latě tepelně izolační desky z MW, které je 
možno podle potřeby seříznout na potřebný rozměr. Montáž tepelně izolačních desek se 
provede pomocí talířových hmoždinek, jejich počet na metr čtvereční musí být 6 kusů a v nároží 
bude počet hmoždinek 12 kusů na m2. [2] 
Dále budou desky připevněny lepidlem k podkladu. Lepidlo se na tepelně izolační desky bude 
aplikovat strojně. Lepidlo se nanáší celoplošně na tepelně izolační desky. Tepelně izolační 
desky se kladou na sraz. Nesmí vznikat otevřené spáry jak mezi deskami, tak mezi deskami a 
dřevěným vodorovným roštem. Talířové hmoždinky musí těsně přiléhat k tepelně izolačním 
deskám. Hmoždinky musí být zatloukány kolmo k podkladu a nesmí být deformovány nebo 
prasklé talíře. Špatně osazená nebo jinak deformovaná hmoždinka se musí nahradit novou 
hmoždinkou, která se osadí poblíž špatné hmoždinky. Špatně osazená hmoždinka se odstraní a 
otvor se zaplní tepelně izolačním materiálem z MW. Při vzniku spár mezi roštem a deskami 
nebo mezi dvěma deskami se tyto spáry musí vyplnit tepelně izolačním materiálem z MW stejně 
jako po odstranění špatně osazené hmoždinky. [2] 
Osazení svislého dřevěného roštu 
Po dokončení kotvení izolačních desek připevníme na vodorovný rošt pomocí vrutů svislý 
nosný rošt z latí o rozměrech o 100 x 40 mm na styku dvou CETRIS desek jinak 50 x 40 mm. 
Jejích osová vzdálenost je 400 mm. U nároží budovy se latě musí přibíjet v osové vzdálenosti 
200 mm a to v poli 1,5 m. [2] 
Osazení fasádních desek 
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Po provedení kompletního dřevěného roštu se může začít provádět opláštění z fasádních 
cementotřískových desek CETRIS PLANK. S deskami se musí manipulovat výhradně ve svislé 
poloze. Montáž desek provádíme odspodu, kde se umístí na základní vodorovnou rovinu pásek 
o tloušťce desky CETRIS a šířce vypočtenému přesahu. Osazený pásek překryjeme první řadou 
obkladových desek. Mezi deskami musí být dodrtěna dilatace minimálně 5 mm. [2] 
Desky jsou připevněny pomocí nerezových vrutů se zápustnou hlavou. Vruty jsou vždy 
upevněny do svislého roštu pod fasádními deskami. Jejich vzdálenost od horního i spodního 
okraje desky je 10 mm, a od levého a pravého kraje 35 mm. Vruty dotahujeme pouze tak, aby 
nedocházelo k deformaci fasádních desek a aby nebylo bráněno objemovým změnám. První 
řadu obkladových desek musíme řádně vyrovnat pomocí vodováhy a laseru, abychom se 
vyvarovali pozdějším komplikacím. [2] 
Před osazením dalších řad obkladových desek musíme nanést pod horní hranu připevněné 
obkladové desky trvale pružný tmel, který se nanáší jako koláčky o průměru cca 20 mm a ve 
vzdálenosti asi 300 mm. Spáry ve svislém směru musí být spáry obkladových desek vždy 
podloženy. Desky se ve vodorovném směru kladou na vazbu a to o půl desky. Ve svislém směru 
se desky kladou vzestupně s přesahem desek o 50 mm. Ukládání desek je zobrazeno na obrázku 
č. 8. [2] 
 

 
Obr. č. 21 Schéma uložení desek CETRIS v systému PLANK [2] 
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12 Odpady 
Nakládání s odpady a jejich likvidace musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 sb. Nepoužité 
zbytky stavební materiály dodávané v suchém stavu se likvidují zakropením vodou. Po jejich 
vytvrdnutí se jako interní stavební odpad deponují na skládku. Nepoužité pastovité materiály 
se likvidují zabezpečením přístupu vzduchu do jejich nádoby a po té co vytvrdnou, se také 
deponují na skládku jako interní stavební odpad. Likvidace tepelně izolační desky z MW, EPS 
a XPS provádíme deponováním na skládku jako interní stavební odpad.   
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Porovnání řešených variant 
Porovnání vychází ze tří variant, jelikož varianta zateplení s bezkontaktním systémem svou 
pracností a cenou vychází nejhůř a je vhodná jen pro omezený typ budov (například při 
rekonstrukci) je z porovnání vynechána. Srovnání probíhalo u variant zdi bez zateplení 
z tvarovek PTH 50, s kontaktním zateplením tvarovek PTH 30 + EPS 150 mm a PTH 30 + MW 
150. Pro porovnání byly v rozpočtovém programu Build power S zadány tři varianty stěny 
s plochou 10 m2. U variant se zateplením je jistou nevýhodou nepatrně vyšší pracnost oproti 
varianty bez zateplení. 
 

č. varianty název varianty U konstrukce cena 10 m2 kce 
Varianta 1 PTH 50 0,17 23 983 Kč 
Varianta 2 PTH 30 + EPS 0,17 22 958 Kč 
Varianta 3 PTH 30 + MW 0,18 28 130 Kč 

 
Graf řešených variant 
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Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zpracování projektu pro stavební povolení a porovnání návrhu 
technologického postupu obvodových plášťů administrativní budovy. Hlavní náplní je 
porovnání zateplovacích kontaktních systémů z EPS, minerální vaty a použití zdiva 
nevyžadujícího zateplení, včetně porovnání časové a ekonomické náročnosti při použití 
různého materiálového provedení. Při řešení detailů konstrukcí byl kladen důraz především na 
jednoduchost a časovou nenáročnost provádění za předpokladu dodržení platných postupů a 
právních předpisů. Z bakalářské práce vyplývá, že jako nejlevnější varianta obvodového pláště 
vychází při použití zdiva PTH 30 + EPS 140 mm. Nejdražší varianta je použití zdiva PTH 30 + 
MW 140 mm, kdy ovšem nedochází ke kondenzaci vodních par. Použití zdiva PTH 50, vychází 
z finančního hlediska dráž než u varianty se zateplením pomocí EPS, ovšem výstavba je 
rychlejší.  
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6. Seznam podkladů 
 
Seznam právních předpisů 

– Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
– Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
– Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
– Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
– Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
– Vyhláška č. 23/2008Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
– ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
– ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
– Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

– Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
– Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
– Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
– Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
– ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí 

 
Internetové odkazy 
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[1]http://www.weber-terranova.cz/ - systémy zateplování ETICS, firma weber 
[2] http://www. cetris.cz – cementotřískové desky, bezkontaktní zateplení fasády 
[3]http://www.wienerberger.cz/ - zdící tvarovky Porotherm 
[4]http://www.knaufinsulation.cz/ - postupy zateplování minerální vatou 
[5]http://stavba.tzb-info.cz  
[6]http://www.isover.cz – izolace z minerální vaty 
[7]http://www.czb.cz/  - cech zateplení budov 
[8]http://www.hilti.cz/ - stroje a stavební technika značky HILTI  

 
Použitý software 

– MS Office 2013 
– Stavební fyzika 2009 
– BUILD power S 
– Graphisoft ArchiCAD SE 2013 
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7. Seznam příloh 
Výkresová dokumentace 
 

D.1.1/01. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.1.1/02. ZÁKLADY 
D.1.1/03. PŮDORYS 1. PP 
D.1.1/04. PŮDORYS 1. NP 
D.1.1/05. PŮDORYS 2. NP 
D.1.1/06. PŮDORYS 3. NP 
D.1.1/07. PŮDORYS STROPU 
D.1.1/08. PŮDORYS STŘECHY 
D.1.1/09. ŘEZ A-A 
D.1.1/10. ŘEZ B-B 
D.1.1/11. POHLEDY 
D.1.1/12. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
D.1.1/13. DETAIL ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE 

 
Přílohy 

– Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy 
– Časový plán výstavby 
– Rozpočet stavby 
 

 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com


