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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Szczotková, M. Návrh variant technologického postupu zateplení obvodového 

pláště. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

pozemního stavitelství, 2011, 83 s. Vedoucí práce: Ing. Radek Fabian. 

Bakalářské práce se zabývá variantami technologického postupu provádění 

vnějšího zateplovacího systému pláště na bytovou budovu. Cílem provádění vnějšího 

zateplovacího systému je zvýšení úspory energie potřebné na vytápění objektu bytového 

domu a také zlepšení vzhledu fasády. Součástí bakalářské práce je výkresová 

dokumentace obou variant vnějšího zateplovacího systému. 

První varianta řeší kontaktní zateplovací systém z pěnového expandovaného 

polystyrenu, kde jako finální úprava povrchu bude tenkovrstvá omítka. Druhá varianta 

se zabývá bezkontaktním zateplovacím systémem, kde nosný prvek je dřevěný rošt 

vyplněný deskami z minerální vlny a jako pohledová vrstva jsou cementotřískové desky 

CETRIS. Dále se zaměřuje na časové plánování výstavby vnějšího zateplovacího 

systému a náklady spojené s jeho realizací. 

 

ANOTATION OF BACHELOR PROJECT 

Szczotková, M. Proposal of variants of technological process of envelope insulation 

. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

Department of Civil Engineering, 2011, 83 p., Supervisor: Ing. Radek Fabian 

 The bachelor thesis deals with variants of the technological progress of 

implementation of the external thermal insulation system of cladding for residential 

buildings. The purpose of the implementation of external thermal insulation system is to 

increase energy conservations, which are needed to heat the building an apartment 

house and also to improve the appearance of the facade. The drawing documentation of 

two variants od external insulation system is a part of the bachelor thesis. 

 The first variant solves contactthermal insulation system from expanded 

polystyrene foam, where thin-layer coat will be as a final finish. The second variant 

deals with non-contact thermal insulation system, where the wooden grid is a bearing 

element filled with the plates of mineral wool, and CETRIS plates as a surface layer. 

The bachelor thesis focuses also on the time schedule of construction of the external 

thermal insulation system and the costs associated with its implementation. 



  

Seznam pouţitých zkratek a označení 

 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práce 

ČSN česká technická norma 

EN evropská norma 

EPS pěnový expandovaný polystyren 

ETAG  řídící pokyny pro evropské technické schválení 

ETICS vnější tepelně izolační kompozitní systém 

Fii relativní vlhkost v interiéru    [%] 

Mc,a roční mnoţství zkondenzované vodní páry  [kg/m
2
.rok] 

Mev,a roční mnoţství odpařené vodní páry   [kg/m
2
.rok] 

Mi faktor difuzního odporu 

MW minerální vlna 

P+D péro + dráţka 

RHi relativní vlhkost v interiéru    [%] 

Si superizolační 

Tae návrhová venkovní teplota    [°C] 

Tai návrhová teplota vnitřního vzduchu   [°C] 

Te teplota na vnější straně     [°C] 

Ti návrhová vnitřní teplota    [°C]  

U součinitel prostupu tepla    [W/m
2
K] 

U,N poţadovaná hodnota součinitele prostu  [W/m
2
K] 

UV ultrafialové 

XPS extrudovaný polystyren 

d tloušťka       [m]  

f,Rsi vypočtená hodnota kritického teplotního faktoru 

f,Rsi,cr kritický teplotní faktor 

f,Rsi,m průměrná hodnota teplotního faktoru 

f,Rsi,N poţadovaná hodnota kritického teplotního faktoru 

r poloměr       [mm] 

λ součinitel tepelné vodivosti    [W/mK] 

Ø průměr       [mm] 
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1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO  

 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 

POMOCÍ PĚNOVÉHO EXPANDOVANÉHO  

 POLYSTYRENU (EPS) 

 

 

1.1 OBECNÉ INFORMACE  

 

 Technologický předpis řeší provádění vnějšího tepelně izolačního kompozitního 

systému (dále jen ETICS) z pěnového expandovaného polystyrenu (dále jen EPS) se 

silikonovou rýhovanou omítkou. Izolační systém bude zhotoven na novostavbě 

bytového objektu o rozměrech 27,9 x 15, 9 m. Jedná se o volně stojící objekt se třemi 

nadzemními a jedním podzemním podlaţím. Budova je bytového charakteru a obsahuje 

9 bytových jednotek. 

 

Konstrukční výška jednoho podlaţí je 3,03 m. Konstrukční systém objektu je 

zděný a to z cihelných bloků POROTHERM P+D 44 Si. Objekt je zaloţen na 

základových pasech z betonu pevnosti C16/20 v nepropustné zemině. Pod základy je 

štěrkový podsyp frakce 32/63 mm tloušťky 150 mm. Střecha má tvar sedlový a její 

konstrukce je stojatá stolice.  

 

K budově vede příjezdová cesta napojena k místní komunikaci. ETICS je 

proveden z fasádních EPS desek tloušťky 140 mm. Desky jsou k podkladu připevněny 

lepením a hmoţdinkami. Na tepelně izolačních deskách je zhotovena výztuţná vrstva 

s finální úpravou v podobě probarvené tenkovrstvé omítky. Zateplením bytového domu 

pomocí tepelně izolačních desek je sníţena hodnota součinitele prostupu tepla 

konstrukcí. 
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1.2 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 platnými normami a předpisy. 

 

Veškeré mokré procesy při aplikaci ETICS (lepení, armování, penetrování, 

nanášení omítkovin) 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 sněţením nebo mlhou, a při rychlosti větru vyšším neţ 10,7 m/s. 

Aplikace ETICS se nesmí provádět za přímého slunce, při silném větru a za deště. Před 

těmito vlivy musí být fasáda chráněna i v průběhu vysychání či vytvrzování. 

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. [1] 

 

Před zahájením prací musí být hotovy všechny obvodové konstrukce. Podklad 

musí být suchý, dostatečně únosný, soudrţný 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. [1] 

 

 Musí být dokončeny všechny práce související s fasádou ještě před zahájením 

montáţe ETICS především jde o montáţ nebo výměnu oken, balkónových sestav a 

dveří, rozvody elektrické energie, sanace betonových částí. Všechny výplně otvorů je 

nutné chránit pomocí nalepení fólie před znečištěním. Musíme zajistit ochranu zeleně 

obedněním kmenů. [1] [6] 
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 Z důvodu moţného poškození instalací při vrtání hmoţdinek, musíme vytyčit 

vedení instalací, umístěných v podkladní konstrukci při jejím vnějším líci (plyn, elektro, 

voda, atd.). Toto vytýčení musí být naznačeno 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. [13] Při pouţití lešení 

nebo závěsné lávky se musí zabezpečit dostatečný odstup od prováděné fasády 

s ohledem na tloušťku izolantu. [1] 

 

 Před zahájením prací musí být dokončeno lešení, které bude kolem celého 

objektu. Je kotveno do nosných obvodových zdí objektu.  
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1.3  MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

 

1.3.1 Materiál 

 

LEPIDLO 

 

Na stavbě bude pouţito mrazuvzdorné stavební lepidlo SPECIÁL 135/ FLIES S 

k lepení fasádních desek EPS. Doba zpracovatelnosti min 3hodiny. Přídrţnost tmelu 

k polystyrénu min 0,08 MPa. Nasákavost po 24 hodinách maximálně 0,50 kg/m
2
. 

Výrobce LB CEMIX, a.s. [1] 

 

 

DESKY 

 

Na zateplovací systém ETICS budou pouţity izolační desky z EPS tloušťky 

140 mm od výrobce RIGIPS. [3] 

 

Velikost desek        0,5 x 1,0 m.  

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti  λ=0,039 (W/m.K) 

Ekvivalentní difuze vodní páry     μ=40 

Stupeň hořlavosti podle ČSN EN 13501 – 1:2007 [12]  E 

Desky z EPS musí splňovat poţadavky ČSN EN 13 163. [10] 

 

 

Pro zateplení soklu budou pouţity desky z extrudovaného polystyrenu (dále jen 

XPS) tloušťky 100 mm od výrobce AUSTROTHERM, s.r.o. [4] 

 

Velikost desek:       0,615 x 1,265 m 

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti  λ=0,037 (W/m.K) 

Ekvivalentní difuze vodní páry     μ=200 

Stupeň hořlavosti podle ČSN EN 13501 – 1:2007 [12]  E 

Desky z XPS musí splňovat poţadavky ČSN EN 13164. [11] 
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HMOŢDINKY  

 

Pro kotvení budou pouţity plastové talířové hmoţdinky s ocelovým trnem typu 

TID-T 8/60Lx215 mm. Únosnost kotev v izolantu je minimálně 390N a únosnost ve 

spáře minimálně 320N. [1] 

 

Obr. č. 1 Kotevní hmoždinky od výrobce LB CEMIX, a.s.[1] 

 

 

PENETRACE 

 

Materiál pro penetraci bude PENETRACE ASN barevná. Výrobce 

LB CEMIX, a.s.[1] 

 

 

SKLOVLÁKNITÁ TKANINA  

 

Pro armování výztuţné vrstvy bude pouţita sklovláknitá tkanina typ R 131 o 

hmotnosti 160 g/m2. LB CEMIX, a.s.[1] 

 

 

OMÍTKA 

 

Jako omítka bude pouţita silikátová rýhovaná omítka probarvená od firmy 

LB CEMIX, a.s.[1] 

 

Na sokl pouţijeme mozaikovou omítku od firmy LB CEMIX, a.s.[1] 
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OSTATNÍ DOPLŇKY 

 

Profil rohový plastový je určený ke zpevnění a vyrovnání hran a rohů objektu, 

ostění oken a dveří v zateplovacím systému. Profil je opatřen sklovláknitou tkaninou a 

plastovým rohem. Parametry: 100 x 100 nebo 100 x 230 mm. Délka 2,5 m. [1] 

 

 

Obr. č. 2 Rohový plastový profil od výrobce LB CEMIX, a.s. [1] 

 

 

Zakládací soklový profil je základní součástí pro zaloţení izolačních desek. 

Zajišťuje konstrukčně i esteticky dokonalé zakončení ETICS a jeho ochranu proti 

poškození. Je opatřen okapovým nosem pro odvod sráţkové vody. Pouţité provedení je 

1/143 mm. Délka 2m. [1]   

 

Obr. č. 3 Zakládací soklový profil od výrobce LB CEMIX, a.s. [1]  

 

 

Zaráţecí hmoţdinky určené pro kotvení zakládacího profilu k podkladu. Pouţitý 

typ je 60x6mm. [1]   

 

Obr. č. 4 Zarážecí hmoždinky od výrobce LB CEMIX, a.s. [1] 
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Profil parapetní délka 2m zajišťuje spojení zateplovacího systému s parapetní 

deskou. [1] 

 

Obr. č. 5 Parapetní profil od výrobce LB CEMIX, a.s. [1] 

 

 

Plastová spojka určená k napojení jednotlivých dílů soklových profilů. Dodává 

se v délce 30 mm. [1] 

 

Podloţky určené pro vyrovnání nerovností podkladu pod zakládacím profilem v 

místě jeho kotvení. Velikost je 2, 3, 4, 5 a 10 mm. [1] 

 

 

1.3.2 Doprava 

 

Materiál na stavbu bude dováţen na krytých nákladních automobilech o 

maximální nosnosti 40 t z důvodů ochrany proti navlhnutí a působení UV záření. 

Materiály a hmoty pro zateplení se musí přepravovat a skladovat v původních obalech. 

Musí být zabráněno navlhnutí materiálu. 

 

S materiálem pouţívaným pro zateplení se bude dále manipulovat 

vysokozdviţným vozíkem. Během přepravy jak na staveniště, tak po staveništi se 

materiál nesmí poškodit. 
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1.3.3 Skladování 

 

Lepidla a maltové směsi se skladují v pytlích po 25 kg na paletách (jedna paleta 

1200 kg). Budou uloţeny 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] 

 

 Směsi na penetrační nátěry se skladují v kýblech po 15 l v nezředěném stavu.  

Budou uloţeny 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] 

 

 Směsi pro omítky se skladují v kýblech po 25 kg. Budou uloţeny v krytém a 

odvodněném skladu na paletách po 600 kg. Palety se nesmí skladovat na sobě. Musí se 

chránit před mrazem, nadměrnými teplotami a přímým slunečním zářením. [1] 

 

 Desky z EPS a XPS se skladují v suchých, krytých a větraných skladech, pokud 

moţno v ochranné fólii. Polystyren je nutno chránit před přímým slunečním zářením. 

Během skladování a manipulace nesmí dojít k mechanickému poškození desek. Desky 

se z důvodu zamezení deformace stohují naplocho. [3] [4] 

 

Výztuţné síťky se skladují v rolích na stojato na paletách, aby nedošlo k její 

deformaci. Budou uloţeny v uzavřených, odvodněných a větraných skladech. [1] 

 

 Soklové a rohové profily se skladují naleţato na rovné podloţce, tak aby nedošlo 

k tvarové deformaci. Skladovat je budeme v uzavřených, odvodněných a větraných 

skladech. [1] 

 

 Plastové talířové hmoţdinky a zaráţecí hmoţdinky budou skladovány 

v regálech. Jeden balík má 100 hmoţdinek. Plastové talířové hmoţdinky se budou 

skladovat v balících a zaráţecí hmoţdinky v papírových krabicích. Jedna papírová 

krabice má 100 zaráţecích hmoţdinek. Regály budou umístěny v uzavřených skladech. 

Materiál musíme chránit před mrazem a před UV záření. [1] 
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  Profily parapetní se skladují naleţato na rovné podloţce, tak aby nedošlo k 

tvarové deformaci. Skladovat je budeme v uzavřených, odvodněných a větraných 

skladech. [1] 

 

 Spojky a podloţky soklového profilu budou skladovány v uzavřených 

uzamykatelných skladech. Spojky soklového profilu a budou skladovány po 100 kusech 

v papírových krabicích. Podloţky pro soklový profil budou skladovány po 50 kusech 

v papírových krabicích. [1] 

 

 

1.3.4 Spotřeba materiálů 

 

Lepidlo:    4 palety a 30 pytlů  spotřeba 4,5 kg/m
2
 

Tepelně izolační desky z EPS: 481 balíků 

Tepelně izolační desky z XPS:   71 balíků 

Tepelně izolační desky pro ostění 9 balíků 

Výztuţná malta:   4 palety   spotřeba 5 kg/m
2
 

Výztuţná síťka:   21 rolí    spotřeba 1,1 m2/m
2
 

Penetrace:    14 kýblů   spotřeba 0,2 l/m
2
 

Omítkové směsi:   5 palet    spotřeba 3,1 kg/m
2
 

Omítkové směsi pro sokl:  1 paleta a 7 kýblů  spotřeba 4,5 kg/m
2
 

Hmoţdinky:    90 balíků   spotřeba 6 ks/m
2
 

Zakládací lišta:   44 kusů  

Rohové profily:   20 kusů 

Zaráţecí hmoţdinky:   350 kusů   spotřeba 4ks/m 

Parapetní profil:   70 kusů 
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1.4  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, ţe 

předchozí práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující 

v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace. 
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1.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 

Sloţení pracovní čety je: 1 vedoucí pracovník 

3 odborní pracovníci 

2 pracovníci pomocní 

 

 Pracovníci provádějící zateplovací systém musí být řádně proškoleni pro 

aplikaci zateplovacího systému ETICS a prokázat se „Osvědčením o absolvování 

školení na aplikaci výrobků firmy CEMIX“ potvrzenou pověřeným pracovníkem firmy 

CEMIX, Bílovice. Školení se skládá z teoretické části, ve které je detailně probrán 

technologický postup se zvláštním důrazem na obtíţnější kroky a specifické detaily. 

Další částí je část praktická, v níţ si školení pracovníci vyzkouší nanášení a vzorování 

dekorativních omítkovin. 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. [1] 
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1.6 STROJE A POMŮCKY 

 

Kaţdý pracovník je povinen mít osobní ochranné pracovní pomůcky.   

Tyto pomůcky jsou: ochranná přilba, pracovní oděv, obuv s ocelovou špičkou a 

podráţkou proti propíchnutí, pracovní rukavice. [6] 

  

ocelové kartáče nebo škrabky  3 ks 

stavební míchačka    1 ks 

elektrické míchadlo Festo 2 ks  

PE nádoby k míchání hmot   2 ks 

pilka (nůţ) na polystyren 4 ks  

brusné hladítko                               4 ks 

elektrický řezací nůţ  2 ks  

elektrická příklepová vrtačka   2 ks 

sada vrtáků Ø 8, 9 a 10 mm           2 ks 

prodluţovací kabely     dle potřeby 

nerez hladítko 50 cm, nerez hladítko 28 cm  2 ks 

ozubené hladítko 3 ks  

brusné hladítko 4 ks 

rohová lţíce na vnější i vnitřní rohy  4 ks 

nerez špachtle 3 ks 

zednické lţíce 6 ks 

plastové hladítko 3 ks 

malířské štětky 4 ks 

válečky 4 ks 

lepící papírové pásky 5 ks 

mechanická pistole k tmelení spár 2 ks 

srovnávací lať 3 ks [1] 
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Pomůcky k přípravě podkladu:  

ocelové kartáče nebo škrabky,  

stavební míchačka napojena na elektrické napětí 380 V (při opravách podkladu). 

 

Pomůcky k přípravě hmot:  

elektrické míchadlo Festo napojeno na elektrické napětí 220 V,  

PE nádoby k míchání hmot. 

 

Pomůcky k přípravě izolantu: 

pilka (nůţ) na polystyren,  

brusné hladítko, 

elektrický řezací nůţ napojený na elektrické napětí 220 V. 

 

Pomůcky ke kotvení: 

elektrická příklepová vrtačka napojena na elektrické napětí 220 V, 

vrtáky Ø 8, 9 a 10 mm, 

prodluţovací kabely (podle potřeby). 

 

Pomůcky k nanášení hmot: 

nerez hladítko 50 cm, 

nerez hladítko 28 cm, 

ozubené hladítko, 

brusné hladítko, 

rohová lţíce na vnější i vnitřní rohy, 

nerez špachtle, 

zednické lţíce, plastové 

hladítko, 

malířské štětky, 

válečky, 

lepící papírové pásky, 

mechanická pistole k tmelení spár. 
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Ostatní pomůcky:  

k úpravě profilů a lišt – nůţky na plech nebo pilka na ţelezo, 

k zajištění rovinnosti - vodováha, olovnice, lešenářská lať, výsuvný metr, 

k dopravě materiálu - stavební vrátek, stavební výtah, 

k ochraně - krycí lešenářské plachty, krycí fólie na okenní a dveřní otvory, 

k úklidu - vědra, košťata, lopaty, hrábě. 
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1.7  POŢADAVKY NA MONTÁŢ 

 

Podklad pro lepení izolantu a nanášení omítek musí být rovný, suchý, dostatečně 

únosný, zbavený nečistot a oddělitelných částí. Nesmí vykazovat výrazně zvýšenou 

ustálenou vlhkost a to nad 5% a nesmí být trvale zvlhčován. [1] 

 

 Tepelně izolační desky se musí klást na vazbu, kde minimální vzájemný přesah 

je 100 mm. Desky můţeme řezat na libovolné velikosti podle potřeby, nesmí být však 

pouţit tepelný izolant menší velikosti neţ 150 mm. Musí být dodrţen počet kotvících 

hmoţdinek dle statického výpočtu a projektové dokumentace. Lepidlo pro připevnění 

tepelně izolačních desek bude naneseno v hadech po 200 mm. Musí být nanášeno tak, 

aby plocha přilepení byla minimálně 40%. Broušení desek provádíme vţdy aţ po jejich 

ukotvení k nosné konstrukci. Brousíme z důvodů dosaţení vyšší rovinnosti. Limitní 

rovinnost bude 2 mm na délku dvoumetrové lati. Po zbroušení tepelně izolačních desek 

musíme vzniklý prach z izolantu pečlivě omést. [1] 
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1.8 PRACOVNÍ POSTUP 

 

1.8.1 Zaloţení systému 

 

 Před zahájením vlastních prací se stanoví výška soklu, která je 510 mm od 

terénu. Sokl se zaloţí na zakládací lištu v odpovídající šířce 140 mm. Upevní se 

hřebíkovými hmoţdinkami 6 x 60 mm, 4 kusy na metr běţný. Zakládací lišta musí být 

podkládána distančními podloţkami takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu zvlnění. 

Mezi jednotlivými zakládacími lištami muţe být maximální vzdálenost 3 mm. 

Jednotlivé lišty se spojí spojkou. Spára mezi zakládací lištou a stěnou se zamázne 

maltou. Nároţí musí být zhotoveno z jedné lišty, do které se vystřihne pravý úhel ze 

zadní strany. Okapnička při tomto procesu musí zůstat celá. Následně se lišta ohne. Je 

nutno dodrţet po celou dobu procesu vodorovnou rovinu zakládání a montáţe 

zakládacích lišt. Rovina zaloţení se kontroluje nivelačním přístrojem nebo vodováhou. 

Pro izolaci soklu pouţijeme extrudované desky z XPS. [1] 

 

 

1.8.2 Nanášení lepidla 

 

Lepidlo se na povrch podkladu nanáší strojně. Dodává se v pytlích po 25 kg jako 

suchá směs, která se vysype do předepsaného mnoţství vody (6 – 7,5 l vody na pytel) a 

důkladně se rozmíchá rychloběţným míchadlem. Musí vzniknout homogenní hladká 

hmota. Hmotu necháme odleţet zhruba 5 minut a poté míchání opakujeme. Lepidlo 

nanášíme hadovitě na podkladní plochu. Rozteč pruhů je cca 200 mm. Do naneseného 

lepidla lepíme tepelně izolační desky. Mezi tepelně izolačními deskami a podkladem 

musí vzniknout minimálně 40% přilepené plochy. [1] 

 

 

1.8.3 Kladení tepelně izolačních desek 

 

Tepelně izolační desky se přitlačí k podkladu na nanesené lepidlo. Osazení 

kaţdé desky se zkontroluje, zda je v poţadované rovině. (Kontrolujeme dvoumetrovou 
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latí, dlouhou vodováhou, olovnicí). Tepelně izolační desky musí dolehnout k přednímu 

líci zakládací soklové lišty. Nesmí ji přesahovat ani být zapuštěn. [1] 

 

Po uloţení spodní řady pokračujeme v kladení desek v jednotlivých řadách na 

vazbu směrem nahoru. Provázání tepelně izolačních desek je o půlku délky desky, které 

klademe vodorovně s delší stranou. Pokud moţno lepíme vţdy celé desky tepelné 

izolace. Pouţití zbytku desek je moţno jen v případě, ţe jejich šířka je nejméně 

150 mm. Tyto zbytky se neosazují na nároţí, v ukončení, v koutech nebo v podhledu a 

v místech navazujících na ostění výplní otvorů. Rozmístí se jednotlivě v ploše. Izolační 

desky klademe těsně vedle sebe. Spára mezi deskami je maximálně 2 mm. Ve spáře 

nesmí být lepící tmel. Pokud vznikne větší spára (do 4 mm) musí se vyplnit montáţní 

polyuretanovou pěnou v celé tloušťce tepelné izolace. [1] 

 

Po vytvrdnutí se přečnívající polyuretanová hmota seřízne noţem. Na nároţích 

budovy a vnitřních koutech se desky kladou na vazbu a střídavě. U dveřních a okenních 

otvorů se izolační desky kladou kříţením spojů desek. Tepelný izolant nesmí splývat 

s rohem otvoru v konstrukci. Ukázka správného a chybného řešení osazení desek u 

otvoru je na obrázku č. 6. V rozích nalepíme desky s přesahem minimálně 100 mm 

oproti konečné hraně. Po zatvrdnutí tmele (min 1 den) přesah desek seřízneme a 

zabrousíme. Pro lepší fixaci a udrţení kolmosti rohů se polystyren dočasně přichytí 

hřebíky. [1] 

 

 

 

Obr. č. 6 Lepení desek izolantu u otvorových výplní. [1] 
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Po zatvrdnutí hřebíky musíme vytáhnout. Po nalepení izolantu ihned provedeme 

osazení parapetů a oplechování atik, říms apod. Veškeré styky klempířských prvků se 

systémem musí být dokonale utěsněny, aby nedocházelo k zatékání vody do systému. 

Způsob oplechování je určen projektovou a stavební dokumentací a musí být v souladu 

s ČSN 73 36 10. [14] Konstrukční a materiálové řešení oplechování musí zohledňovat 

případné vzájemné korozní působení materiálů a moţné znečištění povrchové úpravy 

vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému. [1] 

 

 U soklu klademe tepelně izolační desky z XPS o tloušťce 100 mm. Kladení 

desek se provádí od shora dolů. [1] 

 

 Je-li přestávka mezi osazováním tepelně izolačních desek a provedením základní 

vrstvy delší neţ 14 dní, musí být vnější povrch tepelně izolačních desek přebroušen, 

abychom odstranili degradovaný povrch. Po broušení musíme prach z desek 

odstranit. [1] 

 

 Celou plochu přebrousíme brusným papírem o rozměrech cca 250 x 500 mm, 

přilepeným na hladítku tak, aby rovinnost plochy měřené na dvoumetrové lati byla 

menší neţ 3mm. [1] 

 

 

1.8.4 Kotvení desek 

 

Před kotvením desek musí být lepící malta dostatečně zatuhlá. To je nejdříve po 

24 hodinách při 20°C. Hmoţdinky se nesmí osazovat do zmrzlé konstrukce. Do 

děrovaného stavebního materiálu se vrtá vrtákem bez příklepu a s malým tlakem, aby se 

vnitřní ţebra nevybourala. Tím odpadá nutnost čištění otvorů. Vrt musí být prováděn 

kolmo. Hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm delší, neţ je předepsaná kotevní 

délka pouţité hmoţdinky. [1] 

 

Desky kotvíme zatloukacími hmoţdinkami s kovovou kotvou. Na m
2
 bude 

pouţito 6 kusů hmoţdinek a v nároţí bude počet hmoţdinek 12 kusů na m
2
. Kaţdá 

hmoţdinka se do zateplovacího systému ukotví tak, aby horní strana talíře hmoţdinky 
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lícovala s plochou desky. Maximální zapuštění kotvící hmoţdinky do izolačních desek 

je 3 mm pod úroveň povrchu. Hmoţdinky musí být zatloukány kolmo k podkladu a 

nesmí být deformovány nebo prasklé talíře. [1] 

 

Špatně osazená nebo jinak deformovaná hmoţdinka se musí nahradit novou 

hmoţdinkou, která se osadí poblíţ špatné hmoţdinky. Špatně osazená hmoţdinka se 

odstraní a otvor se zaplní tepelně izolačním materiálem z EPS. Případný otvor 

v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou. Pokud poškozená nebo špatně osazená 

hmoţdinka nelze odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala rovinnost vrstvy a celistvost 

tepelně izolační vrstvy. Špatně osazená hmoţdinka je například hmoţdinka nepevně 

zakotvená nebo vyčnívající nad líc tepelné izolace. Kovové kotvy musí být pevně 

ukotveny do zdiva. [1] 

 

Pro zatloukání hmoţdinek pouţijeme gumovou palici. Při zatloukání do zdiva se 

trn hmoţdinky nesmí porušit. Nejmenší vzdálenost osazení hmoţdinky od krajů stěny a 

podhledu je 100 mm. Zapuštění hmoţdinek do zdiva je minimálně 60 mm. Celá plocha 

se zabrousí brusným papírem o rozměrech 250 x 500 mm tak aby rovinnost plochy 

měřené dvoumetrovou latí byla menší neţ 2 mm. [1] 

 

Montáţ hmoţdinek lze provádět pouze při teplotách nad 0 ºC. Hmoţdinka můţe 

být maximálně 6 týdnů vystavena UV záření, tj. po dobu, po kterou nebudou 

hmoţdinky kryty dalšími vrstvami tepelně izolačního systému. [1] 

 

 

1.8.5 Výztuhy fasádních otvorů a rohů 

 

Ke kaţdému rohu fasádního otvoru se osadí pruh výztuţné síťky rozměru 

250 x 500 mm. Na rohy budovy se osadí rohové lišty.  Zesilující vyztuţení se provádí 

před prováděním základní vrstvy vtlačením pásů sklovláknité síťoviny do nanesené 

vrstvy stěrkové hmoty na deskách tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupí oky 

sklovláknité síťoviny, se zahladí nerezovým hladítkem za případného přidání další 

lepicí hmoty. Ukázka je uvedena na obr. č. 8. [1] 
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Obr. č. 7 Dodatečné armování okenních otvor. [1] 

 

 

1.8.6 Výztuţná vrstva a vkládání výztuţné síťoviny 

 

Před prováděním výztuţné vrstvy je nutné, aby se na tepelně izolační desky 

připevnily všechny určené ukončovací a nároţní profily a zesilující výztuţe. Výztuţná 

vrstva se provádí metodou „ mokré do mokrého”. Nanáší se shora dolů nerezovým 

hladítkem s velikostí zubů 10 x 10 mm. Na izolant se nanese vrstva armovací stěrky o 

tl. cca 4 mm, do které se okamţitě vtlačují pásy vyztuţovací tkaniny směrem shora dolů 

se vzájemným přesahem min. 10 cm. Tkanina se vtláčí hladítkem od středu ke krajům 

tak, aby byla celoplošně pokryta. Vytlačený tmel pouţijeme pro konečné přestěrkování, 

které musí zajistit uloţení tkaniny v poloze mezi 2/3 tloušťky armovací vrstvy, blíţe 

vnějšími líci, tzn., ţe se na povrchu utvoří souvislá uzavírací armovací vrstva, ve které 

tkanina nesmí být viditelná. [1] 

 

Stěrkový podklad, uloţení výztuţné tkaniny a konečné přestěrkování se musí 

provádět v jedné pracovní operaci. Pokládání výztuţné tkaniny před nanášením 

armovací stěrky je nepřípustné. Po zaschnutí armovací stěrky, po minimálně 2–3 dnech 

(v případě nepříznivých klimatických podmínek i déle), se celá plocha přebrousí 

hladítkem, přičemţ je třeba dbát, aby nedošlo k poškození výztuţné tkaniny. Prach po 

broušení je třeba odstranit. Před nanášením povrchové úpravy se provede kontrola 

dvoumetrovou latí. Konečná tloušťka základní vrstvy by měla být 3 – 4 mm. [1] 
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1.8.7 Penetrace pod omítku 

 

Podklad musí být suchý, bezprašný a bez výstupků. Povrchovou úpravu 

podkladu provedeme po úplném zavadnutí výztuţné vrstvy, nejméně však po 3 dnech. 

Plochu lehce přebrousíme, strhneme malé nerovnosti. Při práci se nesmí porušit 

výztuţná tkanina. Penetrace se bude zpracovávat neředěná. Řádně rozmíchanou 

penetraci budeme nanášet strojně stříkacím zařízením. Nástřik se provádí aţ do 

nasycení podkladu a poté se nechá vyschnout. Nasycený podklad je moţno poznat 

tehdy, kdyţ penetrace nenasakuje do podkladu. Penetrační nátěr se provádí 

najednou. [1] 

 

 

1.8.8 Vrchní omítka 

 

Vrchní omítka se nanáší ručně. Před nanesením vrchní omítky musí být 

výztuţná vrstva plně vytvrzelá (3 dnů). Omítku provádíme nerezovým hladítkem v 

tloušťce zrna směrem shora dolů. Tloušťka omítky je maximálně 3 mm. Ihned po 

nataţení resp. po krátkém zavadnutí, se strukturuje přímočarým nebo krouţivým 

pohybem. Pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru 

(mokré do mokrého). [1] 

 

Před nanesením vrchní mozaikové omítky musíme směs promíchat. Míchání se 

provádí zásadně ručně a pomalu aby nedošlo k zavzdušnění a moţné změně barevného 

odstínu omítky. Vrchní mozaiková omítka pro sokl se nanáší ručně nerezovým 

hladítkem ze spoda nahoru v tloušťce 1,5 násobku velikosti zrna. [1] 

 

Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároţí a na 

jiných vodorovných a svislých hranách. Ukončení se provádí pomocí papírové lepicí 

pásky. Omítky jsou dodávané v kbelících, jsou jiţ určeny k přímému zpracování a není 

nutno do nich cokoli přidávat. [1] 

 

Přípustná teplota vzduchu při schnutí základních nátěrů a tenkovrstvých omítek 

se musí pohybovat od + 5 do + 30 °C. Nanesená omítka zasychá za cca 4– 6 hodin 
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(v závislosti na teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce omítky) natolik, ţe je odolná dešti 

nestékajícímu po fasádě. Během této doby nesmí omítka zmrznout. Omítku je třeba 

zpracovávat na jedné ploše v rámci jednoho pracovního kroku (při stejných 

klimatických podmínkách). [1] 

 

 

PŘEDEPSANÉ TECHNOLOGICKÉ PŘESTÁVKY 

 

Provedená operace             Technologická přestávka 

1. po napenetrování podkladu             6-12 hodin 

2. po nalepení tepelného izolantu (před osazením kotvících hmoţdinek)            2-3 dny 

3. po provedení základní vrstvy        min. 2-3 dny 

4. po provedení základního nátěru         min.12 hodin 

5. po nataţení dekorativní omítkoviny(před aplikací ochranného nátěru)   min. 2dny[1] 
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1.9  JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 

1.9.1 Kontrola a hodnocení vstupů 

 

Tabulka č. 1 Kontrola vstupních materiálů kontaktního zateplovacího systému 

Předmět 

kontroly 

Co 

kontrolujeme Četnost kontrol 

Jak 

kontrolujeme 

 Kdo 

kontroluje 

Tepelně 

izolační desky 

Rozměry 

Prohnutí 

Stav hran 

Kaţdá dodávka 
Vizuálně 

měřením 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Lepidlo Záruční doba Kaţdá dodávka Vizuálně 
Stavbyvedoucí 

mistr 

Hmoţdinky Rozměry Kaţdá dodávka 
Vizuálně 

měřením 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Výztuţná malta Záruční doba Kaţdá dodávka Vizuálně 
Stavbyvedoucí 

mistr 

Sklovláknitá 

síťovina 

Pravoúhlost 

mříţky 
Kaţdá dodávka Vizuálně 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Omítkové 

směsi 

Výskyt plísní 

Záruční doba 
Kaţdá dodávka Vizuálně 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Doplňkové 

materiály 
Rozměry Kaţdá dodávka Vizuálně 

Stavbyvedoucí 

mistr 
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Tabulka č. 2 Kriteria pro hodnocení kontrol kontaktního zateplovacího systému 

Předmět kontroly Parametry Normy 

Tepelně izolační desky  

500x1000 dovolená odchylka ± 2 mm 

v obou směrech desky 

Odchylka od rovinnosti maximálně 

3 mm 

Nepoškozené hrany 

ČSN EN 

13 163[10] 

Lepidlo Celistvost obalu ETAG 004[7] 

Hmoţdinky ±2mm na délku hmoţdinky ETAG 014[8] 

Výztuţná malta Celistvost obalu ETAG 004[7] 

Sklovláknitá síťovina Vizuálně, celistvost ETAG 004[7] 

Omítkové směsi 
vizuálně 

Celistvost obalu 
ETAG 004[7] 

Doplňkové materiály ±3mm na délku prvku ETAG 004[7] 
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1.9.2 Kontrola a hodnocení činností 

 

Tabulka č. 3 Kontrola činností kontaktního zateplovacího systému 

Předmět 

kontroly 

Co 

kontrolujeme 
Četnost kontrol 

Jak 

kontrolujeme 

Kdo 

kontroluje 

Zaloţení 

systému 

Umístění 

Přídrţnost 

Rovinnost 

1x před aplikací 

telepného izolantu 

Měřením 

Vizuálně 
Mistr 

Nanášení 

lepidla 

Správnost 

nanesení 

1x  před aplikací 

tepelného izolantu 
Vizuálně Mistr 

Kladení tepelně 

izolačních desek 

Kontaktní plocha 

Vazba  

 těsnost desek 

Průběţně Vizuálně 
Stavbyvedoucí 

mistr 

Kotvení desek 
Počet a 

pevnost uchycení 

1x před aplikací 

výztuţné vrstvy 

Vizuálně 

měřením 
Mistr 

Kladení výztuhy 

otvorů a rohů 

Uloţení 

Překrytí stěrkou 
Průběţně 

Vizuálně 

měřením 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Nanášení 

výztuţné vrstvy 

Tloušťka 

Rovinnost 
Průběţně Měřením 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Kladení 

výztuţné 

síťoviny 

Uloţení 

Překrytí stěrkou 
Průběţně Měřením  

Stavbyvedoucí 

mistr 

Nanášení 

penetrace 

Kontrola 

provedení 
Průběţně Vizuálně 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Nanášení vrchní 

omítky 

Provedení 

Struktura 

Barevný odstín 

Průběţně Vizuálně  Mistr 
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Tabulka č. 4 Kriteria pro hodnocení kontrol kontaktního zateplovacího systému 

Předmět kontroly Parametry Normy 

Zaloţení systému 

Dle projektové dokumentace 

Min 0,25 Mpa 

±3 mm na délku profilu 

Dle katalogu CEMIX[1] 

Nanášení lepidla Hadovitě rozteč 200 mm Dle katalogu CEMIX[1] 

Kladení tepelně 

izolačních desek 

Min. 40% 

Vazba o 500 mm ± 10 mm v podélném 

směru, spára mezi deskami max. 2mm  

Dle katalogu CEMIX[1] 

Kotvení desek 
Min 6 kusů na 1 m² 

0,25 MPa 
Dle katalogu CEMIX[1] 

Kladení výztuhy 

fasádních otvorů a 

rohů 

přesah 100 mm ± 5mm 

Min. 1 mm v celé ploše 
Dle katalogu CEMIX[1] 

Nanášení výztuţné 

vrstvy 

4 mm 

± 2 mm na 2 m latě 
Dle katalogu CEMIX[1] 

Kladení výztuţné 

síťoviny 

přesah 100 mm ± 5mm 

Min. 1 mm v celé ploše 
Dle katalogu CEMIX[1] 

Nanášení 

penetrace 
V celé ploše, suchost Dle katalogu CEMIX[1] 

Nanášení vrchní 

omítky 

Stejné mnoţství v celé ploše 

Zrno max 3 mm 

Dle vzorníku 

Dle katalogu CEMIX[1] 
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1.9.3 Kontrola a hodnocení výstupů 

 

Kontrola bude prováděná termovizní kamerou, která vyhodnocuje únik tepla 

z konstrukce a místa vzniku tepelných mostů. Provádíme ji po dokončení všech prací 

včetně dokončovacích. Termovize se provádí za příznivých klimatických podmínek. 

Optimální teplota pro měření je -15°C. 
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1.9.4 Matice odpovědnosti 

 

Tabulka č. 5 Matice odpovědnosti kontaktního zateplovacího systému 

 
STAVBYVEDOUCÍ MISTR PRACOVNÍK 

Dokončovací práce  O P 

Nanášení omítky  O P 

Nanášení penetrace I O P 

Kladení výztuţné 

síťoviny 
I O P 

Nanášení výztuţné 

vrstvy 
I O P 

Kladení výztuh 

fasádních otvorů a 

rohů 

I O P 

Kotvení desek  O P 

Kladení tepelně 

izolačních desek 
I O P 

Nanášení lepidla  O P 

Zaloţení systému  O P 

Převzetí pracoviště I   

 

I – Informovaný 

O – Odpovědný 

P - Provedl 
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1.10  BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

Vyhlášky související s BOZP: 

 

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

při práci [16] 

- nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na stavbě [20] 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [19] 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

desinfekčních prostředků [21] 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu [22] 

- Zákoník práce – Zákon č.262/2006 Sb. [18] 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni a musí být 

proveden zápis před zahájením prací. Dále jsou povinní pouţívat při práci předepsané 

osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 

9.12.1986. [6] 

 

Osobní ochranné pomůcky: pracovní ochranné rukavice, dlouhé kalhoty, 

uzavřená obuv s ocelovou špičkou, ochranná přilba. [6] 

 

Staveniště musí být ohraničeno oplocením a to mobilními plotovými dílci o 

celkové výšce 2m. Vstupy musí být označeny výstraţnou tabulkou se zákazem vstupu 

všech nepovolaných osob. [6] 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy a 

musí být způsobilí pro montáţ ve výškách. O této způsobilosti musí mít potvrzení. [6] 
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1.11  ODPADY 

 

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí být v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb. [17] 

 

Nepouţité zbytky stavebních materiálů dodávané v suchém stavu se likvidují 

zakropením vodou. Po jejich vytvrdnutí se jako interní stavební odpad deponují na 

skládku. [17] 

 

Nepouţité pastovité materiály se likvidují zabezpečením přístupu vzduchu do 

jejich nádoby a po té co vytvrdnou, se také deponují na skládku jako interní stavební 

odpad. [17] 

 

Likvidace tepelně izolační desky z MW, EPS a XPS provádíme deponováním na 

skládku jako interní stavební odpad. [17] 
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2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 

PROVÁDĚNÍ BEZKONTAKTNÍHO 

ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU 

 

2.1 OBECNÉ INFORMACE 

 

 Technologický předpis řeší provádění vnějšího tepelně izolačního 

bezkontaktního systému. Izolační systém bude zhotoven pomocí dřevěného roštu, který 

bude vyplněn deskami z minerální vlny a jako pohledová vrstva jsou pouţity 

cementotřískové desky CETRIS.  

 

 Izolační systém bude zhotoven na novostavbě bytového objektu o rozměrech 

27,9 x 15, 9 m. Jedná se o volně stojící objekt se třemi nadzemními a jedním 

podzemním podlaţím. Budova je bytového charakteru a obsahuje 9 bytových jednotek. 

 

Konstrukční výška jednoho podlaţí je 3,03 m. Konstrukční systém objektu je 

zděný a to z cihelných bloků POROTHERM P+D 44 Si. Objekt je zaloţen na 

základových pasech z betonu pevnosti C 16/20 v nepropustné zemině. Pod základy je 

štěrkový podsyp frakce 32/63 mm tloušťky 150 mm. Střecha má tvar sedlový a její 

konstrukce je stojatá stolice. 
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2.2 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 sněţením 

nebo mlhou, a při rychlosti větru vyšším neţ 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, soudrţný 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 

montáţe bezkontaktního zateplovacího systému, především jde o montáţ nebo 

výměnu oken, balkónových sestav a 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] [6] 
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 Z důvodu moţného poškození instalací při vrtání hmoţdinek, 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. [13]  

 

 Při pouţití 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.  
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2.3 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

 

2.3.1 Materiál 

 

TEPELNÁ IZOLACE 

 

Budou pouţity tepelně izolační desky z minerální vlny (dále jen MW) 

AIRROCK ND od výrobce ROCKWOOL. Dodávají se v balících po 5 kusech. 

 

Velikost desek    600x1000 mm 

Třída reakce na oheň   A1  dle ČSN EN 13501-1 [12] 

Součinitel tepelné vodivosti                          λ= 0,035 W.m-1.K
-1

  

 

 

Pro zateplení soklu budou pouţity desky z extrudovaného polystyrenu (dále jen 

XPS) tloušťky 100 mm od výrobce AUSTROTHERM, s.r.o. [4] 

 

Velikost desek:       0,615 x 1,265 m 

Charakteristická hodnota součinitele tepelné vodivosti  λ=0,037 (W/m.K) 

Ekvivalentní difuze vodní páry     μ=200 

Stupeň hořlavosti podle ČSN EN 13501 – 1:2007 [12]  E 

Desky z XPS musí splňovat poţadavky ČSN EN 13164. [11] 

 

 

CEMENTOTŘÍSKOVÉ DESKY 

 

Pro systém PLANK budou pouţity cementotřískové desky CETRIS - CIDEM 

Hranice a.s. Velikost desek je 300 x 1200 mm. Dodávají se na paletách po 45 

kusech. [2] 
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DRŢÁK IZOLACE 

 

Je to plastový fasádní talířový prvek pro měkké izolace určený výhradně pro 

provětrávané fasády. Je proveden z rázuvzdorného 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 pouţito 

smrkové dřevo třídy S10. Maximální hmotnostní vlhkost dřeva musí být 12%. [2] 

 

 

POMOCNÝ MATERIÁL 

 

Pro ukotvení vodorovných latí do cihelného zdiva budou pouţity rámové 

hmoţdinky 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 pouţity 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 pouţity 

samořezné samovrtné vruty 4,2 x 35 mm. Jsou ošetřeny galvanickým pokovením a mají 

zápustnou hlavu. Dodávají se v kartonových krabicích po 1000 kusech. [2] 

 

 

LEPIDLO 

 

Na stavbě bude pouţito mrazuvzdorné stavební lepidlo SPECIÁL 135/ FLIES S 

k lepení tepelně izolačních desek. Doba zpracovatelnosti min 3hodiny. Přídrţnost tmelu 
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k polystyrénu min 0,08 MPa. Nasákavost po 24 hodinách maximálně 0,50 kg/m2. 

Výrobce LB CEMIX, a.s. [1] 

 

 

HMOŢDINKY  

 

Pro kotvení tepelné izolace budou pouţity plastové talířové hmoţdinky 

s ocelovým trnem TID-T 8/60Lx215 mm. Únosnost kotev v izolantu je minimálně 390N 

a únosnost ve spáře minimálně 320N. [1] 

 

 

PENETRACE 

 

Materiál pro penetraci bude PENETRACE ASN barevná. Výrobce 

LB CEMIX, a.s.[1] 

 

 

SKLOVLÁKNITÁ TKANINA  

 

Pro armování výztuţné vrstvy bude pouţita sklovláknitá tkanina typ R 131 o 

hmotnosti 160 g/m2. LB CEMIX, a.s.[1] 

 

 

OMÍTKA 

 

Na sokl pouţijeme mozaikovou omítku od firmy LB CEMIX, a.s.[1] 

 

 

2.3.2 Doprava 

 

Materiál na stavbu bude dováţen na krytých nákladních automobilech o 

maximální nosnosti 40 t z důvodů ochrany proti navlhnutí a působení UV záření. 
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Tepelná izolace bude na stavbu dodávána v  balících opatřených fólií. Během 

přepravy musí být zamezeno navlhnutí a jiné znehodnocení tepelně izolačních 

desek. [4] [5] 

 

Cementotřískové desky se budou dodávat na stavbu na  přepravních podloţkách 

a musí být zabalené do ochranné fólie. Jednotlivé desky budou odděleny měkčenou 

fólií, aby bylo zabráněno poškození desek během přepravy. Dále se s balíky bude 

manipulovat vysokozdviţným vozíkem. [2] 

 

Dřevěné prvky pro zhotovení nosného roštu musí být přepravovány na 

podkládkách, které musí být svisle pod sebou. Jejich rozměr je 30 x 50 mm a jsou od 

sebe osově vzdáleny po 500 mm. [2] 

 

 

2.3.3 Skladování 

 

Tepelná izolace z MW Rockwool musí být skladována v poloze na leţato 

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. [5] 

 

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 podkládkách 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] 
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Pomocný materiál a drţáky 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 uloţeny 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 uloţeny 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 

uloţeny 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 moţno 

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] 

 

Výztuţné síťky se skladují v rolích na stojato na paletách, aby nedošlo k její 

deformaci. Budou uloţeny v uzavřených, odvodněných a větraných skladech. [1] 

 

Plastové talířové hmoţdinky budou skladovány v regálech. Jeden balík má 100 

kusů hmoţdinek. Plastové talířové hmoţdinky se budou skladovat v balících. Regály 

budou umístěny v uzavřených skladech. Materiál musíme chránit před mrazem a před 

UV záření. [1] 
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2.3.4 Spotřeba materiálů 

 

Lepidlo:    35 pytlů   spotřeba 4,5 kg/m2 

Tepelně izolační desky MW:  373 balíků 

Tepelně izolační desky XPS:   71 balíků 

Hmoţdinky:    90 balíků   spotřeba 6 ks/m2 

Fasádní desky CETRIS:  42 palet 

Dřevěné latě pro rošt horizontální:  3,1 m
3
 

Dřevěné latě pro rošt vertikální: 6 m
3
 

Dřevěné latě pro ostění:  0,5 m
3 

Omítkové směsi pro sokl:  1 paleta a 7 kýblů  spotřeba 4,5 kg/m
2
 

Výztuţná malta:   6 pytlů    spotřeba 5 kg/m
2
 

Výztuţná síťka:   1 role    spotřeba 1,1 m2/m
2
 

Penetrace:    1 kýbl    spotřeba 0,2 l/m
2
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2.4 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, ţe 

předchozí práce jsou provedeny správně a zavazuje se provést práce následující 

v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace.  
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2.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 

Sloţení 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 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 montáţní práce a dohlíţí na technologickou kázeň. Řídí dopravu prvků a 

dohlíţí 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 montáţí bezkontaktního zateplovacího systému.  
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2.6 STROJE A POMŮCKY 

 

Kaţdý pracovník je povinen mít osobní ochranné pracovní pomůcky.   

Ochranné pracovní pomůcky jsou: ochranná přilba, pracovní oděv, obuv s ocelovou 

špičkou a podráţkou proti propíchnutí, pracovní rukavice. [6] 

 

ocelové kartáče nebo škrabky   3 ks 

pilka (nůţ) na polystyren    3 ks     

elektrický řezací nůţ     3 ks     

elektrická příklepová vrtačka    4 ks 

vrtáky Ø 8, 9 a 10 mm    4 sady 

prodluţovací kabely      (podle potřeby) 

elektrická vrtačka      3 ks 

nádstavce pro šroubování    3 sady 

okruţní pila s kotoučem opatřeným tvrdokovem 1 ks [2] 

  

Pomůcky k přípravě podkladu:  

ocelové kartáče nebo škrabky,  

 

Pomůcky k přípravě izolantu: 

pilka (nůţ) na polystyren,  

brusné hladítko, 

elektrický řezací nůţ napojený na elektrické napětí 220 V.  

 

Pomůcky ke kotvení: 

elektrická příklepová vrtačka napojena na elektrické napětí 220 V, 

vrtáky Ø 8, 9 a 10 mm, 

prodluţovací kabely (podle potřeby). 

 

Pomůcky ke kotvení dřevěného roštu: 

elektrická příklepová vrtačka napojena na elektrické napětí 220 V, 

vrtáky Ø 8, 9 a 10 mm, 

prodluţovací kabely (podle potřeby).  
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Pomůcky k ukotvení cementotřískových desek: 

 elektrická vrtačka napojena na elektrické napětí 220 V, 

 nádstavce pro šroubování. 

 

Ostatní pomůcky:  

k úpravě profilů a lišt – nůţky na plech nebo pilka na ţelezo 

k zajištění rovinnosti - vodováha, olovnice, lešenářská lať, výsuvný metr 

k dopravě materiálu - stavební vrátek, stavební výtah 

k ochraně - krycí lešenářské plachty, krycí fólie na okenní a dveřní otvory 

k úklidu - vědra, košťata, lopaty, hrábě 
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2.7 POŢADAVKY NA MONTÁŢ 

 

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 

můţeme libovolně řezat. Při lepení musí být plně podmazány lepidlem. [2] 

 

Fasádní desky můţeme libovolně řezat okruţní pilou s kotoučem opatřeným 

tvrdokovem. Pro čistý a rovný řez je nutno pouţít 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 pouţívat nerezové kotvící 

materiály se zápustnou hlavou. Vruty jsou vţdy 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] 
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2.8 PRACOVNÍ POSTUP 

 

2.8.1 Osazení vodorovného dřevěného roštu 

 

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 hmoţdinek. [2] 

 

Pokud podklad není dostatečně rovný, podloţíme latě dřevěnými podloţkami. 

Lícní rovinu dřevěného roštu stanovíme tak, ţe nejprve vyrovnáme latě krajní, do 

kterých zatlučeme hřebíky a natáhneme vlasec. Na nároţí budovy se vodorovné latě 

ukládají s přesahem o tloušťku tepelné izolační desky, aby bylo moţno vytvořit 

konstrukci pro ukotvení pláště na nároţí. Dilatace o šířce 10 mm je vţdy ve svislé spáře 

mezi vodorovnými latěmi. [2] 

 

 

2.8.2 Kotvení tepelné izolace 

 

Po provedení vodorovného roštu vloţíme mezi latě tepelně izolační desky z MW, 

které je moţno podle potřeby seříznout na potřebný rozměr. Montáţ tepelně izolačních 

desek se provede pomocí talířových hmoţdinek, jejichţ počet na metr čtvereční musí 

být 6 kusů a v nároţí bude počet hmoţdinek 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 hmoţdinky musí 

těsně přiléhat k tepelně izolačním deskám. Hmoţdinky musí být zatloukány kolmo 

k podkladu a nesmí být deformovány nebo prasklé talíře. Špatně osazená nebo jinak 

deformovaná hmoţdinka se musí nahradit novou hmoţdinkou, která se osadí poblíţ 

špatné hmoţdinky. Špatně osazená hmoţdinka se odstraní a otvor se zaplní tepelně 

izolačním materiálem z MW. Při vzniku spár mezi roštem a deskami nebo mezi dvěma 
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deskami se tyto spáry musí vyplnit tepelně izolačním materiálem z MW stejně jako po 

odstranění špatně osazené hmoţdinky. [2] 

 

 

2.8.3 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 nároţí budovy se latě musí 

přibíjet v osové vzdálenosti 200 mm a to v poli 1,5 m. [2] 

 

 

2.8.4 Osazení fasádních desek 

 

Po provedení kompletního dřevěného roštu se můţe začít provádět opláštění 

z fasádních cementotřískových desek CETRIS PLANK. S deskami se musí manipulovat 

výhradně ve svislé poloze. Montáţ 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 

dodrţena dilatace minimálně 5 mm. [2] 

 

Desky jsou připevněny pomocí nerezových vrutů se zápustnou hlavou. Vruty jsou 

vţdy 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 pruţný 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 vţdy podloţeny. Desky se ve vodorovném směru kladou na vazbu a 
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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. 8 Schéma uložení desek CETRIS v systému PLANK. [2] 

 

 

2.8.5 Provedení soklu 

 

Sokl se provede stejným postupem jako u provedení soklu kontaktního 

zateplovacího systému popsané v kapitole 1.8.  
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2.9 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 

2.9.1 Kontrola a hodnocení vstupů 

 

Tabulka č. 6 Kontrola vstupních materiálů bezkontaktního zateplovacího systému 

Předmět kontroly 
Co 

kontrolujeme 

Četnost 

kontrol 

Jak 

kontrolujeme 

Kdo 

kontroluje 

Dřevěný rošt 

horizontální 

Vlhkost 

Rozměry  

Kaţdá 

dodávka 

Měřením 

Vizuálně 
Mistr 

Dřevěný rošt 

vertikální 

Vlhkost 

Rozměry 

Kaţdá 

dodávka 

Měřením 

Vizuálně 
Mistr 

Tepelně izolační 

desky  

Rozměry 

Prohnutí 

Stav hran 

Kaţdá 

dodávka 

Měřením 

Vizuálně 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Lepidlo Záruční doba 
Kaţdá 

dodávka 
Vizuálně 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Hmoţdinky Rozměry  
Kaţdá 

dodávka 

Měřením 

Vizuálně 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Fasádní desky 

Rozměry 

Hrany 

Prohlubně 

Kaţdá 

dodávka 

Měřením 

Vizuálně 

Stavbyvedoucí 

mistr 
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Tabulka č. 7 Kriteria pro hodnocení kontrol vstupních materiálů bezkontaktního zateplovacího 

systému 

Předmět kontroly Parametry Normy 

Dřevěný rošt 

horizontální 

Maximální vlhkost 12% 

Rozměr latí 100 x 100 mm  

Dle katalogu 

CETRIS[2] 

Dřevěný rošt 

vertikální 
Rozměry prken 50 x 40 mm 

Dle katalogu 

CETRIS[2] 

Tepelně izolační 

desky  

600x1000 dovolená odchylka ± 2 mm 

v obou směrech desky 

Poškození hran maximálně do hloubky ± 3 

mm 

ETAG 004[7] 

Lepidlo 
vizuálně 

Celistvost obalu 
ETAG 004[7] 

Hmoţdinky ±2mm na délku hmoţdinky ETAG 014[8] 

Fasádní desky 

Odchylka od pravého úhlu maximálně 

2mm/1m délky 

Poškození hran maximálně do hloubky 

3 mm 

Prohlubně maximálně 1 mm, vel. 10 mm 

Dle katalogu 

CETRIS[2] 
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2.9.2 Kontrola a hodnocení činností 

 

Tabulka č. 8 Kontrola činností bezkontaktního zateplovacího systému 

Předmět 

kontroly 
Co kontrolujeme Četnost kontrol 

Jak 

kontrolujeme 

Kdo 

kontroluje 

Ukotvení 

horizontálního 

dřevěného 

roštu 

Umístění 

Přídrţnost 

Rovinnost 

1x před aplikací 

telepného 

izolantu 

Měřením 

Vizuálně 
Mistr 

Nanášení 

lepidla 
nanesení Průběţně Vizuálně 

Stavbyvedoucí 

mistr 

Kladení 

tepelně 

izolačních 

desek 

Kontaktní plocha 

Vazba desek 

těsnost desek 

Průběţně Vizuálně 
Stavbyvedoucí 

mistr 

Kotvení desek 
Počet a 

pevnost uchycení 

1x před 

nanesením 

výztuţné vrstvy 

Vizuálně 

měřením 
Mistr 

Ukotvení 

horizontálního 

dřevěného 

roštu 

Umístění 

Přídrţnost 

Rovinnost 

1x  před aplikací 

tepelného 

izolantu 

Měřením 

Vizuálně 
Mistr 

Nanášení 

fasádních 

desek 

Správnost 

přikotvení 

Přesah desek 

Průběţně 
Měřením 

 

Stavbyvedoucí 

mistr 
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Tabulka č. 9 Kriteria pro hodnocení kontrol bezkontaktního zateplovacího systému 

Předmět kontroly Parametry Normy 

Ukotvení 

horizontálního 

dřevěného roštu 

Dilatace mezi dřevěnými latěmi je 

minimálně 10 mm 

Dle katalogu 

CETRIS[2] 

Nanášení lepidla Lepidlo na 100% plochy desek 
Dle katalogu 

CETRIS[2] 

Kladení tepelně 

izolačních desek 

600x1000 dovolená odchylka ± 2 mm 

v obou směrech desky 

Poškození hran maximálně do hloubky ± 3 

mm 

Dle katalogu 

CETRIS[2] 

Kotvení desek 
Min 6 kusů na 1 m² 

0,25 MPa 

Dle katalogu 

CETRIS[2] 

Ukotvení 

vertikálního 

dřevěného roštu 

Rozměry prvku 50 x 40 mm,  dovolená 

odchylka ± 2 mm 

Dle katalogu 

CETRIS[2] 

Nanášení 

fasádních desek 
±2mm na délku hmoţdinky 

Dle katalogu 

CETRIS[2] 

 

 

 

2.9.3 Kontrola a hodnocení výstupů 

 

Kontrola bude prováděná termovizní kamerou, která vyhodnocuje únik tepla 

z konstrukce a místa vzniku tepelných mostů. Provádíme ji po dokončení všech prací 

včetně dokončovacích. Termovize se provádí za příznivých klimatických podmínek. 

Optimální teplota pro měření je -15°C. 
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2.9.4 Matice odpovědnosti 

 

Tabulka č. 10 Matice odpovědnosti bezkontaktního zateplovacího systému 

 

I – Informovaný 

O – Odpovědný 

P - Provedl 

2.10  BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

Vyhlášky související s BOZP: 

 

 STAVBYVEDOUCÍ MISTR PRACOVNÍK 

Nanášení 

fasádních desek 
I O P 

Ukotvení 

vertikálního 

dřevěného roštu 

 O P 

Kotvení desek I O P 

Kladení tepelně 

izolačních desek 
I O P 

Nanášení lepidla  O P 

Ukotvení 

horizontálního 

dřevěného roštu 

 O P 

Převzetí 

pracoviště 
I   



 

 

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

při práci [16] 

- nařízení vlády č. 591/2009 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na stavbě [20] 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [19] 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

desinfekčních prostředků [23] 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu [22] 

- Zákoník práce – Zákon č.262/2006 Sb. [18] 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni a musí být 

proveden zápis před zahájením prací. Dále jsou povinní pouţívat při práci předepsané 

osobní pomůcky podle směrnic Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 

9.12.1986. [6] 

 

Osobní ochranné pomůcky: pracovní ochranné rukavice, dlouhé kalhoty, 

uzavřená obuv s ocelovou špičkou, ochranná přilba. [6] 

 

Staveniště musí být ohraničeno oplocením a to mobilními plotovými dílci o 

celkové výšce 2m. Vstupy musí být označeny výstraţnou tabulkou se zákazem vstupu 

všech nepovolaných osob. [6] 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy a 

musí být způsobilí pro montáţ ve výškách. O této způsobilosti musí mít potvrzení. [6] 



 

 

2.11  ODPADY 

 

Nakládání s odpady a jejich likvidace musí být v souladu se zákonem 

č. 185/2001 sb. [17] 

 

Nepouţité zbytky stavební materiály dodávané v suchém stavu se likvidují 

zakropením vodou. Po jejich vytvrdnutí se jako interní stavební odpad deponují na 

skládu. [17] 

 

Nepouţité prstovité materiály se likvidují zabezpečením přístupu vzduchu do 

jejich nádoby a po té co vytvrdnou, se také deponují na skládku jako interní stavební 

odpad. [17] 

 

Likvidace tepelně izolační desky z MW, EPS a XPS provádíme deponováním na 

skládku jako interní stavební odpad. [17] 

 



 

 

HODNOCENÍ 

 

 Po sepsání této bakalářské práce a prostudování dostupných materiálů od firem 

provádějící kontaktní nebo bezkontaktní zateplovací systémy bych se rozhodla pro 

provádění kontaktního zateplovacího systému.  

 

 Provedení kontaktního zateplovacího systému sice trvá delší dobu díky 

technologickým přestávkám, i přesto je ale na provedení méně náročný a to z důvodu 

menších poţadavků na přesnost provedení, neţ u bezkontaktního zateplovacího 

systému, a v neposlední radě také méně finančně nákladný. Dále je zde také menší 

riziko chyby neţ u bezkontaktního zateplovacího systému (např. pouţití nesprávné třídy 

řeziva, špatné rozmístění roštu, špatné kotvení roštu atd.) 

 

 Provádění detailů kontaktního zateplovacího systému není zdaleka tak náročné 

jako u systému bezkontaktního.  

 

 Prostup tepla v ploše obvodového pláště je u obou systémů téměř srovnatelný. 

(bezkontaktní systém U = 0,17 W/m
2
K, kontaktní systém U = 0,14 W/m

2
K). 

V bezkontaktním systému jsou však místa, kdy je na obvodovém plášti přikotven pouze 

dřevený rošt. V těchto místech je prostup tepla větší U = 0,20 W/m
2
K. Také u špalet 

oken dochází k většímu prostupu tepla z důvodu absence tepelné izolace. Z těchto 

důvodů je vhodnější bezkontaktní zateplovací systém prováděn na podklad s lepšími 

tepelně izolačními vlastnostmi.  

 

 Kontaktní zateplovací systém je výhodnější i z architektonického hlediska. Lze 

pouţít různé barvy i kombinaci barev a vytvořit tak zajímavou a moderní fasádu.  

 

 Všechny výše uvedené hodnoty byly zpracovány pomocí výpočtových programů 

Teplo 2010 a Area 2010 podle kritérií ČSN 730540-2 (2007). [15] 
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