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Anotace  

Š�astná, K. : Technologie zateplení obvodového plášt� objektu malého rozsahu. 

Bakalá�ská práce 

Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 

2012, vedoucí práce Halí�ová, M., text 92 stran formátu A4, výkresová �ást obsahuje 16 výkres�. 

Bakalá�ská práce se zabývá technologickým postupem na zateplení obvodového plášt� objektu. 

Je kladen d�raz na technologicky správné zhotovené zateplení objektu, což je ovlivn�no také 

výb�rem systému zateplení. V sou�asné dob�, kdy se klade velký d�raz na energetickou 

náro�nost budovy, je pot�eba volbu zateplovacího systému d�kladn� zvážit. Záv�rem bakalá�ské 

práce prob�hne posouzení na základ� porovnání zateplené a nezateplené obálky budovy. 

Annotation 

Š�astná K.: The technology of a heat cladding for a building envelope of a small scale. Bachelor 

thesis 

VŠB  – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil 

Engineering, 2012, Thesis head: Halí�ová, M., Text 92, drawings part contains 16 drawings. 

This thesis deals with the technological process of a heat cladding for a building envelope of a 

small scale.   

The emphasis of this thesis is placed on proper technology, which is also influenced by selection 

of a insulation system. At a time when great emphasis is placed on the energy performance of a 

building, you need to carefully consider a insulation system. Finally, the thesis presents 

comparing of the non-insulatedand and insulated building envelope. 
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Seznam použitých zkratek 

a.j.   a jiné 

apod.   a podobn�

typ   atypické 

Basf   n�mecká agrochemická firma 

BOZP   bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

	.   �íslo 

Cm   centimetr  

	.p.   �íslo popisné 

	sn   státní technická norma 	R 

°C   stupn� Celsia 

Energie  software, autor doc. Dr. Ing. Zbyn�k Svoboda 

EPS   p�nový polystyrén 

Etics   vn�jší tepeln� izola�ní kompozitní systém 

F – ce   funkce 

HBW   zkouška materiál�

HDS   hlavní domovní sk�í�

HUP   hlavní uzáv�r plynu 

K�   korun �eských 

KK   kuchy� + koupelna 

kW   kilowatt 

kWh/(m2a)  pot�eba tepla na vytáp�ní 

KZP   kontrolní a zkušební plán  
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m   metr 

mm   milimetr 

m2   metr �tvere�ní 

max.   maximální 

Miako ;  stropní vložka Porotherm 

Mil.   milion 

MultiTherm  systém zateplování 

MVC   malta vápeno - cemmnetová 

MW   minerální vlna 

Nap�.   nap�íklad 

Neopor  izola�ní materiál 

NP   nadzemní podlaží 

NV   novela vyhlášky 

P + D   pero a drážka 

Porotherm  zna�ka výrobk� pro st�ny a stropy 

PP   podzemní podlaží 

P�íp.   p�ípadn�

Sb.   sbírky 

s.r.o.   spole�nost s ru�ením omezeným 

SÚBP   státní ú�ad bezpe�nosti práce 

SBÚ   státní bezpe�nostní ú�ad 

Teplo   software, autor doc. Dr. Ing. Zbyn�k Svoboda 

TI   tepelná izolace 
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tj.   to jest 

tl.   tlouš�ka 

TZB   technické za�ízení budov 

UV   ultrafialové zá�ení 

Viz.   rozkazovací zp�sob slovesa vid�t 

W/m2K  jednotka pro sou�initel prostupu tepla 
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1. Úvod bakalá�ské práce 
�ešením této bakalá�ské práce je technologie provád�ní zateplení obvodového plášt�

objektu malého rozsahu. Jedná se o objekt bytového domu s �áste�ným podsklepením, t�emi 

nadzemními podlažími a plochou st�echou. Bude provedeno zateplení systémem MultiTherm 

NEO. Na trh s tímto zateplením p�ichází spole�nost Basf Stavební hmoty 	eská Republika s. r. 

o.. Sou�ástí tohoto systému je izolant s ozna�ením EPS 70 NEO, který vykazuje schopnost 

zásadn� snižovat energetickou náro�nost budov, spolu s finan�ními dopady r�stu cen a energií. 

Proto je tento izolant nazýván izolantem budoucnosti. Co se tý�e nárok� na dokonalejší izolaci 

obálky budovy, která se neustále m�ní jak v legislativ�, tak i v normové úprav�, je tento izolant 

správnou volbou. Výborn� se hodí p�i realizacích nízkoenergetických a pasivních dom�, jejichž 

po�et neustále roste. V bakalá�ské práci jsem použila tento zateplovací systém v tlouš�ce 100 mm 

na obvodovou konstrukci z cihel Porotherm 44 P + D. V  rámci práce jsem zhotovila energetický 

štítek budovy, podle kterého se objekt bytového domu se zateplením MultiTherm NEO blíží 

hodnotou m�rné pot�eby tepla na vytáp�ní 53 kWh/( m2a ) standardu pro nízkoenergetické domy. 

Bakalá�ská práce se skládá z �ásti textové a výkresové. Textová �ást zahrnuje technickou zprávu, 

technologický p�edpis na zateplení objektu systémem MultiTherm NEO, rozpo�et a �asové 

plánování a p�ílohovou �ást s výstupy z program� Teplo a Energie.  
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A. Pr�vodní zpráva  

a) Identifika�ní údaje 

Název akce:   Bytový d�m 

Místo stavby:   Brn�nská 45, Moravská T�ebová, 571 01

Parcela �íslo:  359/104 

Stupe� PD:  projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj:  Pardubický kraj 

Stavební ú�ad:  Moravská T�ebová 

Investor:  M�stský ú�ad Moravská T�ebová 

Nám. T. G. Masaryka �. p. 29 

571 01 Moravská T�ebová��

Dodavatel stavby:  Bude vybrán v sout�ži 

Projektant:   Kristýna Š�astná 

Spolupráce na projektu

Stavební �ást: viz. Projektová dokumentace 

Statika: viz. Statická dokumentace 

Technika prost�edí staveb: viz. Projektová dokumentace TZB 

Požární ochrana: viz. Požární zpráva 

Elektro: viz. Projekt elektro 

b) Údaje o stávajících pom�rech staveništ�

Pozemek, na n�mž se bude výstavba konat, náleží katastrálnímu území m�sta Moravská 

T�ebová, jedná se o pozemek s parcelním �íslem 359/104 s celkovou vým�rou 2185,02 m2. 

Pozemek je oplocen. V blízkém okolí se nachází základní škola a obchodní st�edisko (viz výkres 
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Situace). M�sto se takto snaží rozší�it bytovou zástavbu, a to z d�vodu rozr�stání obyvatelstva. 

P�ístup k pozemku je zajišt�n prost�ednictvím hlavní komunikace, ulice Brn�nské (asfaltová 

komunikace ší�e 6m). Pozemek je situován do rovinného území, kdy již v minulosti stával bytový 

d�m, nyní není zastav�n. Základová p�da je tvo�ena hlínami a jíly pevné konzistence, na pozemku 

se nachází již vzrostlá zele�. V území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. V rámci 

geologického pr�zkumu nebyla zjišt�na hladina podzemní vody. Inženýrské sít� jednotné 

kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Brn�nská (viz výkres �íslo 1: Situace). 

c) P�ehled výchozích podklad� a provedených pr�zkum�

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000, 

- výškopisné a polohopisné zam��ení 1:500, 

- inženýrsko-geologický a radonový pr�zkum. 

Ostatní podklady: 

- vlastní pr�zkumy, zam��ení a fotodokumentace, 

- požadavky investora, 

- zákon �. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním �ádu ve smyslu pozd�jších 

p�edpis�

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

- energetický audit. 

d) Spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

 Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení a spl�uje všechny, 

doposud známé, požadavky dot�ených orgán�. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

V p�edložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu dle 

vyhlášky �. 137/1998 Sb. ze dne 9. �ervna 1998 O obecných technických požadavcích na 

výstavbu ve zn�ní vyhlášky �. 499/2006 Sb. 

f) Údaje o spln�ní územních regulativ�

Navrhované �ešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
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g) V�cné a �asové vazby 

V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související investice. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokon�ení projektu stavby   listopad 2011 

 Zahájení stavby  b�ezen 2012 

 Ukon�ení stavby  zá�í 2012 

i) Orienta�ní statické údaje o stavb�

Zastav�ná plocha celkem: 252 m2

Obestav�ný prostor: 3414,60 m3

Podlahová plocha celkem: 894,94 m2

Celkové náklady stavby: 18 mil. K�

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) Zhodnocení staveništ�

Pozemek, na n�mž se bude výstavba konat, náleží katastrálnímu území m�sta Moravská 

T�ebová, jedná se o pozemek s parcelním �íslem 359/104 s celkovou vým�rou 2185,02 m2. 

Pozemek je oplocen. V blízkém okolí se nachází základní škola a obchodní st�edisko (viz výkres 

Situace). M�sto se takto snaží rozší�it bytovou zástavbu, a to z d�vodu rozr�stání obyvatelstva. 

P�ístup k pozemku je zajišt�n prost�ednictvím hlavní komunikace, ulice Brn�nské (asfaltová 

komunikace ší�e 6m). Pozemek je situován do rovinného území, kdy již v minulosti stával bytový 

d�m, nyní není zastav�n. Základová p�da je tvo�ena hlínami a jíly pevné konzistence, na pozemku 

se nachází již vzrostlá zele�. V území nebylo zjišt�no riziko pronikání radonu. V rámci 

geologického pr�zkumu nebyla zjišt�na hladina podzemní vody. Inženýrské sít� jednotné 

kanalizace, plynu a telefonu jsou vedeny v ulici Brn�nská (viz výkres �íslo 1: Situace). 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby 

Objekt bytového domu je situován v ulici Brn�nská, katastrální území m�sta Moravská 

T�ebová. Poloha budovy je ur�ena regula�ní uli�ní �arou. Podélná osa objektu je kolmá k ose 
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komunikace ( ul. Brn�nská ). P�íjezdová cesta na pozemek je zajišt�na severní bránou 

z komunikace Brn�nská. V rámci zastav�ného pozemku se nachází také parkovací plochy. P�ší 

vstup je od mobilní komunikace odd�len chodníkem, vstup také ze severní strany. Objekt spl�uje 

závazné pokyny zadané regula�ním plánem. 

P�dorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníku. Budova je t�ípodlažní s �áste�ným 

podsklepením. V suterénu je TZB místnost, sklady, sklepy, v �ásti do ulice opravna obuvi a 

hodiná�ství. V 1.NP, 2.NP a 3.NP se nachází 3 bytové jednotky. První dv� jsou kategorie 3+KK a 

zbylá 2+KK. Celkový po�et byt� je tedy 9. Sou�ástí stavby je návrh na úpravu stávající zelen� a 

také návrh na výsadbu nové zelen�. D�m zapadá co charakteru okolní zástavby bytových dom�, 

školy a nákupního centra, svým položením se stává velice vhodným místem pro život budoucích 

nájemník�. 

c) Technické �ešení 

Základy

V rámci provedeného inženýrsko – geologického pr�zkumu bylo zjišt�no, že podmínky 

pro zakládání jsou jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových pásech z 

prostého betonu – C 16/20. Hloubka základové spáry je 3,600 m. Podkladní betony (C16/20 

tlouš�ky 100 mm) jsou navrženy na hutn�ný št�rkový podsyp v tl. 100 mm. 

Konstruk�ní systém

Obvodové st�ny jsou zd�né z cihelných blok� Porotherm 44 P+D pevnosti P15 na MC 

(sou�ástí systému jsou dopl�kové cihly polovi�ní, koncové a rohové). Vnit�ní nosné st�ny jsou 

z cihel Porotherm 30 P+D pevnosti P10 na MVC. Nenosné st�ny odd�lující jednotlivé bytové 

jednotky jsou ze zvukov� izola�ních tvárnic Porotherm 25 P+D pevnosti P15 na MC 10. P�í�ky 

jsou navrženy ze zvukov� izola�ních tvárnic Porotherm 11,5 P+D pevnosti P10 na MVC 5.������

����������	

Stropy

Stropní konstrukce jsou navrženy systémem Porotherm strop, který je tvo�en cihelnými 

vložkami Miako a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sva�ovanou prostorovou 

výztuží. Tlouš�ka stropu je 250 mm. Následné vypln�ní betonem min. t�ídy C 16/20, �ímž se 

vytvo�í betonová žebra. Se žebry je nutné betonovat také pozední v�nce nad nosnými zdmi. 

Dále je využit i sortiment dopl�ujících prvk�, tj. V�ncovka VT 8, což je cihelný prvek ur�ený 
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ke kombinaci s tepelným izolantem ( min. tl. izolantu 70 mm ) užívaný k obezd�ní ztužujícího 

v�nce.������	

Vertikální komunikace

Schodišt� je navrženo prefabrikované železobetonové dvouramenné. Stupn� jsou 

s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové sloupkové. 

Zast�ešení 

Zast�ešení je navrženo jako jednopláš�ová plochá st�echa. Konstrukce je tvo�ena stropem 

nad nejvyšším podlažím, Porotherm strop tl. 250 mm.�����	�Jako tepelná izolace je zde navržena 

Rigips EPS 200 S Stabil tl. 200 mm.���
�	 Jako povlaková hydroizolace je zde použit Elastodek 40 

Standard Dekor.�����	

Vn�jší plochy 

Pro p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 

stávající p�ší komunikaci. 

Dále parkovací stání, které je navrženo p�ímo na pozemku, na n�mž se objekt nachází a na 

které je umožn�n p�ístup z ulice Brn�nská a to pomocí p�íjezdové cesty k tomuto ú�elu 

vybudované. 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

Vnit�ní splašková kanalizace je navržena pro odvedení splaškových vod ze sociálních 

za�ízení a kuchyní jednotlivých byt�. Kanaliza�ní vedení od jednotlivých za�izovacích p�edm�t� je 

ukon�eno do svislého stoupacího potrubí, které zajiš�uje odvedení odpadních vod z jednotlivých 

podlaží objektu do ležaté kanalizace, která je novou p�ípojkou napojena na ve�ejnou kanaliza�ní sí�, 

která se nachází v ulici Brn�nská. 

Kanalizace je navržena pro odvedení splaškových vod ze všech byt�. Jedná se o t�ípodlažní 

objekt s rovnou st�echou a z toho d�vodu je �ešeno odvedení deš�ové vody vnit�ním svodem, který 

je napojen na vnit�ní ležatou kanalizaci a dále svedena do kanalizace ve�ejné.  

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umíst�na HDS. 

Plynovod bude napojen na ve�ejný plynovod, na hranici pozemku je umíst�n HUP. Napojení na 

ve�ejnou komunikaci – ulice Brn�nská bude provedeno pomocí sjezdu. 
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e) �ešení dopravní a technické infrastruktury 

Pro p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 

stávající p�ší komunikaci. 

Na parkovací stání, které je navrženo p�ímo na pozemku, na n�mž se objekt nachází a na 

než je umožn�n p�ístup z ulice Brn�nská a to pomocí p�íjezdové cesty k tomuto ú�elu 

vybudované. Po�et parkovacích míst 12. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí 

Vytáp�ní domu bude probíhat pomocí kompaktního plynového kondenza�ního kotle 

Logamax plus GB 162 o výkonu 100kW. Kotle pro vytáp�ní zna�ky Buderus. �����	 Odkou�ení 

bude vyvedeno nad st�echu. Bude zajišt�na likvidace odpad� ze stavby podle zákona �. 

185/2001 Sb. O odpadech. Bude zajišt�n odvoz sut� a jiných stavebních materiálu na nejbližší 

�ízenou skládku. K likvidaci domovního odpadu budou pro obyvatele domu zajišt�ny 

kontejnery, dále bude zajišt�na jejich pravidelná údržba a vývoz. P�i dodržení projektu, všech 

souvisejících norem a správném provedení všech prací nebude stavba vykazovat žádné 

negativní vlivy na životní prost�edí. 

g) Bezbariérové �ešení okolí stavby 

U bytového domu není �ešen bezbariérový p�ístup. 

h) Pr�zkumy a m��ení 

P�ed provedením projektu byly provedeny vlastní pr�zkumy, fotodokumentace a zam��ení 

projektantem a všechny další pot�ebné pr�zkumy. 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1: 2000, výškopisné a polohopisné zam��ení. 

j) �len�ní stavby 

Stavba je �len�na na stavební objekty:   

SO 01 – OBJEKT – BYTOVÝ D
M 

SO 02 -  ZPEVN�NÉ PLOCHY 

SO 03 – KANALIZACE, PLYN, VODA, ELEKT�INA 

k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí žádný podstatný vliv. 
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l) Ochrana zdraví a bezpe�nosti pracovník�

Za veškerou bezpe�nost odpovídá provád�cí firma, za dodržování bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci, dále též za údržbu a revizi stroj�, v�etn� el. ná�adí a dalších pom�cek. Provád�cí 

firma je povinna zajistit pot�ebná školení a dodržování základních legislativních p�edpis� BOZP.  

- Základní legislativní p�edpisy BOZP tvo�í:

- Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce (�ást V.) 

- Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) 

Do doby vydání nových provád�cích p�edpis� k zákonu 262/2006 Sb. z�stávají v platnosti krom�

dalších i tyto p�edpisy týkající se BOZP: 

- Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích (tato na�ízení nahradila vyhlášku �. 324/1990 Sb.) 

- Na�ízení vlády �. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provád�ní zkoušek z odborné 

zp�sobilosti 

- Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Viz statický výpo�et. 

3. Požární bezpe�nost 

Požární bezpe�nost stavby byla posouzena a schválena p�íslušnými orgány tímto se 

zabývajícími. Podrobné informace viz. Požární zpráva.  
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

Musíme zajistit, aby provoz stavby nem�l negativní dopad na životní prost�edí. To 

m�žeme zajistit nap�. užíváním b�žných technologií, které neohrožují životní prost�edí. Se 

vzniklými odpady budeme nakládat podle zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. Dále postupujeme podle p�edpisu �. 381/2001 Sb., Katalog odpad�, 

v p�íloze �. 1. k této vyhlášce nalezneme katalog odpad�, dále pak pod �. 17 Stavební a 

demoli�ní odpady. Odpad� ze staveb je nutné se zbavovat jen povoleným zp�sobem, nap�. 

recyklací, uložením na povolenou skládku, pop�. zajišt�ním firmy likvidací se zabývající.  

Zásady pro nakládání s odpady 

Nakládáním s odpady se rozumí jisté zásady, které je t�eba dodržovat, mezi tyto zásady 

pat�í p�edcházení a omezování vzniku odpad�, systém nakládání s odpady ( shromaždišt�, sb�r, 

výkup, t�íd�ní, p�eprava doprava, skladování, úprava, využívání a odstra�ování odpad� ) aj..

5. Bezpe�nost p�i užívání 

P�i realizaci stavby nedošlo k žádným okolnostem vedoucím k možnému omezení p�i 

budoucím využívání stavby. Tedy nevznikají žádné zvláštní nároky na užívání stavby. 

6. Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku je dostate�n� zajišt�na zbudováním kvalitního obvodového plášt� a 

využitím d�ev�ných eurooken s eliminací hlukové zát�že. [ 22 ] 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

V rámci revitalizace bytového domu došlo k zateplení obvodového plášt� i ostatních 

konstrukcí. Bylo dosaženo výsledku klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou budovy B, tzn. 

úsporná. Došlo k vyhodnocení výsledk� posouzení podle 	SN 730540-2 (2007). [ 19, 20 ]

8. Bezbariérové �ešení stavby 

U bytového domu není �ešen bezbariérový p�ístup. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vn�jšími vlivy 

V dané lokalit� nedochází ke vzniku zásadních vliv�, které by mohly mít negativní dopad 

na stavbu. 

10. Ochrana obyvatelstva 

V procesu realizace stavby se kolem staveništ� provedeno provizorní oplocení, dále bude 

provedeno zna�ení upozor�ující na výjezd vozidel za stavby, což povede k do�asné zm�n�
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stávajícího jízdního �ádu ulice. Bude zajišt�na dostate�ná vzdálenost stávajícího chodníku od 

staveništního objektu, aby nedošlo k úrazu ( nap�. pádem p�edm�tu z výšky ). 

11. Inženýrské stavby ( objekty ) 

a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních ploch 

Odvod�ování území zde není �ešeno. Prob�hne napojení na ve�ejnou kanalizaci.

b) zásobování vodou 

Bude provedeno napojení k vodovodnímu �adu v ulici Brn�nská.  

c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti - na hranici pozemku je umíst�na HDS. 

Napojení k plynovodu -na hranici pozemku je umíst�na sk�í� s HUP 

d) �ešení dopravy 

Napojením p�íjezdové cesty pozemku ke stávající komunikaci nedošlo k žádnému omezení 

provozu a funk�nosti na komunikaci. 

e) povrchové úpravy okolí stavby 

Parkovací stání jsou upravena vybetonováním parkovacích ploch a p�ístupová p�ší cesta je 

zhotovena z betonové zámkové dlažby. 

f) elektronické komunikace 

P�ipojení na elektronické komunikace není sou�ástí této PD 

E. Zásady organizace výstavby 

1. Charakteristika staveništ�

Pozemek, na n�mž se bude výstavba konat, náleží katastrálnímu území m�sta Moravská 

T�ebová, jedná se o pozemek s parcelním �íslem 359/104 s celkovou vým�rou 2185,02 m2. 

Pozemek je oplocen mobilním oplocením. P�ístup k pozemku je zajišt�n prost�ednictvím hlavní 

komunikace, ulice Brn�nské (asfaltová komunikace ší�e 6m). Pozemek je situován do rovinného 

území, kdy již v minulosti stával bytový d�m, nyní není zastav�n. Díky velké parcelní ploše není 

t�eba z�izovat p�ídavné parkovišt�, p�íjezdové cesty nebo zpevn�né plochy, v rámci všech t�chto 

náležitostí bude využit parcelní pozemek. Materiál na stavbu bude dopravován nákladní dopravou 

po ulici Brn�nská. Musí být zajišt�na p�ípadná údržba komunikace, vzhledem k pohybu aut ze 
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staveništ�. Práce budou provád�ny z lešení, proto prostor pod lešením musí být zajišt�n a musí být 

dodržována bezpe�nost práce ve výškách  

2. Inženýrské sít� a jiné za�ízení 

Bude zajišt�no napojení na hlavní vodovod, kanalizaci a elekt�inu vedoucí ulicí Brn�nská ( 

viz. výkres �íslo 1: Situace ). 

3. Napojení staveništ� na energie 

V rámci staveništ� musí být zajišt�no p�ipojení na hlavní vodovodní �ád, na kanalizaci a na 

elekt�inu. Investor umožní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní p�ípojky vody a 

elektrického proudu. Finan�ní vyú�tování bude zohledn�no v zápisu o p�evzetí staveništ�. 

4. Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Staveništ� bude oploceno a opat�eno varovnými cedulemi Nepovolaným vstup zakázán. Je 

zakázán vstup do t�sného okolí objektu. V okolí staveništ� bude upravena také doprava na 

komunikaci Brn�nská, z d�vod� výjezdu automobil� ze staveništ�. P�i provád�ní stavebních a 

montážních prací je t�eba dodržovat ustanovení NV �. 362/2005 o bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky a NV �. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích. Je nutné, aby všichni pracovníci prošli školením práce ve výškách, byli 

schopni dodržovat p�edpisy a p�i práci užívali ochranné pom�cky a vázání. 

5. Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

Uspo�ádání staveništ� bude �ešeno dle platných bezpe�nostních p�edpis�, norem, vyhlášek 

a zákon�, které zaru�ují bezpe�nost provozu a ochranu sousedních území. 

6. Za�ízení staveništ�

Materiál je skladován na paletách ukrytých p�ed vlivem klimatických podmínek pod 

provizorní p�íst�ešky, dále se na staveništi nachází uzamykatelné sklady pro ná�adí a sypké 

hmoty. Jsou využívány zpevn�né plochy pro do�asné skladování materiálu a jako plochy 

pojezdové. Na staveništi se nachází bu�ka stavbyvedoucího, šatny, provizorní WC a umývárny, 

správa a administrativa. V p�ípad� pot�eby mohou být dovezeny uzamykatelné kontejnery na 

skladování materiál� a také kontejnery na stavební su�. Tyto všechny objekty jsou jen provizorní, 

po dokon�ení stavebních prací budou odklizeny a staveništ� uvedeno do p�vodního stavu ( viz. 

výkres �íslo 12: Za�ízení staveništ� ). 
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7. Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

Stavby za�ízení staveništ� umíst�né na staveništi nevyžadují stavební povolení ani 

ohlášení. 

8. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Na staveništi se pohybují pouze pracovníci �ádn� proškolení, užívající ochranné pom�cky. 

Je pot�eba zajistit veškeré za�ízení staveništ� tak, aby nedocházelo k manipulaci osobami k tomu 

neoprávn�nými. P�i provád�ní stavebních a montážních prací je t�eba dodržovat ustanovení NV �. 

362/2005 o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s 

nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky a NV �. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Je nutné, aby všichni 

pracovníci prošli školením práce ve výškách, byli schopni dodržovat p�edpisy a p�i práci užívali 

ochranné pom�cky a vázání. Tato školení je nutné v pr�b�hu opakovat a zajistit tak schopné 

pracovníky dodržující p�edpisy.  

9. Vliv stavby na životní prost�edí 

Projekt realizace objektu respektuje podmínky hygienických p�edpis� a technických norem. 

Díky respektování všech podmínek nebude realizovaná stavba vykazovat žádné negativní vlivy na 

životní prost�edí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 

zp�sobem, využívá se recyklace nebo odvozu na povolenou skládku, pop�ípad� p�edat odborné 

firm� k likvidaci. 

Dle vyhlášky je zakázáno zne�iš�ování p�ilehlých komunikací, pokud se tak stane je 

stavební firma povinna toto napravit vlastními náklady. P�ilehlé komunikace nenáleží pod plochy 

staveništ�, z tohoto d�vodu musí z�stat pr�jezdné a nezne�išt�né. Je zakázáno pálení materiál� na 

staveništi, hlavn� gumy aj., z d�vodu zne�išt�ní blízkého okolí. 

P�i provád�ní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV �. 502/2000 o 

ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, dle § 12 

musí být dodrženy nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a 

p�ílohy �. 6 tohoto na�ízení. Nejvyšší p�ípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 

a 16 tohoto na�ízení. 
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10. Orienta�ní lh�ta výstavby 

Dokon�ení projektu stavby   listopad 2011 

 Zahájení stavby  b�ezen 2012 

 Ukon�ení stavby  zá�í 2012 

F. 1-1 Technická zpráva 

a) Ú�el a popis objektu 

Objekt bytového domu je situován v ulici Brn�nská, katastrální území m�sta Moravská 

T�ebová. Poloha budovy je ur�ena regula�ní uli�ní �arou. Podélná osa objektu je kolmá k ose 

komunikace (ul. Brn�nská ). P�íjezdová cesta na pozemek je zajišt�na severní bránou 

z komunikace Brn�nská. V rámci zastav�ného pozemku se nachází také parkovací plochy. P�ší 

vstup je od mobilní komunikace odd�len chodníkem, vstup také ze severní strany. Objekt spl�uje 

závazné pokyny zadané regula�ním plánem. 

P�dorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníku. Budova je t�ípodlažní s �áste�ným 

podsklepením. V suterénu je TZB místnost, sklady, sklepy, v �ásti do ulice opravna obuvi a 

hodiná�ství. V 1.NP, 2.NP a 3.NP se nachází 3 bytové jednotky. První dv� jsou kategorie 3+KK a 

zbylá 2+KK. Celkový po�et byt� je tedy 9. Sou�ástí stavby je návrh na úpravu stávající zelen� a 

také návrh na výsadbu nové zelen�. D�m zapadá co charakteru okolní zástavby bytových dom�, 

školy a nákupního centra, svým položením se stává velice vhodným místem pro život budoucích 

nájemník�. 

b) Architektonické, funk�ní, dispozi�ní a urbanistické �ešení 

Urbanistické �ešení

Objekt bytového domu je situován v ulici Brn�nská, katastrální území m�sta Moravská 

T�ebová. Poloha budovy je ur�ena regula�ní uli�ní �arou. Podélná osa objektu je kolmá k ose 

komunikace (ul. Brn�nská ). P�íjezdová cesta na pozemek je zajišt�na severní bránou 

z komunikace Brn�nská. V rámci zastav�ného pozemku se nachází také parkovací plochy. P�ší 

vstup je od mobilní komunikace odd�len chodníkem, vstup také ze severní strany. Objekt spl�uje 

závazné pokyny zadané regula�ním plánem. 

Architektonické a dispozi�ní �ešení 
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P�dorys objektu bytového domu je ve tvaru obdélníku. Budova je t�ípodlažní s �áste�ným 

podsklepením. V suterénu je TZB místnost, sklady, sklepy, v �ásti do ulice opravna obuvi a 

hodiná�ství. V 1.NP, 2.NP a 3.NP se nachází 3 bytové jednotky. První dv� jsou kategorie 3+KK a 

zbylá 2+KK. Celkový po�et byt� je tedy 9. Sou�ástí stavby je návrh na úpravu stávající zelen� a 

také návrh na výsadbu nové zelen�. D�m zapadá co charakteru okolní zástavby bytových dom�, 

školy a nákupního centra, svoji polohou se stává velice vhodným místem pro život budoucích 

nájemník�. Sou�ástí stavby je zahradní úprava s navrženou výsadbou zelen�. D�m je v souladu 

s charakterem okolní zástavby rodinnými a bytovými domy. 

c) Orienta�ní statistické údaje o stavb�

Zastav�ná plocha celkem: 252 m2

Obestav�ný prostor: 3414,60 m3

Podlahová plocha celkem: 894,94 m2

d) Technické a konstruk�ní �ešení 

Objekt je zd�ný z cihlených tvárnic Porotherm 44 P+D na maltu oby�ejnou, stropy jsou 

provád�ny systémem Porotherm strop, složený z vložek Miako a keramobetonových stropních 

nosník�. St�echa je plochá, uložená na stropní konstrukci posledního nadzemního podlaží. P�i 

kolaudaci stavby budou doloženy potvrzení atest� materiál� a použitých technologií. ��������	

d1) P�íprava území a zemní práce 

P�ed zahájením zemních prací bude sejmuta ornice o mocnosti 300 mm. Ornice bude 

následn� deponována na odd�lené skládce a použita k následným rekultivacím. Je nutné 

provedení sond na zjišt�ní polohy stávajících podzemních inženýrských sítí. Hlavní výkopová 

jáma je svahovaná, výkopy rýh jsou svislé nepažené. 	ást odejmuté zeminy bude deponována v 

blízkosti stavby (na zásypy), p�ebytek bude odvezen na skládku ur�enou stavebním ú�adem. 

Provád�ní rýh pro betonáž základ� prob�hne též strojn�. Rýhy pro betonáž základ� provedeny bez 

pažení a to do hloubky 0,6 m. 

d2) Základy a podkladní betony 

V rámci provedeného inženýrsko – geologického pr�zkumu bylo zjišt�no, že podmínky 

pro zakládání jsou jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových pásech z 

prostého betonu – C 16/20. Hloubka základové spáry je 3,600 m. Podkladní betony (C16/20 

tlouš�ky 100 mm) jsou navrženy na hutn�ný št�rkový podsyp v tl. 100 mm. 
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d3) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové st�ny jsou zd�né z cihelných blok� Porotherm 44 P+D pevnosti P15 na MVC 

(sou�ástí systému jsou dopl�kové cihly polovi�ní, koncové a rohové). Vnit�ní nosné st�ny jsou 

z cihel Porotherm 30 P+D pevnosti P10 na MVC. Nenosné st�ny odd�lující jednotlivé bytové 

jednotky jsou ze zvukov� izola�ních tvárnic Porotherm 25 P+D pevnosti P15 na MC 10. P�í�ky 

jsou navrženy ze zvukov� izola�ních tvárnic Porotherm 11,5 P+D pevnosti P10 na MVC 5.������

����������	

d4) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy systémem Porotherm strop, který je tvo�en cihelnými 

vložkami Miako a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými sva�ovanou prostorovou 

výztuží. Tlouš�ka stropu je 250 mm. Následné vypln�ní betonem min. t�ídy C 16/20, �ímž se 

vytvo�í betonová žebra. Se žebry je nutné betonovat také pozední v�nce nad nosnými zdmi. 

Dále je využit i sortiment dopl�ujících prvk�, tj. V�ncovka VT 8, což je cihelný prvek ur�ený 

ke kombinaci s tepelným izolantem ( min. tl. izolantu 70 mm ) užívaný k obezd�ní ztužujícího 

v�nce.������	

d5) Vertikální komunikace 

Schodišt� je navrženo prefabrikované železobetonové dvouramenné. Stupn� jsou 

s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové sloupkové. 

d6) St�echa  

Zast�ešení je navrženo jako jednopláš�ová plochá st�echa. Konstrukce je tvo�ena stropem 

nad nejvyšším podlažím, Porotherm strop tl. 250 mm.�����	 Jako tepelná izolace je zde navržena 

Rigips EPS 200 S Stabil tl. 200 mm.���
�	 Jako povlaková hydroizolace je zde použit Elastodek 40 

Standard Dekor.�����	

d7) Komíny 

  Vytáp�ní domu bude probíhat pomocí kompaktního plynového kondenza�ního kotle 

Logamax plus GB 162 o výkonu 100kW. Kotle pro vytáp�ní zna�ky Buderus. Odkou�ení bude 

vyvedeno nad st�echu. �����	
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d8) P�í�ky 

V celém objektu jsou provedeny p�í�ky 11,5 P+D na MVC 5. �����	

d9) P�eklady 

Pro konstrukce p�eklad� jsou použity cihelné Porotherm p�eklady 7, ty se používají jako 

pln� nosné prvky nad okenními a dve�ními otvory ve zd�ných st�nových konstrukcích. �����	

d10) Podhledy a oplášt�ní 

Bude provedeno celkové zateplení budovy pomocí EPS 70 NEO na bázi Neoporu. V �ásti 

technologického p�edpisu budou uvedeny veškeré specifikace zateplení objektu. �������	

d11) Podlahy 

Podlahy jsou provedeny dle hygienických norem a také podle požadavk� na provoz 

v jednotlivých úsecích objektu. Jednotlivé skladby podlah budou up�esn�ny ve výkresové �ásti, 

dále také v posudku k provedení energetického štítku obálky budovy ( program TEPLO, 

ENERGIE ). ���������	

d12) Izolace proti zemní vlhkosti: 

 Izolace proti zemní vlhkosti bude uvedena ve skladb� podlahy na terénu v suterénu objektu 

ve výkresové �ásti a také bude za�len�na do výpo�tu energetického štítku obálky budovy ( 

program TEPLO, ENERGIE ).��������	 Bude se jednat o Bitagit S tl. 3,5 mm.����	

d13) Tepelná, zvuková a kro�ejová izolace 

V objektu jsou navrženy tyto tepelné izolace: ����	

- Tepelná izolace obvodového plášt�: EPS 70 NEO, tl. 100 mm �������	

- Tepelná izolace v podlahách: polystyrén tl. 100 – 120 mm �����	

- St�ešní konstrukce: Rigips EPS 200 S Stabil tl. 200 mm ���
�	

- ŽB v�nce a p�eklady mají navrženou tepelnou izolaci EPS tl. 120 mm ����	
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d14) Omítky 

V objektu jsou navrženy: 

a) Vnit�ní omítka ze suché sm�si POROTHERM tl. 10mm [ 23 	

b) Vn�jší minerální rýhovaná omítka s nát�rem tl. 2,5mm Prince Color MRP 2 �� �� 	, 

s podkladní penetrací s granulátem Prince Color Multigrund PG – U.��
�	

d15) Obklady 

V objektu jsou v kuchyních a koupelnách navrženy keramické obklady. Poloha, velikost 

obklada�ek a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností. P�esné ur�ení 

barevného �ešení a typu obkladu bude ur�eno architektem v pr�b�hu realizace stavby. 

d16) Truhlá�ské, záme�nické a ostatní dopl�kové výrobky 

Okna a vn�jší dve�e jsou navržena typu Eurookna- Atyp s izola�ním trojsklem.�� ��� 	

Vnit�ní dve�e jsou d�ev�né do obloukových zárubní. Do byt� a místností v 1S jsou navrženy 

dve�e s požární odolností.  

d17) Klempí�ské výrobky 

Klempí�ské výrobky budou provedeny z m�d�ného plechu tlouš�ky 0,6 a 0,8 mm. Jedná 

se o oplechování parapet�, atik, konstrukcí vystupujících nad st�echu. 

d18) Malby a nát�ry 

a) Vnit�ní omítka ze suché sm�si POROTHERM tl. 10mm [ 23 	

b) Vn�jší minerální rýhovaná omítka s nát�rem tl. 2,5mm Prince Color MRP 2 �� �� 	, 

s podkladní penetrací s granulátem Prince Color Multigrund PG – U. ��
�	

d19)V�trání místnosti 

Odv�trání koupelen, wc a jiných vlhkých provoz� prob�hne p�irozen� okny. V�trání 

ostatních prostor probíhá také okenními otvory. 

d20) Venkovní úpravy 

P�i realizaci objektu bude vytvo�ena na staveništi komunikace ze zhutn�ného št�rkopísku, 

která bude následn� upravena na parkovací plochy náležící k bytovému domu. P�ístupový 
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chodník je vydlážd�n zámkovou betonovou dlažbou tlouš�ky 60 mm s lemováním zahradním 

obrubníkem. 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

obvodový pláš�, st�ešní pláš�, konstrukce podlah budou spl�ovat požadavky normy 	SN 

73 0540 – 2, vyhlášky �. 148/2007 Sb. a m�rnou energetickou spot�ebu dle Vyhlášky �. 

291/2001. Byl vyhodnocen energetický štítek budovy viz. p�íloha �. 3. 

f) Zp�sob založení objektu 

V rámci provedeného inženýrsko – geologického pr�zkumu bylo zjišt�no, že podmínky 

pro zakládání jsou jednoduché a nenáro�né. Objekt je založen na základových pásech z 

prostého betonu – C 16/20. Hloubka základové spáry je 3,600 m. Podkladní betony (C16/20 

tlouš�ky 100 mm) jsou navrženy na hutn�ný št�rkový podsyp v tl. 100 mm. 

g) Vliv stavby na životní prost�edí 

Projekt realizace objektu respektuje podmínky hygienických p�edpis� a technických norem. 

Díky respektování všech podmínek nebude realizovaná stavba vykazovat žádné negativní vlivy na 

životní prost�edí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Stavební odpad je nutno likvidovat povoleným 

zp�sobem, využívá se recyklace nebo odvozu na povolenou skládku, pop�ípad� p�edat odborné 

firm� k likvidaci. 

Dle vyhlášky je zakázáno zne�iš�ování p�ilehlých komunikací, pokud se tak stane je 

stavební firma povinna toto napravit vlastními náklady. P�ilehlé komunikace nenáleží pod plochy 

staveništ�, z tohoto d�vodu musí z�stat pr�jezdné a nezne�išt�né. Je zakázáno pálení materiál� na 

staveništi, hlavn� gumy aj., z d�vodu zne�išt�ní blízkého okolí. 

P�i provád�ní stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat NV �. 502/2000 o 

ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, dle § 12 

musí být dodrženy nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a 

p�ílohy �. 6 tohoto na�ízení. Nejvyšší p�ípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 

a 16 tohoto na�ízení. 

h) Dopravní �ešení 

Pro p�ístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové betonové dlažby napojený na 

stávající p�ší komunikaci. 
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Na parkovací stání, které je navrženo p�ímo na pozemku, na n�mž se objekt nachází a na 

než je umožn�n p�ístup z ulice Brn�nská a to pomocí p�íjezdové cesty k tomuto ú�elu 

vybudované. Po�et parkovacích míst 12. 

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

V dané lokalit� nedochází ke vzniku zásadních vliv�, které by mohly mít negativní dopad 

na objekt. 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné podmínky na výstavbu dle vyhlášky �. 

137/1998 Sb. ze dne 9.�ervna 1998 O obecných požadavcích na výstavbu ve zn�ní vyhlášky �. 

499/2006 Sb.. Práce jsou provád�ny v souladu se Zákonem �. 309/2006 Sb. O zajišt�ní dalších 

podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. Na staveništi se pohybují pouze pracovníci 

�ádn� proškolení, užívající ochranné pom�cky. Je pot�eba zajistit veškeré za�ízení staveništ� tak, 

aby nedocházelo k manipulaci osobami k tomu neoprávn�nými. P�i provád�ní stavebních a 

montážních prací je t�eba dodržovat ustanovení NV �. 362/2005 o bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky a NV �. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích. Je nutné, aby všichni pracovníci prošli školením práce ve výškách, byli 

schopni dodržovat p�edpisy a p�i práci užívali ochranné pom�cky a vázání. Tato školení je nutné 

v pr�b�hu opakovat a zajistit tak schopné pracovníky dodržující p�edpisy.  

pozn. Technická zpráva byla zpracována dle Vyhlášky �. 499/2006 Sb. [1] 
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2. Technologický p�edpis na provedení zateplení systémem 

MultiTherm NEO 

2.1.Obecné informace 

Cílem technologie je vytvo�ení jedine�ného fasádního zateplovacího systému MultiTherm 

NEO, jeho technologické provád�ní a díl�í pracovní procesy jeho zhotovení. Systém bude 

zhotoven pro objekt bytového domu. Budova se skládá z jednoho podzemního podlaží a ze t�í 

podlaží nadzemních. V jednotlivých nadzemních podlažích se nacházejí t�i bytové jednotky. 

Stavba je provedena ze systému Porotherm, je založena na základových pásech z prostého 

betonu, st�echa je plochá. Kontaktní zateplovací systém MultiTherm NEO je proveden v tlouš�ce 

10 cm spole�nosti Basf. 

2.2.Materiál, doprava a skladování 

2.2.1. Materiál 

Spole�nost BASF 	eská Republika s.r.o. p�ichází na trh s jedine�ným zateplovacím 

systémem MultiTherm NEO. Je to garantovaný zateplovací systém, který díky izolantu EPS 70 

NEO – tzv. šedý polystyrén zajiš�uje tepelné izola�ní vlastnosti umož�ující využití desek 

menších až o 20%, než je tomu u jiných izolant�. 

Nový izolant je vyráb�n ze suroviny Neopor, který je patentován firmou BASF SE. 

Stopovou p�ísadou je zde grafit, který se ukázal být nejvhodn�jším. Grafit je rozemletý na 

manometrové �ástice, t�mito �ásticemi je vypln�na pevná �ást EPS. S b�žn� rozemletým grafitem 

nikdy nedosáhneme stejného výsledku. Tento mechanismus brání volnému prostupu tepelného 

zá�ení a snižuje tak prostup tepla skrz izolant. 

Systém MultiTherm se provádí z vn�jší strany konstrukce a je ur�en k zateplování             

( snížení sou�initele tepelného prostupu ) obvodového plášt� stávajících budov a novostaveb.  
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Tab. 1 - Materiál pot�ebný k zateplení objektu a jeho spot�eba na m2��������
������	

Materiál Použití Spot�eba 

Prince Color Multigrund PGU Penetrace s granulátem pod 

tenkovrstvé akrylátové, 

minerální a silikátové omítky. 

Vytvá�í pojivový m�stek pro 

následné nanášení disperzních 

omítkovin. 

1 nát�r 

Cca 0,18 – 0,25 kg/m2

Prince Color Z 301 PS Tmel pro lepení fasádních 

izola�ních materiál�                 

( polystyrén, vlna ) 

v systémech MultiTherm. 

Rychlý nár�st pevnosti. 

Cca 3 – 4,5 kg suché 

sm�si/m2

EPS 70 NEO Tepelná izolace nové generace 

na bázi Neoporu.  

Rozm�r desky: 

1000 x 500 mm 

2 desky/m2

Prince Color Z 301 – super bílá Bílá lepící a armovací st�rková 

hmota pro zateplovací systémy 

MultiTherm. K lepení 

izola�ních desek, k vytvá�ená 

výztužné vrstvy v systémech 

MultiTherm. Vyztuženo 

skelným vláknem. 

Lepení + armování 

Cca 6 – 9 kg suché sm�si 

malty/m2

Prince Color MRP 2 Rýhovaná omítka pro 

dekorativní tvorbu povrch�

zateplovacích systém�

MultiTherm a fasádních 

systém� Prince Color. 

Cca 3,2 kg/m2

Vydatnost balíku cca 7,8 

m2
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2.2.2. Doprava  

 Pro dopravu materiálu není zapot�ebí zvláštní mechanizace. Materiál je možno dovážet 

vlastními prost�edky nebo je zajišt�n dovoz dodavatelem. 

2.2.3. Skladování  

 ETICS výrobky je možno p�epravovat a skladovat v p�vodních obalech ur�ených 

výrobcem. P�i skladování musí být dodrženy požadavky na skladování a také lh�ta pro 

skladování jednotlivých materiál�. 

 Suché práškové hmoty se skladují na paletách nebo na vyvýšeném míst�, které je 

chrán�no p�ed vlhkostí. 

 Tekuté a pastovité hmoty nesmí být vystaveny pov�trnostním podmínkám, jako jsou 

mráz, p�ímé slune�ní zá�ení nebo nadm�rné teploty. 

 Desky z p�nového polystyrénu skladovat naležato do výšky, kterou stanoví výrobce. 

Desky z EPS musí být chrán�ny p�ed UV zá�ením a p�sobením organických rozpoušt�del.  

 Desky z EPS NEO musí být navíc baleny pouze v nepr�hledné fólii. P�i p�ikrývání 

v�tšího množství balík� nap�. plachtou, je nutné zabezpe�it vzduchovou mezeru mezi balíky          

a plachtou. Tento izolant je doporu�eno skladovat v suchých, krytých a v�tratelných skladech, 

pop�. p�íst�ešcích a p�i manipulaci je pot�eba ho chránit p�ed mechanickým poškozením a to 

zejména roh� a hran desek a lamel.  

Hmoždinky chránit p�ed mrazem a UV zá�ením. 

Výztužná sí�ovina se skladuje v rolích nastojato, chrán�na p�ed UV zá�ením. Nikdy nesmí 

být skladována naležato a k�ížem p�es sebe, mohlo by dojít k trvalým deformacím sí�oviny. 

Pomocné prvky: zakládací, ztužující, dilata�ní a ukon�ující a jiné profily se skladují na 

rovné podložce, tak aby nedošlo k jejich deformaci. 

U tmel�, polyuretanových p�n, t�snících pásek, krycích pásek apod. je pot�eba �ídit se 

pokyny výrobce. 

Zdroj bodu 2.2. - [ 2 ] 
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2.3.Obecné pracovní podmínky a p�ipravenost 

 P�ed zahájením prací musí být pracovišt� uzp�sobeno pro konstrukce lešení a vy�len�na 

plocha pro materiál na zateplování a povrchovou úpravu. Pracovišt� musí být tedy �ádn�

vyklizeno a vy�išt�no. ����	

 Je dán také doporu�ený obsah dokumentace, kterou je pot�eba mít p�ed zahájením p�íprav 

a provád�ní ETICS. Projektová dokumentace musí obsahovat souhrnnou a technickou stavební 

zprávu, doložení tepeln� technických vlastností konstrukcí ve výchozím stavu a s navrhovaným 

ETICS, požárn� technické �ešení, konstruk�n� statické �ešení a výkresovou �ástí. ����	

Po�así

- Teplota vzduchu, podkladu a materiálu nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +25 °C. 

- Nepracovat za dešt�, p�i silném v�tru nebo p�ímém slune�ním zá�ení. 

- Nezatuhnuté materiály je nutné chránit p�ed nep�íznivými pov�trnostními vlivy, zvlášt�

p�ed prudkým p�sobením dešt� nebo slune�ním zá�ením ( užívat plachty, sít� apod. ). 

- Dostate�ná ochrana p�ed pov�trnostními vlivy musí být zajišt�na po dobu provád�ní 

technologických operací i po dobu zrání jednotlivých aplikovaných vrstev materiál�. 

- P�ed p�ímým slune�ním zá�ením a rychlým vysycháním musí být ochrán�na základní 

vrstva, penetra�ní nát�r, omítka a p�íp. nát�r omítky. ����	

Technické prost�edky a zázemí

- Lešení a pracovní plošiny vrátek, pop�. výtah, p�ípojka elektrické energie + staveništní 

rozvad��, p�ívod vody, uzamykatelný sklad spl�ují podmínky pro skladování materiálu. 

- Práce je možné vykonávat z lešení, záv�sných lávek a pracovních plošin. Vhodné �ešení 

závisí na typu objektu a možnostech dodavatele stavebních prací. 

- Lešení je nutné odsadit od budovy v souladu s BOZP. Je nutné vzít v úvahu vlastní tl. 

ETICS a také technologii provád�ní systému ve všech etapách, zejména možnost 

provedení povrchové úpravy bez estetických a strukturních vad. ����	

2.4.P�evzetí staveništ�

 Kontrolu provede stavbyvedoucí za ú�asti technického dozoru investora a na záv�r 

prov�rky vyhodnocující stav a stavební p�ipravenost konstrukce a daného podkladu z hlediska 

zahájeni p�ípravných prací ETICS a montáže, pod který se oba podepíšou a který se zapíše do 
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stavebního deníku. Zhotovuje se tzv. protokol o p�edání a p�evzetí staveništ�. Kontroluje se 

p�edevším: dokon�enost, celistvost a kvalita stavby a podkladu, na který se bude zateplovat, 

kontrolují se detaily a použitý materiál. 

Kontrola provád�ní

 Všeobecné pokyny pro provád�ní kontroly popisuje norma 	SN 73 2901 – Provád�ní 

vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� ( ETICS ). �����	

Systém kontroly se dokumentuje a obsahuje zejména: 

- Povinnosti a odpov�dnosti mezi všemi pracovníky, kte�í se ú�astní provád�ní v�etn�

vymezení nezávislosti pracovník� ú�astných na zavád�ní preventivních opat�ení 

zabra�ujících výskytu neshod a provád�jící identifikaci a vedení záznam� o kontrole 

podkladu. 

- Postupy a podmínky p�i p�ejímce a kontrole podkladu. 

- Postupy a podmínky p�ejímky, skladování sou�ástí ETICS a manipulace se sou�ástmi 

ETICS. 

- Postupy pro realizaci nápravných opat�ení, pokud byly zjišt�ny neshody p�i provád�ní 

ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opat�ení vedoucích k omezení 

neshod. 

- Postupy pro vedení záznam� poskytující d�kazy o pln�ní požadavk� podle dokumentace 

ETICS, projektové nebo stavební dokumentace. ����	

Sou�ástí systému kontroly provád�ní ETICS je KZP ( kontrolní a zkušební plán ) zpracovaný pro 

konkrétní realizaci. ����	

2.5.Personální obsazení 

 Pracovní �eta se skládá z p�ti pracovník�, ti musí být seznámeni s technologickým 

postupem a musejí být kvalifikováni v oblasti zateplování a práce ve výškách.  

Veškeré práce mohou provád�t jen d�lníci �ádn� proškoleni. Za provedenou práci 

zodpovídá vedoucí pracovník, ostatní pracovníci jsou povinni se �ídit jeho pokyny. Vedoucí 

pracovník organizuje práci, p�ebírá staveništ� a také odevzdává hotové dílo. 
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2.6.Stroje a pracovní pom�cky  

Rozmíchání a p�íprava hmot:

- Elektrické míchadlo, míchací nástavec šnekový, nádoba na rozmíchání. ����	

Založení, kladení izolantu:

- Tužka, zna�kovací š��ra, hadicová nebo laserová vodováha, pop�. nivela�ní p�ístroj, 

vrta�ka s p�íklepem, vrtáky pro vrtání s p�íklepem pat�i�ného pr�m�ru a délek, kladivo, 

pilka na kov, n�žky na kov ( úprava zakládacího profilu v rohu a koutu ), pilka nebo n�ž 

použitelné k �ezání izolantu, p�ípadn� odporová �eza�ka na EPS, brus ( hladítko 

s brusným papírem ), hladítko na p�itla�ování izolantu, vodováha, dvoumetrová la�. ����	

2.7.Pracovní postup 

2.7.1. P�ípravné práce obecn�

P�ed zahájením montáže je t�eba:

- všechny mokré procesy v interiéru objektu musejí být dokon�eny p�ed 

zahájením montáže ETICS 

- p�ed zapo�etím prací, s ohledem na tlouš�ku zateplovacího systému, nutno 

odstranit: oplechování atik, parapetní plechy, �ímsy, balkóny, hromosvody, 

deš�ové svody, odvzduš�ovací za�ízení, v�trací m�ížky, domovní �ísla, štítky a 

názvy ulic, antény, madla, zábradlí, osv�tlení a signaliza�ní za�ízení 

- fasáda musí odpovídat požadavk�m uvedeným v projektové dokumentaci – 

plochu fasády je nutno p�ekontrolovat, pop�ípad� upravit 

- osazení oken a dve�í musí prob�hnout ješt� p�ed zapo�etím tepeln� – 

izola�ních prací 

- p�i kotvení systému je t�eba dávat pozor na vedení inženýrských sítí pod 

omítkou – doporu�ují se vyzna�it 

- v rámci p�ípravy se provede kontrola stavu balkón� a teras ( zejména 

hydroizolace ) – uvedení do f-�ního stavu, aby nebyla ohrožena ani snížena f-

ce zateplení ����	
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- použití t�snících pásek, ukon�ovacích lišt, dilata�ních lišt a tmel� – zamezení 

vzniku trhlin a pronikání vody do systému 

- oplechování je ur�eno stavební nebo projektovou dokumentací, osazuje se 

obvykle p�ed nebo v pr�b�hu provád�ní ETICS a musí být v souladu s 	SN 73 

3610 

- provede se zakrytí všech již dokon�ených prvk� v�etn� dlažby, parapetních 

plech�, oken, dve�í atd., aby nedošlo k jejich poškození p�i aplikaci systému, 

zejména p�i provád�ní penetrací, omítek a nát�r� ����	

- je nutné zajistit ochranu zelen� a p�ilehlých objekt�

2.7.2. P�íprava podkladu pro montáž ETICS 

Vhodný podklad musí být: 

- soudržný a nosný – tzn. bez puchý��, odlupujících se míst a bez aktivních 

trhlin v ploše. Doporu�ená pr�m�rná soudržnost podkladu je 0,2MPa ( viz. 

Norma 	SN 732901 ) 

- �istý – bez ne�istot, prachu, olej�, mastnoty, zbytk� barev, biotického napadení  

atd. 

- rovný – doporu�ená max. nerovnost výrobcem ETICS MultiTherm je 10 

mm/m, p�i v�tších nerovnostech nutno podklad vyrovnat jádrovou omítkou 

nebo vyrovnávací st�rkou 

- suchý – podklad by m�l mít p�irozenou ustálenou vlhkost, v p�ípad� zvýšené 

vlhkosti musí být provedena pot�ebná sana�ní opat�ení tak, aby se p�í�ina 

vlhkosti odstranila nebo do�asn� omezila ����	

Posouzení vhodnosti podkladu zahrnuje:

Stanovuje se pomocí nep�ímých diagnostických metod a zkoušek a to obvykle 

p�ed zpracováním projektové nebo stavební dokumentace. O zjišt�ních se vedou 

záznamy:  

- posudek soudržnosti poklepem 

- posudek míry degradace vrypem 

- posudek p�ilnavosti povrchových úprav lepící páskou 
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- posudek podkladu ot�rem 

- posudek p�ídržnosti nát�r� m�ížkovou zkouškou podle 	SN ISO 2409 

- posudek stavu dilata�ních spár 

- posudek vlhkosti ����	

P�íprava podkladu – �ešení, úpravy

- Podklad musí být p�ed založením systému v požadovaném stavu. P�íklady 

toho, co d�lat, když podklad nevyhovuje: 

- provlhlý - nejd�íve odstranit p�í�inu, zajistit p�im��enou ustálenou 

rovnom�rnou vlhkost - nezateplovat 

- zaprášeny, špinavý - omést, okartá�ovat, otryskat, zajistit vyschnutí 

- zv�trání, prokvétání - omést, okartá�ovat, otryskat, zajistit vyschnutí 

- mech, plísn�, houby – o�istit pomocí fungicidního p�ípravku 

- ostré, vystupující �ásti malty – otlouci 

- slinutý povlak – mechanicky odstranit 

- mastný, zbytky odbed�ovacích p�ípravk� – otryskat vodou s p�idáním 

detergent�, zajistit vyschnutí 

- hladký podklad – zdrsnit 

- omítka drolivá – mechanicky odstranit a ošet�it, p�ípadn� nahradit 

- omítka s vypadanými místy – nesoudržný materiál otlouci, nahradit 

- um�loprysky�i�ná omítka – o�istit 

- nát�r sprašující – odstranit 

- odlupující se nát�r – odstranit, otrýskat, zajistit vyschnutí 

- nasákavý – o�istit a nepenetrovat 

- nerovnosti ( ± 1 cm ) – vyrovnat vápenocementovou maltou 

- provzdušn�né neaktivní spáry a trhliny – ut�snit ����	

2.7.3. Založení systému 

- p�ed lepením izolantu musí dojít k osazení ur�ené ukon�ovací a základové 

lišty, p�ípadn� montážní lat� pro zahájení lepení 
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- založení systému se nej�ast�ji provádí pomocí zakládacích ( soklových ) 

profil� z lehkých nekorodujících kov�, které se osadí dle vodorovné rysky 

p�edem p�ipravené po obvodu 

- zajišt�ní pot�ebné rovinnosti �ela zakládacích profil� se dosahuje, hlavn� u 

nerovných podklad�, pomocí distan�ních podložek 

- ryska se p�ipraví pomocí hadicové vodováhy, laserové vodováhy nebo pomocí 

nivela�ního p�ístroje 

- soklový profil – musí být p�ipevn�n absolutn� vodorovn�, upevn�ní se provádí 

t�emi hmoždinkovými šrouby 

- profily v koutech a nárožích je t�eba se�íznout pod úhlem 45° a musí být �ešeny 

jako ,,pr�b�žné“ 

- vzájemné napojování zakládacích profil� v ploše - mezerou min. 2 mm použití 

plastových spojek na propojení ����	

2.7.4. Lepení izola�ních desek 

Izola�ní desky se lepí na vazbu, minimální p�esah je 20 cm, vždy sm�rem od 

zakládací lišty nahoru. Budeme využívat tepeln� – izola�ní desky z EPS 70 NEO. ����	

Zp�sob lepení ur�uje rovinnost podkladu: 

- Celoplošné lepení: užití u rovinných podklad�, lepení Prince Color Z 301 

Super nebo PS, nanášení po celé ploše desky hladkou stranou, následné 

stáhnutí stranou zubatou ( hladítko: zuby min. 10x10 mm ) 

- Rámové a bodové lepení: u podklad� s nerovnostmi max. do 10 mm/m, lepící 

hmota Prince Color Z 301 Super nebo PS je nanesena zednickou lžící tak, aby 

se na ploše desky vytvo�ilo po obvod� 2 – 6 bod� ( ter�� ). Nutnost vhodného 

umíst�ní s ohledem na následné kotvení. Je nutné zajistit, aby alespo� 40 % 

povrchu izola�ní desky EPS bylo p�ilepeno lepící hmotou k podkladu. ����	
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Obr. 1 Rámové a bodové lepení izola�ních desek EPS [ 33 ] 

Obr. 2 Rámové a bodové lepení izola�ních desek EPS [ 32 ] 

Schéma kladení desek EPS na jednotlivých stranách objektu: 

Obr. 3 Kladení desek na jižní stran� [ 28 ] 
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Obr. 4 Kladení desek na severní stran� [ 28 ] 

Obr. 5 Kladení desek na východní stran� [ 28 ] 
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Obr. 6 Kladení desek na západní stran� [ 28 ] 

Zásady pro lepení desek:

  P�i lepení je nutno dodržovat následující zásady: 

- První �ada desek, usazovaných do zakládacího profilu, musí být t�sn�

p�itisknuta k p�ední stran� profilu a nesmí jej p�esahovat, ani být zapušt�na. 

Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být ut�sn�na. ����	

Obr. 7 P�ipev�ování zakládacího profilu [ 31 ] 

- Lepící hmota se nesmí dostat na bo�ní strany desek, p�ebyte�nou hmotu je 

t�eba odstranit. 

- Desky se pokládají t�sn� na sraz, vzniklé mezery je t�eba vyplnit proužky, 

pop�. klíny z izola�ního materiálu, p�ípadn� u EPS vyp�nit polyuretanovou 

p�nou. 
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- Do spár mezi jednotlivými deskami se nesmí dostat lepící ani armovací hmota, 

odebrání p�ebyte�né hmoty. 

- Lepení desek vždy na vazbu v ploše i v rozích objektu. 

- TI nesmí p�ekrývat dilata�ní spáru. 

- V míst� výplní otvor� musí být desky TI umíst�ny tak, aby jejich k�ížení spár 

bylo nejmén� 10 cm od roh� otvor�, vodorovné ani svislé spáry mezi deskami 

nesmí lícovat s ost�ním oken a dve�í. 

- V míst� nadpraží, ost�ní a parapetu je nutné lepit desku s p�esahem a to v ploše 

fasády, desku na ost�ní, nadpraží a parapetu k ní p�isadit. 

- 	erstv� nanesená vrstva st�rky se chrání p�ed p�íliš rychlým vysycháním ����	

Obr. 8 Detaily správného zp�sobu kladení izola�ních desek EPS [ 28 ] 

Úpravy plochy nalepených izola�ních desek se provád�jí po zatvrdnutí lepící hmoty ( tj. 

cca 24 – 48 hod., závislé na nasákavosti materiálu ). Nerovnosti je vhodné upravit p�ebroušením 

brusným papírem p�ipevn�ným na d�ev�né hladítko. Prach po broušení desek musí být vždy 

bezpodmíne�n� odstran�n. ����	

Budeme používat lepící tmel Prince Color Z 301 Super. 

 Prince Color Z 301 Super je lepící a armovací st�rková hmota pro zateplovací systémy. 

Využívá se k lepení izola�ních desek z polystyrénu a minerální vlny, dále jako armovací st�rka 

pro vytvá�ení základní výztužné vrstvy u zateplovacích systém�. Tvo�í podklad pro tenkovrstvé 

finální omítky. ���	
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 Zp�sob zpracování lepícího tmelu:

Je nutné sm�s dokonale rozmíchat s �istou vodou pomalub�žným míchadlem se spirálovým 

nástavcem dokud nedosáhneme homogenní sm�si bez hrudek. Namíchaná hmota se musí alespo�

3 minuty nechat stát, a to z d�vodu aktivace p�íslušných látek. P�ed následným zpracováním se 

ješt� krátce promíchá. ���	

 Nanesení st�rkové lepící hmoty na izola�ní desky:

Hmota se nanáší zednickou lžící tak, aby se na ploše desky vytvo�il po obvodu rám dopln�ný 

minimáln� dv�ma ve st�edu desky ( tzv. ,,metoda rámovo – bodová“, která se používá p�i 

nerovnostech podkladu. ���	

Hmota se nanáší pomocí ozubeného hladítka na celou plochu desky ( tzv.,, metoda celoplošná“, 

která se používá p�i malých nerovnostech podkladu ). ���	

2.7.5. Kotvení systému 

  Pro systém MultiTherm ( ETICS ) se jako kotvící prvky využívají talí�ové 

hmoždinky s plastovým, nebo kovovým trnem. Nutnost kotvení, druh hmoždinek, jejich po�et, 

polohu v��i výztuži a rozmíst�ní v ploše jsou ur�eny stavební dokumentací ( zpráva statika ). 

Výrobce hmoždinek dále p�edepisuje minimální kotevní hloubku talí�ových hmoždinek a jejích 

min. kotevní hloubku do nosné k-ce podkladu. ����	

Tab. 2 - Obecný výpo�et celkové délky hmoždinky [ 2 ] 

Hloubka kotvení v nosné konstrukci 

+ 

tlouš�ka omítky 

+ 

tlouš�ka tepelné izolace 

+ 

tlouš�ka lepícího tmelu ( tolerance na vyrovnání 

nerovností ) 

= 

délka hmoždinky
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Okrajové pásmo = 1 – 2m široká oblast na rozích objektu, kde se zvyšuje po�et hmoždinek na 

1m2. ����	

Tab. 3 - Ur�ení ší�ky okrajového pásma podle ší�ky budovy [ 2 ] 

Ší�ka budovy ( m ) Ší�ka okrajového pásma ( m ) 

do 8 1,00 

8 – 10 1,25 

10 – 12 1,50 

12 – 14 1,75 

p�es 14 2,00 

Tab. 4 - Ur�ení po�tu hmoždinek v ploše a v okrajovém pásmu vzhledem k výšce objektu [ 2 ] 

8m ≥ H 8m < H < 20m 20m < H < 100m 

Plocha Okrajové 

pásmo 

Plocha Okrajové 

pásmo 

Plocha Okrajové 

pásmo 

4 6 - 8 6 8 - 10 8 12 - 14 

Obecné zásady kotvení:

- izolant se kotví v rozmezí 1 – 3 dn� po nalepení izola�ních desek 

- lepící hmota musí být vždy vytvrdlá 

- klimatické podmínky ovliv�ují tuhnutí a tvrdnutí lepící hmoty 

- hmoždinky jsou osazovány zpravidla p�ed provedením základní výztužné 

vrstvy, není – li dáno jinak stavební dokumentací ����	

Technologický postup kotvení:

- pr�m�r vrtáku musí odpovídat pr�m�ru používané hmoždinky 

- vrt musí být provád�n kolmo k podkladu a min. o 10 mm delší než je 

výrobcem p�edepsaná kotevní hloubka hmoždinky 

- dutinové materiály ( Porotherm ) a vysoce porézní materiály ( Ytong ) se vrtají 

bez p�íklepu 
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- vrt musí být vždy dokonale o�išt�n od zbytk� materiálu, aby hmoždinka šla 

lehce osadit 

- p�i zatloukání je nutné postupovat tak, aby nedošlo k poškození trnu nebo 

hmoždinky 

- špatn� osazená nebo n�jakým zp�sobem deformovaná hmoždinka nesmí 

narušovat povrch, musí být nahrazena poblíž osazenou hmoždinkou funk�ní     

����	

  

Budeme pracovat se zatloukacími talí�ovými kotvami s ocelovým trnem Bravoll PTH-KZ 

60/8, které slouží k mechanickému upevn�ní tuhých tepeln� – izola�ních desek z polystyrénu ( 

EPS ) a minerální vlny ( MW ) v kontaktních zateplovacích systémech ( ETICS ). �����	

Obr. 9 Zatloukací talí�ová kotva s ocelovým trnem Bravoll PTH-KZ 60/8 [ 29 ] 

Výhody:

- dokonalé spojení talí�e se st�rkovým tmelem 

- min. kotevní hloubka 

- vysoká únosnost 

- optimalizace prostupu tepla kotvou 

- vhodná i pro velké tlouš�ky izola�ních desek 

- p�íznivá spot�eba kotev aj. �����	

Celková délka hmoždinky vychází na 155mm, dále podle vzorce ( viz. ) vychází délka 

kotvy cca 130mm. 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

36 
Fakulta stavební Katedra pozemního stavitelství Bakalá�ská práce 

Postup montáže hmoždinek Bravoll PTH-KZ 60/8:

- p�es izolant vyvrtáme otvor pro kotvu, použijeme k tomu odpovídající vrták 

správné geometrie 

- do p�edvrtaného otvoru se zasune talí�ová kotva tak, aby talí� dosedl na rovinu 

izolantu, mírným poklepem kladiva se talí� kotvy zarazí 0 -2mm pod rovinu 

izolantu 

- do 5 týdn� je nutné kotvu zakrýt dalšími komponenty ETICS  

- montáž lze provád�t i p�i teplotách nad +0° C �����	

2.7.6. Základní ( výztužná ) deska 

Pro vytvo�ení základní vrstvy se využívá sklen�né armovací sí�oviny vložené do lepící a 

armovací st�rkové hmoty Prince Color Z 301 Super. Materiál je ur�en ve stavební 

dokumentaci. Základní vrstva musí být provedena do 14 dn� po skon�ení lepení desek EPS, 

pokud dojde k prodlev�, musí být povrch desek z EPS p�ebroušen, aby došlo k odstran�ní 

degradované povrchové vrstvy. ����	

Provede se vyztužení v místech detail� a zesilující vyztužení:

- hrany, nároží a ost�ní – profil z plastu nebo nekorodujících kov�, natužená 

sklotextílie 

- hrany v místech dilatací – speciální dilata�ní profil s nakašírovanou armovací 

sklen�nou sí�ovinou a dilata�ní manžetou 

- oblasti roh� oken a dve�í – osazení diagonálními výztuhami z pruh� sklen�né 

sí�oviny o rozm�rech min. 200x300 mm ( dle 	SN 73 2901 ) 

- v místech styku dvou ETICS – provedení pásu zesilujícího vyztužení ( min. 

150 mm na každou stranu od styk� ) ����	
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Obr. 10 Osazení diagonálními výztuhami z pruh� sklen�né sí�oviny v oblasti roh� oken a dve�í    

[ 34 ] 

Obr. 11 Osazení diagonálními výztuhami z pruh� sklen�né sí�oviny v oblasti roh� oken a dve�í    

[ 34 ] 

Správné uložení sklen�né sít� v základové vrstv�:

- uložení bez záhyb�, rovn� a z obou stran musí být kryta st�rkovou hmotou 

- ideální uložení je v horní t�etin� základní vrstvy 

- minimální krytí v míst� p�esah� je 0,5 mm, jinak 1 mm ����	

Oblast vchod�, pr�chod�, sokl� je zabezpe�ena dvojím vyztužením ( využití pancé�ové 

sí�oviny ). 

Celoplošné armování – vytvá�ení základní vrstvy
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- pomocí ozubeného hladítka se na podklad nanese hmota Prince Color Z 301 

Super ( zub 10x10mm ) 

- do hmoty se pomocí hladítka zatla�í armovací tkanina 

- st�rka prostupující mezi oky se zahladí tak, aby byla tkanina zcela zakryta 

- tlouš�ka výztužné armovací vrstvy je 3 - 6mm ����	

Obr. 12 Celoplošné armování – vytvá�ení základové vrstvy [ 34 ] 

Obr. 13 Celoplošné armování – vytvá�ení základové vrstvy [ 34 ] 

Obr. 14 Celoplošné armování – vytvá�ení základové vrstvy [ 34 ] 

2.7.7. Kone�ná povrchová úprava 

Skladba, druh, struktura, barevný odstín kone�né povrchové úpravy je ur�en stavební 

dokumentací. Kone�ná povrchová úprava systém� MultiTherm� m�že být tvo�ena minerálními 

omítkami s fasádním nát�rem, mozaikové omítky pop�. obkladové materiály. ����	
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 Z hlediska zatížení systému pohlcovaným teplem se nesmí používat odstíny s indexem 

HBW nižším než 30, hrozí možnost tvorby poruch. Zejména v letních m�sících p�i prudkém 

ochlazení dešt�m by mohlo dojít k šokovým zatížením. ����	

 P�ed nanášením omítky se provede p�íslušná penetrace odpovídající skladb� povrchové 

úpravy. Penetrace se nanáší vále�kem nebo št�tkou a p�i aplikaci je nutné postupovat v souladu 

s platným technickým listem daného výrobku. Pro p�ípad proškrábnutí až na základovou vrstvu je 

t�eba používat penetra�ní nát�r, jehož barevný odstín odpovídá barevnému odstínu omítky. ����	

P�ed samotnou se aplikací se omítky d�kladn� promíchají a provede pot�ebná kontrola 

druhu, zrnitosti a barevných odstín� a šarží omítek. Omítky se nanáší zpravidla ru�n� nerezovým 

hladítkem, od shora dol� na suchý nezne�išt�ný penetrovaný podklad. Po krátkém zavadnutí se 

provádí strukturování. Pohledov� ucelené plochy je nutné provád�t v jednom pracovním záb�ru. 

P�erušení práce je p�ípustné jen na rozhraní dvou barevných ploch, na nárožích a jiných 

vodorovných a svislých hranách. Ukon�ení a napojení barevných odstín� v ploše se provádí 

pomocí papírové pásky. ����	

Obr. 15 Ukon�ení a napojení barevných odstín� v ploše pomocí papírové pásky [ 35 ] 

N�které praktické poznámky:

- ná�adí vždy nerezové 

- nepracovat za dešt�, teploty pod + 5 °C a nad 25 °C, za silného v�tru nebo 

p�ímého slune�ního zá�ení 

- �erstvé omítky je nutno po dobu 24 hodin chránit proti nep�ízni pov�trnostních 

vliv�  
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- p�i omítání nanášet jen takové množství, které je možné zpracovat  

- v p�ípad� velkých ploch a nedostatku pracovník� je t�eba plochy rozd�lit na 

jednotlivé úseky ����	

Kone�ná úprava je v našem p�ípad� �ešena minerální rýhovanou omítkou Prince Color 

MRP, omítka bude dodávána v následujících dvou odstínech: ����	

Obr. 16 Vybrané odstíny barev pro úpravu rýhované minerální omítky Prince Color MRP[ 7 ] 

Prince Color MRP je rýhovaná dekorativní omítka pro tvorbu finálních povrch�. 

Obr. 17 Barevné �ešení fasády, kontaktní zateplovací systém MultiTherm NEO, pohled východní 

a západní [ 28 ] 
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Obr. 18 Barevné �ešení fasády, kontaktní zateplovací systém MultiTherm NEO, pohled jižní [ 28] 

Obr. 19 Barevné �ešení fasády, kontaktní zateplovací systém MultiTherm NEO, pohled severní    

[ 28 ] 

Vlastnosti:

- Odolná v��i mrazu, vod�, pov�trnostním vliv�m 

- Omyvatelná 

- Tvrdá šlecht�ná vrchní omítka 

- Vysoká soudržnost k podkladu, výborná zpracovatelnost
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- Vysoká paropropustnost 

- Možnosti barevné úpravy ����	

P�íprava podkladu:

- Dostate�n� vyzrálý se zbytkovou vlhkostí max. 4%

- Podklad musí být suchý, nosný, pevný, zbavený všech ne�istot, mastnot, 

výkv�t�, starých nát�r� a prachových �ástic 

- Povrch ošet�it penetrací Prince Color Multigrund PGU �ed�nou v pom�ru 1:1 

vodou 

- Dodržovat standardní �ed�ní a následné technologické pauzy pro vyschnutí      

����	

Zpracování:

- Nutnost dokonalého rozmíchání sm�si s vodou pomalob�žným míchadlem se 

spirálovým nástavcem až se dosáhne homogenní sm�si bez hrudek 

- Pro aktivaci p�íslušných látek je pot�eba nechat maltovou sm�s nejmén� 3 

minuty zrát a p�ed následným zpracováním ji ješt� krátce promíchat 

- Na st�nu se natahuje nerezovým hladítkem v tlouš�ce odpovídající velikosti 

použitého zrna ( 2,5mm ) 

- Strukturování se provádí polyuretanovým hladítkem nebo tvrzeného 

polystyrenu, pro vále�kování se doporu�uje vále�ek s hrubým gumovým 

vzorem 

- Omítkovou plochu je nejprve pot�eba provést jedním pracovním postupem – 

nep�erušovan�, natažení a strukturování omítky je pot�eba pod�ídit 

klimatickým podmínkám, aby nedošlo k zavadnutí pracovní spáry a tím ke 

vzniku vady ve struktu�e omítky 

- Teplota podkladu a vzduchu p�i zpracování: +5° C až + 25° C 

- Zpracování není povoleno za nep�íznivých klimatických podmínek ����	
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2.8.Jakost, kontrola kvality 

Za p�ísné dodržování postupu práce odpovídá stavbyvedoucí nebo jiný proškolený 

pracovník firmy. Všechny údaje je povinen d�kladn� zaznamenávat do stavebního deníku. 

P�ed nanesením omítky je t�eba zkontrolovat rovinnost podkladu, která nesmí p�esahovat 

hodnotu 5mm na 2m délky.  

Vzhled objektu musí být jednotný, nesmí být viditelných spár desek nebo hmoždinek. 

Veškeré detaily d�kladn� ukon�eny nanesením rovnom�rné vrstvy omítky. 

Skladba a veškeré náležitosti systému musí být v souladu s normami 

Norma 	SN 73 2901 – Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� ( 

ETICS ), zde nalezneme pot�ebné pokyny pro provád�ní kontroly.

Systém kontroly se dokumentuje a obsahuje zejména:

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

- postupy a podmínky p�ejímky, skladování sou�ástí ( ETICS ) a manipulace 

s nimi 

- provedení preventivních opat�ení vedoucích k omezení neshod – postupy pro 

realizaci nápravných opat�ení 

- p�esné pokyny pro vedení záznam� poskytujících d�kazy o pln�ní požadavk�

podle dokumentace ETICS, projektové nebo stavební dokumentace 

Pro konkrétní realizaci se zpracovává také tzv. Kontrolní a Zkušební plán, který je 

sou�ástí provád�ní kontroly systému ETICS. 

Provád�ní kontrolní �innosti:

je ur�ena Kontrolním a Zkušebním plánem pro danou realizaci 

1. Kontrola sou�ástí p�ed zahájením provád�ní: 

- musí se zkontrolovat, zda sou�ásti odpovídají specifikacím výrobce ETICS, 

stavební dokumentace, doba skladovatelnosti, množství a stav 
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- tato kontrola m�že být také nahrazena systémem díl�ích kontrol pot�ebných 

sou�ástí a p�íslušenství a to p�ed zahájením každé technologické operace 

- shoda užívaných sou�ástí a p�íslušenství je kontrolována také v pr�b�hu 

technologických operací 

2. P�ed, v pr�b�hu a po uzav�ení rozhodujících technologických etap se 

kontroluje: 

- Dodržování požadavk� souvisejících s klimatickými podmínkami 

Tab. 5 - Doporu�ený p�edm�t kontroly u jednotlivých rozhodujících operací [ 2 ] 

Technologická 

operace 

Provád�ní kontroly P�edm�t kontroly 

P�íprava podkladu pro ETICS P�ed technologickou operací 

V pr�b�hu technologické 

operace 

Podklad musí být soudržný, 

nosný, rovný a suchý 

Nesmí vykazovat výrazn�

zvýšenou ustálenou vlhkost 

P�íklady: �ešení – úpravy

Provlhlý – odstranit                        

p�í�inu, Nezateplovat! 

Zaprášený, špinavý – omést, 

okartá�ovat, otrýskat,                                    

zajistit vyschnutí 

Hladký podklad - zdrsnit 

Lepení fasádního izolantu P�ed technologickou operací 

V pr�b�hu technologické 

operace 

Tlouš�ka tepelného izolantu 

P�ítomnost pot�ebného            a 

p�edpisem ur�eného 

p�íslušenství a oplechování 

Tlouš�ka tepelného izolantu 

Rozmíst�ní lepící hmoty a 

plocha, kterou je izolant 

p�ilepen 

Velikost spár mezi deskami – 
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Po technologické operaci 

p�ípadná úprava 

Vazby desek – v ploše, na 

nárožích 

Správné provedení – oblast 

otvor�, na ost�ních 

Dodržování p�vodních 

dilata�ních spár 

P�ítomnost ur�eného 

p�íslušenství ETICS 

Rovinnost a celistvost vrstvy 

tepelné izolace 

Kotvení hmoždinkami P�ed technologickou operací 

V pr�b�hu technologické 

operace 

Po technologické operaci 

P�ítomnost technologickým 

p�edpisem ur�ených hmoždinek 

Druh a pr�m�r vrtáku, kladivo  

Zp�sob vrtání 

Zp�sob osazování 

Opatrné zacházení p�i 

zatloukání hmoždinky 

Po�et hmoždinek 

Rozmíst�ní hmoždinek 

Osazení a pevnost uchycených 

hmoždinek 

Provád�ní základní vrstvy P�ed technologickou operací 	istota tepelné izolace 

Vlhkost tepelné izolace 

P�ítomnost ur�eného 

p�íslušenství ETICS, v�etn�

oplechování 

P�ítomnost p�ípadn� ur�eného 

zesilujícího vyztužení ETICS 

P�ítomnost diagonálního 

vyztužení 

Kontrola vyztužení citlivých 
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V pr�b�hu technologické 

operace 

Po technologické operaci 

míst a detail� ( hrany v oblasti 

nároží, ost�ní, dilatací apod. ) 

P�esahy pás� sklen�né sí�oviny 

a její uložení bez záhyb�

Dodržování technologických 

p�estávek 

Krytí sklen�né sí�oviny 

st�rkovou hmotou 

Celistvost tlouš�ky základní 

vrstvy 

Rovinnost základní vrstvy 

Provád�ní kone�né povrchové 

úpravy 

P�ed technologickou operací 

Po technologické operaci 

Nutnost d�kladného zpracování 

p�ed za�átkem prací 

	istota a vlhkost základní 

vrstvy 

Povrch ošet�it penetrací Prince 

Color Multigrund PGU �ed�nou 

v pom�ru 1:1 vodou 

Struktura 

Barevnost 

Dodržování technologických 

pauz pro vyschnutí  

V pr�b�hu celé montáže ETICS sledujeme následující: 

-dodržování požadavk� souvisejících s klimatickými podmínkami 

-dodržování �ešení konstruk�ních detail�

-kvalita všech jednotlivých provád�ných prací 

Pozn. Zdroj bodu 2.8 - ����	

2.9.Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Za veškerou bezpe�nost odpovídá provád�cí firma, za dodržování bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci, dále též za údržbu a revizi stroj�, v�etn� el. ná�adí a dalších pom�cek. 
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Zajišt�no musí být zejména:

- veškeré pracovní a ochranné pom�cky pro montáž zateplení musí být pro každého 

pracovníka 

- po�ádek na skládce materiál� a v jejím okolí 

- proškolení všech pracovník� v oblasti dodržování BOZP, v�etn� práce s el. p�ístroji a 

za�ízením a dodržování p�edpis� BOZP 

- kontroly : lešení, pracovních plošin, stavebních výtah� a jejich za�ízení 

- dodržování aktuáln� platných p�edpis� vyhlášek SÚBP a SBÚ ����	

Ochranné pracovní pom�cky:

- Ochranné p�ilby, rukavice, obuv s neklouzavou podešví

- Bezpe�nostní pásy (p�ipoutat k hlavním nosným prvk�m), postroj, lano, tašky na 

ná�adí

- Ochrana zraku - brýle, dýchacích cest – rouška  

 Základní legislativní p�edpisy BOZP tvo�í: [ 30 ]

- Zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce (�ást V.) 

- Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) 

Do doby vydání nových provád�cích p�edpis� k zákonu 262/2006 Sb. z�stávají v platnosti krom�

dalších i tyto p�edpisy týkající se BOZP: 

- Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích (tato na�ízení nahradila vyhlášku �. 324/1990 Sb.) 
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- Na�ízení vlády �. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provád�ní zkoušek z odborné 

zp�sobilosti 

- Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 
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3. Rozpo�et  
Rozpo�et byl vytvo�en pomocí programu Kros plus firmy Úrs Praha. Zhotovení rozpo�tu 

prob�hlo na výstavbu celého objektu. Následuje podrobn� zam��ená �ást rozpo�tu na zateplení 

objektu systémem MultiTherm NEO. Dále jsou sou�ástí výkresové �ásti harmonogramy, jeden 

zhotoven na dobu celkové výstavby objektu a druhý pouze na etapu provád�ní ETICS. [ 27 ] 

Celková �ást: 

Obr. 20 Krycí list rozpo�tu celkového [ 27 ] 

KRYCÍ LIST ROZPO�TU

Název stavby

Název objektu

DI�

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpo�et �íslo Zpracoval

                M�rné a ú�elové jednotky

            Po�et     Náklady / 1 m.j.              Po�et      Náklady / 1 m.j.                 Po�et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo�tové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Dopl�kové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 151 688,00 8 Práce p�es�as 0 13 Za�ízení staveništ� 0,00% 0,00

2 Montáž 7 204 107,51 9 Bez pevné podl. 0 14 Územní vlivy 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 6 256 710,28 10 Kulturní památka 0 15 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

4 Montáž 448 460,92 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpo�tu 0,00

7 ZRN (� . 1-6) 14 060 966,71 12 DN (�. 8-11) 19 NUS (�. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. �innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sou�et 7, 12, 19-22 14 060 966,71

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 2 812 193,40

26 Cena s DPH (�. 23-25) 16 873 160,11

Datum a podpis Razítko E P�ípo�ty a odpo�ty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodn�ní + - 0,00

Kristýna Š�astná

Ukázkový p�íklad

Bytový d�m Moravská T�ebová

VŠB TU Ostrava, FAST

Dne

26.4.2012

0,00

14 060 966,71

JKSO

E�O

Místo

I�O
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Obr. 21 Rekapitulace rozpo�tu celkového [ 27 ] 

Tab.6 – Položkový rozpo�et celkový [ 27 ] 

REKAPITULACE ROZPO�TU
Stavba:   Ukázkový p�íklad

Objekt:   Bytový d�m Moravská T�ebová Objednatel:   VŠB TU Ostrava, FAST

Zhotovitel:   Kristýna Š�astná

JKSO:   Datum:   26.4.2012

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Su� celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 151 688,00 7 204 107,51 7 355 795,51 1 093,522 0,000
1 Zemní práce 0,00 412 859,78 412 859,78 0,000 0,000

2 Zakládání 0,00 208 628,13 208 628,13 180,992 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 1 789 229,97 1 789 229,97 392,515 0,000

4 Vodorovné konstrukce 104 142,00 1 978 078,10 2 082 220,10 431,841 0,000

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 47 546,00 2 473 172,09 2 520 718,09 88,174 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 342 139,44 342 139,44 0,000 0,000

99 P�esun hmot 0,00 286 502,76 286 502,76 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 6 256 710,28 448 460,92 6 705 171,20 277,272 0,000
711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 4 790 552,85 54 117,78 4 844 670,63 255,321 0,000

713 Izolace tepelné 367 008,09 55 832,28 422 840,37 5,467 0,000

764 Konstrukce klempí�ské 84 845,15 9 232,74 94 077,89 0,418 0,000

766 Konstrukce truhlá�ské 717 659,70 74 692,05 792 351,75 4,842 0,000

767 Konstrukce záme�nické 90 666,00 4 456,82 95 122,82 1,058 0,000

771 Podlahy z dlaždic 68 103,09 31 286,55 99 389,64 5,030 0,000

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 118 662,18 111 760,96 230 423,14 3,162 0,000

781 Dokon�ovací práce - obklady keramické 19 213,22 56 119,52 75 332,74 1,460 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby 0,00 50 962,22 50 962,22 0,513 0,000

Celkem 6 408 398,28 7 652 568,43 14 060 966,71 1 370,794 0,000

ROZPO�ET  
Stavba:   Ukázkový p�íklad

Objekt:   Bytový d�m Moravská T�ebová JKSO:   

E�O:   

Objednatel:   VŠB TU Ostrava, FAST Zpracoval:   

Zhotovitel:   Kristýna Š�astná Datum:   26.04.2012

P.�
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 7 355 795,51 1 093,522

1 Zemní práce 412 859,78 0,000

1 121101102 Sejmutí ornice s p�emíst�ním na vzdálenost do 100 m m3 195,168 41,30 8 060,44 0,000

2 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornin� t�. 3 objemu do 1000 
m3 m3 760,905 159,00 120 983,90 0,000

3 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornin� t�. 3 objemu p�es 100 m3 m3 57,823 336,00 19 428,53 0,000

4 161101102
Svislé p�emíst�ní výkopku z horniny t�. 1 až 4 hl výkopu do 4 
m m3 66,963 134,00 8 973,04 0,000

5 162201102 Vodorovné p�emíst�ní do 50 m výkopku z horniny t�. 1 až 4 m3 808,225 37,20 30 065,97 0,000

6 162601102
Vodorovné p�emíst�ní do 5000 m výkopku z horniny t�. 1 až 
4 m3 609,783 177,00 107 931,59 0,000

7 167101101 Nakládání výkopku z hornin t�. 1 až 4 do 100 m3 m3 404,112 175,00 70 719,60 0,000

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 609,783 17,20 10 488,27 0,000

9 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou se 
zhutn�ním m3 404,112 89,60 36 208,44 0,000
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2 Zakládání 208 628,13 180,992

10 271532213
Násyp pod základové konstrukce se zhutn�ním z hrubého 
kameniva frakce 8 až 16 mm m3 17,397 938,00 16 318,39 37,578

11 273313611 Základové desky z betonu t�. C 16/20 m3 17,397 2 490,00 43 318,53 39,254

12 274313611 Základové pásy z betonu t�. C 16/20 m3 46,094 2 490,00 114 774,06 104,004

13 274351215 Z�ízení bedn�ní st�n základových pás� m2 136,269 202,00 27 526,34 0,157

14 274351216 Odstran�ní bedn�ní st�n základových pás� m2 136,269 49,10 6 690,81 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 789 229,97 392,515

15 311238115
Zdivo nosné vnit�ní POROTHERM P+D tl 300 mm pevnosti P 
10 na MVC m2 199,532 1 170,00 233 452,44 61,212

16 311238130
Zdivo nosné vnit�ní zvukov� izola�ní POROTHERM P+D tl 190 
mm pevnosti P 15 na MVC 5 m2 66,236 1 010,00 66 898,36 13,785

17 311238219
Zdivo nosné vn�jší POROTHERM P+D tl 440 mm pevnosti P 
15 na MC m2 559,253 1 790,00 1 001 062,87 230,256

18 317168130 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 16,000 264,00 4 224,00 0,596

19 317168131 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 138,000 331,00 45 678,00 6,410

20 317168132 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 10,000 385,00 3 850,00 0,556

21 317168136 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 40,000 850,00 34 000,00 3,714

22 317168137 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 30,000 913,00 27 390,00 3,061

23 317168138 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 30,000 975,00 29 250,00 3,336

24 317168170 P�eklad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm kus 10,000 1 130,00 11 300,00 1,296

25 317998114
Tepelná izolace mezi p�eklady v 24 cm z polystyrénu tl 90 
mm m 108,000 55,70 6 015,60 0,037

26 342248131
P�í�ky zvukov� izola�ní POROTHERM P+D tl 115 mm pevnosti 
P10 na MVC 5 m2 457,859 605,00 277 004,70 61,948

27 417238112
Obezdívka v�nce jednostranná v�ncovkou POROTHERM v 
238 mm v�etn� polystyrenu tl 70 mm m 264,000 186,00 49 104,00 6,307

4 Vodorovné konstrukce 2 082 220,10 431,841

28 411168145
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosník� dl do 6 m OVN 50 cm m2 264,000 1 700,00 448 800,00 91,848

29 411168145
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosník� dl do 6 m OVN 50 cm m2 856,423 1 700,00 1 455 919,10 297,958

30 411168245
Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a 
keramobetonových nosník� dl do 6 m OVN 62,5 cm m2 27,500 1 560,00 42 900,00 9,201

31 417388174
Ztužující v�nec keramických strop� tl 25 cm pro vnit�ní zdi š 
30 cm m 66,000 321,00 21 186,00 11,914

32 431123901
Montáž podestových panel� hmotnosti do 2 t v budovy do 18 
m kus 3,000 439,00 1 317,00 0,146

33 593723000 podestový nosník ATYP 1,060x2,300 kus 3,000 12 900,00 38 700,00 4,224

34 593737400 schodnice venkovní 280x175mm kus 2,000 981,00 1 962,00 0,440

35 431123901
Montáž podestových panel� hmotnosti do 2 t v budovy do 18 
m kus 6,000 439,00 2 634,00 0,292

36 593395450 ŽB balkonová deska ATYP 2,200x1,550m kus 6,000 5 270,00 31 620,00 8,640

37 435121011 Montáž schodiš�ových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t kus 6,000 887,00 5 322,00 0,200

38 593721900 rameno schodiš�ové DZH 6/13 175x280x140 cm kus 6,000 5 310,00 31 860,00 6,978
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6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 2 520 718,09 88,174

39 611478111
Vnit�ní omítka strop� ze sm�si POROTHERM UNIVERSAL 
jednovrstvá tl 10 mm ru�n� nanášená m2 1 025,878 426,00 437 024,03 19,584

40 612478111
Vnit�ní omítka st�n tl 10 mm ze suché sm�si POROTHERM 
UNIVERSAL m2 1 709,280 331,00 565 771,68 29,006

41 620471214
Vn�jší omítka silikátová tenkovrstvá probarvená Baumit 
zat�ená (škrábaná) tl 5 mm m2 745,800 362,00 269 979,60 5,034

42 620471931 Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Cemix m2 745,800 97,80 72 939,24 3,356

43 622478114
Vn�jší tepeln� izola�ní omítka st�n ze sm�si POROTHERM TO 
tl 30 mm m2 745,800 476,00 355 000,80 15,662

44 622478121
Uzavírací hydrofobiza�ní vn�jší omítka zdí POROTHERM 
UNIVERSAL tl 5 mm na omítku POROTHERM TO m2 745,800 168,00 125 294,40 4,348

45 553311320 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní H 125 900 L/P kus 21,000 824,00 17 304,00 0,258

46 553311280 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní H 125 700 L/P kus 36,000 795,00 28 620,00 0,428

47 553311300 zárube� ocelová pro b�žné zd�ní H 125 800 L/P kus 2,000 811,00 1 622,00 0,024

48 622711620
KZS st�n budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS NEO 
tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem m2 823,540 771,00 634 949,34 9,471

49 642942111
Osazování zárubní nebo rám� dve�ních kovových do 2,5 m2 
na MC kus 59,000 207,00 12 213,00 1,002

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 342 139,44 0,000

50 941111112
Montáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 745,800 46,70 34 828,86 0,000

51 941111812
Demontáž lešení �adového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m m2 745,800 27,90 20 807,82 0,000

99 P�esun hmot 286 502,76 0,000

52 998011002 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 12 m t 1 093,522 262,00 286 502,76 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 6 705 171,20 277,272

711 Izolace proti vod� , vlhkosti a plyn�m 4 844 670,63 255,321

53 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 
nát�rem penetra�ním m2 506,643 7,36 3 728,89 0,000

54 111613460 finální vrstva hydroizola�ního souvrství plochých st�ech t 252,000 18 700,00 4 712 400,00 252,000

55 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením 
vodorovné NAIP m2 506,643 74,80 37 896,90 0,203

56 628331590 asfaltová lepenka Bitagit S m2 562,374 115,00 64 673,01 2,531

57 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy Bitagit S m2 105,600 90,00 9 504,00 0,060

58 628331590 asfaltová lepenka Bitagit S m2 117,216 115,00 13 479,84 0,527

59 998711102
P�esun hmot pro izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m v 
objektech výšky do 12 m t 3,262 916,00 2 987,99 0,000

713 Izolace tepelné 422 840,37 5,467

60 713121111
Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 857,609 16,40 14 064,79 0,000

61 631514370 p�nový polystyrén tl.100 mm m2 874,761 213,00 186 324,09 4,374

62 713141181
Montáž izolace tepelné st�ech plochých tl p�es 170 mm 
šrouby vnit�ní pole, budova v do 20 m m2 252,000 147,00 37 044,00 0,035

63 283763920
polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 
600 x 140 mm m2 252,000 717,00 180 684,00 1,058

64 998713102 P�esun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 5,467 864,00 4 723,49 0,000

764 Konstrukce klempí�ské 94 077,89 0,418

65 764410491 Montáž oplechování parapet� Al do rš 330 mm m 83,050 109,00 9 052,45 0,010

66 553498200 plech parapetní venkovní RBB 40 š 300 mm m 83,050 923,00 76 655,15 0,352

67 553498390 koncovka parapetního plechu Al š 290 mm pár 63,000 130,00 8 190,00 0,056

68 998764102
P�esun hmot pro konstrukce klempí�ské v objektech v do 12 
m t 0,121 1 490,00 180,29 0,000
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766 Konstrukce truhlá�ské 792 351,75 4,842

69 766621011
Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem 
do zdiva m2 17,580 468,00 8 227,44 0,004

70 766621012
Montáž oken jednoduchých pevných výšky p�es 1,5 do 2,5m 
s rámem do zdiva m2 66,953 484,00 32 405,25 0,027

71 611103260
EUROOKNO d�ev�né dvouk�ídlové otevíravé skláp�cí 220 
x 50 m kus 6,000 8 570,00 51 420,00 0,302

72 611103260
EUROOKNO d�ev�né dvouk�ídlové otevíravé skláp�cí 220 
x 50 m kus 12,000 8 570,00 102 840,00 0,604

73 611103260
EUROOKNO d�ev�né dvouk�ídlové otevíravé skláp�cí 220 
x 50 m kus 4,000 8 570,00 34 280,00 0,201

74 611103260
EUROOKNO d�ev�né dvouk�ídlové otevíravé skláp�cí 220 
x 50 m kus 4,000 8 570,00 34 280,00 0,201

75 611103260
EUROOKNO d�ev�né dvouk�ídlové otevíravé skláp�cí 220 
x 50 m kus 18,000 8 570,00 154 260,00 0,905

76 611103260
EUROOKNO d�ev�né dvouk�ídlové otevíravé skláp�cí 220 
x 50 m kus 2,000 8 570,00 17 140,00 0,101

77 611103260
EUROOKNO d�ev�né dvouk�ídlové otevíravé skláp�cí 220 
x 50 m kus 2,000 8 570,00 17 140,00 0,101

78 611103260
EUROOKNO d�ev�né dvouk�ídlové otevíravé skláp�cí 220 
x 50 m kus 6,000 8 570,00 51 420,00 0,302

79 611103260
EUROOKNO d�ev�né dvouk�ídlové otevíravé skláp�cí 220 
x 50 m kus 6,000 8 570,00 51 420,00 0,302

80 611653140
dve�e vnit�ní protipožární hladké dýhované 1k�ídlé 90x197 
cm kus 12,000 4 160,00 49 920,00 0,516

81 611653100
dve�e vnit�ní protipožární hladké dýhované 1k�ídlé 80x197 
cm kus 2,000 4 120,00 8 240,00 0,076

82 611653060
dve�e vnit�ní protipožární hladké dýhované 1k�ídlé 70x197 
cm kus 34,000 4 040,00 137 360,00 1,122

83 611731130
dve�e d�ev�né vchodové plné palubkové model A 90x240 
cm kus 1,000 4 390,00 4 390,00 0,028

84 766660171
Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 1k�ídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubn� kus 36,000 528,00 19 008,00 0,000

85 766660172
Montáž dve�ních k�ídel otvíravých 1k�ídlových š p�es 0,8 m 
do ocelové zárubn� kus 13,000 563,00 7 319,00 0,000

86 766695212 Montáž truhlá�ských prah� dve�í 1k�ídlových ší�ky do 10 cm kus 49,000 74,60 3 655,40 0,000

87 611871360 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm kus 34,000 72,70 2 471,80 0,037

88 611871520 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 7 cm kus 2,000 65,10 130,20 0,002

89 611871720 prah dve�ní d�ev�ný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 7 cm kus 13,000 72,90 947,70 0,013

90 998766102 P�esun hmot pro konstrukce truhlá�ské v objektech v do 12 m t 4,842 842,00 4 076,96 0,000

767 Konstrukce záme�nické 95 122,82 1,058

91 767161110 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg m 43,800 74,70 3 271,86 0,002

92 553143110 trouba Hel-Cor pozinkovaná 600/2 mm m 43,800 2 070,00 90 666,00 1,056

93 998767102
P�esun hmot pro záme�nické konstrukce v objektech v do 12 
m t 1,058 1 120,00 1 184,96 0,000

771 Podlahy z dlaždic 99 389,64 5,030

94 771273111
Montáž obklad� stupnic z dlaždic keramických lepených š do 
200 mm m 227,617 127,00 28 907,36 0,223

95 597614330
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 
TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 250,379 272,00 68 103,09 4,807

96 998771102 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 5,030 473,00 2 379,19 0,000

775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 230 423,14 3,162

97 775511569
Montáž podlahy z vlys� lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, 
dl do 350 mm z jakýchkoliv d�evin m2 187,460 582,00 109 101,72 0,210

98 611922680 vlysy parketové buk tl 21 mm š 70 mm d.300 mm I m2 187,460 633,00 118 662,18 2,952

99 998775102 P�esun hmot pro podlahy d�ev�né v objektech v do 12 m t 3,162 841,00 2 659,24 0,000
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781 Dokon�ovací práce - obklady keramické 75 332,74 1,460

100 781473113
Montáž obklad� vnit�ních keramických hladkých do 19 ks/m2 
lepených standardním lepidlem m2 196,696 251,00 49 370,70 0,590

101 597610050
obkláda�ky keramické RAKO - koupelny BLANKA (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm II. j. m2 39,240 281,00 11 026,44 0,463

102 597612620
dlaždice keramické RAKO - kuchyn� CHAMPAGNE 
(barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 19,128 428,00 8 186,78 0,348

103 781495111 Penetrace podkladu vnit�ních obklad� m2 196,696 30,80 6 058,24 0,059

104 998781102 P�esun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 1,460 473,00 690,58 0,000

784 Dokon�ovací práce - malby 50 962,22 0,513

105 784453401
Malby sm�si JUB tekuté disperzní bílé omyvatelné 
jednonásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m m2 1 623,699 29,80 48 386,23 0,487

106 784453404
Malby sm�si JUB tekuté disperzní bílé omyvatelné 
jednonásobné s penetrací ve schodišti v do 3,8 m m2 85,581 30,10 2 575,99 0,026

Celkem 14 060 966,71 1 370,794
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	áste�ný rozpo�et – zateplení objektu 

Obr. 22 Krycí list rozpo�tu - zateplení [ 27 ] 

KRYCÍ LIST ROZPO�TU

Název stavby

Název objektu

DI�

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpo�et �íslo Zpracoval

                M�rné a ú�elové jednotky

            Po�et     Náklady / 1 m.j.              Po�et      Náklady / 1 m.j.                 Po�et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo�tové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Dopl�kové náklady C Náklady na umíst�ní stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce p�es�as 0 13 Za�ízení staveništ� 0,00% 0,00

2 Montáž 995 387,81 9 Bez pevné podl. 0 14 Územní vlivy 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0 15 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

4 Montáž 0,00 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpo�tu 0,00

7 ZRN (�. 1-6) 995 387,81 12 DN (�. 8-11) 19 NUS (�. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. �innost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sou�et 7, 12, 19-22 995 387,81

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z 0,00

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 199 077,60

26 Cena s DPH (�. 23-25) 1 194 465,41

Datum a podpis Razítko E P�ípo�ty a odpo�ty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodn�ní + - 0,00

Kristýna Š�astná

Ukázkový p�íklad

Zateplování

VŠB TU Ostrava, FAST

Dne

24.04.2012

0,00

995 387,81

JKSO

E�O

Místo

I�O
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Obr. 23 Rekapitulace rozpo�tu zateplení [ 27 ] 

Tab.7 – Položkový rozpo�et – �ást zateplení [ 27 ] 

  

REKAPITULACE ROZPO�TU
Stavba:   Ukázkový p�íklad

Objekt:   Zateplování Objednatel:   VŠB TU Ostrava, FAST

Zhotovitel:   Kristýna Š�astná

JKSO:   Datum:   24.4.2012

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Su� celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 995 387,81 995 387,81 25,915 0,000
6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 0,00 848 433,81 848 433,81 25,664 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 146 954,00 146 954,00 0,251 0,000

99 P�esun hmot 0,00 146 954,00 146 954,00 0,251 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 995 387,81 995 387,81 25,915 0,000

ROZPO�ET  
Stavba:   Ukázkový p�íklad

Objekt:   Zateplování JKSO:   

E�O:   

Objednatel:   VŠB TU Ostrava, FAST Zpracoval:   

Zhotovitel:   Kristýna Š�astná Datum:   24.4.2012

P.�
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 995 387,81 25,915

6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 848 433,81 25,664

1 620471524
Vn�jší omítka minerální tenkovrstvá barevná Terranova 
zat�ená (zrnitá) tl 3 mm m2 784,150 132,00 103 507,80 3,529

2 620471831 Nát�r základní penetra�ní Prince Color Multigrund PGU m2 784,150 21,00 16 467,15 0,251

3 622711620
KZS st�n budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS NEO 
tl 100 mm s hmoždinkami s kovovým trnem m2 790,000 771,00 609 090,00 9,085

4 622751320 KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm ší�ky 103 mm m 66,000 150,00 9 900,00 0,033

5 622752111 KZS lišta rohová soklová Al 25/25 mm perforovaná m 54,200 93,30 5 056,86 0,002

6 622813101 PZS z betonových kostek obklad soklu p�ímo na st�nu m2 92,400 1 130,00 104 412,00 12,765

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 146 954,00 0,251

99 P�esun hmot 146 954,00 0,251

7 620471831 Nát�r základní penetra�ní Prince Color Multigrund PGU m2 784,150 25,40 19 917,41 0,251

8 998011003 P�esun hmot pro budovy zd�né výšky do 24 m t 25,915 276,00 7 152,54 0,000

9 941121112
Montáž lešení �adového trubkového t�žkého s podlahami 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m m2 801,900 93,40 74 897,46 0,000

10 941121812
Demontáž lešení �adového trubkového t�žkého s podlahami 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m m2 801,900 56,10 44 986,59 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000

Celkem 995 387,81 25,915
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4. Záv�r 
 Cílem bakalá�ské práce bylo zhotovení technologie provád�ní zateplení objektu malého 

rozsahu. Malým rozsahem se, v našem p�ípad�, rozumí bytový d�m, �áste�n� podsklepený, se 

t�emi nadzemními podlažími. Jako zateplovací systém jsem použila systém MultiTherm NEO. 

Záv�rem mé práce jsem si p�ipravila zhodnocení budovy bytového domu z hlediska energetické 

náro�nosti budov. Posuzuji budovu zateplenou a nezateplenou. V programech Teplo a Energie 

jsem zhotovila skladby jednotlivých konstruk�ních prvk� a následn� vyhodnotila Energetický 

štítek budovy, na kterém je z�eteln� viditelný p�ínos zateplení budov�. Nejenže, se výsledek �adí 

podle klasifika�ní t�ídy do hodnoty B, tedy hodnoty úsporné, ale m�žeme zde i vid�t z�etelný 

rozdíl mezi hodnocením obálky budovy nezateplené, která dosáhla hodnoty D, což je 

nevyhovující. Zateplení budovy p�inese celkové zlepšení tepelné pohody v budov�. Ne nadarmo 

je použitý izolant EPS 70 NEO ozna�ován jako zateplení budoucnosti, díky svým vlastnostem je 

schopen rapidn� snižovat energetickou náro�nost budov, �ímž i finan�ní a energetické dopady 

r�stu cen. 

Provedla jsem porovnání dvou obvodových st�n, zateplené a nezateplené. 

Porovnání: Dle 	SN 730540 – 2/2011 – Tepelná ochrana budovy – 	ást 2: Požadavky [ 26 ] 

Ší�ení tepla konstrukcí: 

a) Teplotní faktor vnit�ního povrchu fRsi 

Podmínka:; 

fRsi ≥≥≥≥ fRsi,N         ( 1 )

kde fRsi  teplotní faktor vnit�ního povrchu, v prostorách s relativní vlhkostí vnit�ního  

vzduchu ϕi ≤ 60 % [ - ] 

fRsi,N je požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit�ního povrchu 

stanovené ze vztahu: [ - ] 

 fRsi,N = frsi,CR + ∆∆∆∆ fRsi       ( 2 )

kde frsi,CR  je kritický teplotní faktor vnit�ního povrchu [ - ] 

∆ fRsi  bezpe�nostní p�irážka teplotního faktoru [ - ] 

           [ 26 ] 
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b) Sou�initel prostupu tepla U

Podmínka: 

  U ≤≤≤≤ UN         ( 3 )

         

kde U  je sou�initel prostupu tepla , v prostorách s relativní vlhkostí vnit�ního  

   vzduchu ϕi ≤ 60 % [ W/m2K ]

UN je požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla [ W/m2K ] 

          [ 26 ] 

Tab. 8 - Hodnoty ší�ení tepla konstrukcí u zateplené a nezateplené obvodové st�ny [ 26 ] 

Sou�initel prostupu tepla 

UN,20 ��������	

Konstrukce obvodové 

st�ny 

Sou�initel prostupu tepla 

U ��������	������������

�������� ����������!�

Teplotní faktor fRsi�"	�

������������������

� ����������!

Požadovaná 

hodnota 

Doporu�ená 

hodnota 

Zateplená 0,17 0,983 

0,30 0,25 Nezateplená 0,36 0,963 

V tabulce �íslo 6 m�žeme vid�t, že nezateplená st�na nevyhoví na posudek sou�initele 

prostupu tepla UN, zatímco zateplená st�na vyhoví a její hodnota je vzhledem k hodnot� UN velice 

dobrá. 

Tab. 9 - Porovnání m�rné pot�eby tepla na vytáp�ní u jednotlivých kategorií budov. [ 26 ] 

kategorie Pot�eba energie na vytáp�ní �#���$��%�&	

Nulové domy <5 

Pasivní domy <15 

Nízkoenergetické domy <50 

Obvyklá novostavba 80 - 140 

Starší výstavba 	asto dvojnásobek hodnot pro obvyklé novostavby a více 
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V tabulce �íslo 7 m�žeme vid�t rozt�íd�ní budov do n�kolika kategorií, hlavním kritériem, 

které je v tomto p�ípad� hodnoceno je m�rná pot�eba tepla na vytáp�ní za rok, vztahující se na 1 

m2 podlahové plochy vytáp�né �ásti budovy.  

Objekt bytového domu, který je �ešen v bakalá�ské práci dosahuje hodnoty m�rné pot�eby 

tepla na vytáp�ní 53 kWh/( m2a ). Tímto výsledkem se nám sice už ne�adí do hodnoty pro 

nízkoenergetické domy, ale s porovnáním b�žných hodnot pro obvyklé novostavby je tato 

hodnota velice upokojivá. 

  

Obr. 24 Energetický štítek obálky budovy [ 26 ] 
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V energetickém štítku na obrázku 20 m�žeme pozorovat rozdíl mezi nezateplenou, tedy stávající 

hodnotou a hodnotou doporu�enou, tedy hodnotou zateplené obálky budovy. Energetický štítek 

byl vytvo�en v programu Energie 2010, hodnocení prob�hlo dle 	SN 730540 – 2/2011 – Tepelná 

ochrana budovy – 	ást 2: Požadavky. Budova nezateplená nevyhov�la pot�ebným klasifika�ním 

ukazatel�m a byla zhodnocena jako neúsporná, tedy hodnotou D. Tento výsledek byl p�ekvapivý, 

vzhledem k tlouš�ce použitého obvodového zdiva, které bylo sestaveno z cihel Porotherm 44 P + 

D. 

Grafické znázorn�ní rozdíl� mezi hodnotou sou�initele prostupu tepla u objektu zatepleného 

nezatepleného a jeho porovnání s normovou hodnotou. 

Graf 1 Porovnání hodnot sou�initele prostupu tepla U �W/m2K	�[ 26 ]�
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                                                                                                                      podpis studenta 

6. P�ílohy 
P�íloha �. 1 Vyhodnocení výsledk� ší�ení tepla jednotlivými konstrukcemi 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   st�na 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    19,4 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Porotherm 44 P+D na maltu oby�  0,440  0,174   7,0 

   2  Prince Color Multigrund PGU  0,001  0,700   100,0 

   3  Prince Color Z 301 PS   0,003  0,800   29,0 

   4  EPS 70 NEO - ná bázi Neoporu  0,100  0,033   40,0 

   5  Prince Color Z 301 - super bíl  0,006  0,800   24,0 

   6  Prince Color Multigrund PGU  0,001 0,700   100,0

   7  Prince Color MRP 2                   0,0025 0,800   13,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,983 
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  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 

  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 

  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 

 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)

  

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

  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 

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

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

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

  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,048 kg/m2,rok 

  (materiál: EPS 70 NEO - ná bázi Neoporu). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 

   

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0211 kg/m2,rok 

  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 1,8405 kg/m2,rok 
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  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 

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

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software [ 26 ] 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   st�na 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    19,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Porotherm 44 P+D na maltu oby�  0,440       0,174    7,0 

   2  Prince Color Multigrund PGU  0,001       0,700    100,0 

   3  Prince Color MRP 2   0,0025       0,800    13,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 

  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
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 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 

 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,36 W/m2K 

  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN	N. 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)

  

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

  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 

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

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

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

  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,042 kg/m2,rok 

  (materiál: Prince Color Multigrund PGU). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,042 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 

   

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0461 kg/m2,rok 

  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 4,2480 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 

  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLN	N. 
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 Teplo 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 26 ] 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   plochá st�echa 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

1  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210    50000,0 

2  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,200       0,034    70,0 

3  PE folie   0,0001       0,350    144000,0 

4  Železobeton 1   0,250       1,430    23,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 

  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 

  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 

 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 
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II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)

  

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

  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 

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

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

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

  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,003 kg/m2,rok 

  (materiál: PE folie). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,003 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 

   

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 

  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,1015 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 

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

 Teplo 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 26 ] 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   podlaha na terénu_vyt.suterén 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlažba keramická   0,010       1,010    200,0 

   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600    50,0 

   3  Pot�r cementový   0,015       1,160    19,0 

   4  Beton hutný 2   0,085       1,300    20,0 

   5  Bitagit S   0,0035       0,210    14400,0 

   6  Extrudovaný polystyren   0,120       0,034    100,0 

   7  Bitagit S   0,0035       0,210    14400,0 

   8  Bitagit S   0,0035       0,210    14400,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 

  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
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 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 

 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,26 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)

  

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

  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 

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

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

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

  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,108 kg/m2,rok 

  (materiál: Extrudovaný polystyren). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 

   

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0238 kg/m2,rok 

  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,0362 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN	N. 
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 Teplo 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 26 ] 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce:   podlaha - patra 

Rekapitulace vstupních dat

  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vn�jší stran� Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Podlahové linoleum   0,003       0,170    1000,0 

   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600    50,0 

   3  Pot�r cementový   0,050       1,160    19,0 

   4  PE folie   0,0001       0,350    144000,0 

   5  P�nový polystyren 4 (po roce 2  0,100       0,035    60,0 

   6  Železobeton 1   0,250       1,430    23,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,000 = 0,789 

  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 

  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
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 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypo�tená hodnota: U =   0,30 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 

  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)

  

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

  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 

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

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

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

  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,090 kg/m2,rok 

  (materiál: P�nový polystyren 4 (po roce 2). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 

   

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0143 kg/m2,rok 

  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,3749 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN	N. 

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

 Teplo 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 256]
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P�íloha �. 2 Vyhodnocení klasifika�ních t�íd prostupu tepla obálkou budovy 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� POSOUZENÍ PODLE �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   bytový d�m                                                                                                                   

Rekapitulace vstupních dat: 

 Objem vytáp�ných zón budovy V =  3414,6 m3 

 Plocha ohrani�ujících konstrukcí A =  1415,0 m2 

 P�evažující návrhová vnit�ní teplota Tim:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 

 je uveden v protokolu o výpo�tu programu Energie. 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy (�l. 9.3)

  

Požadavek:  

  max. pr�m. sou�. prostupu tepla U,em,N =   0,66 W/m2K 

Výsledky výpo�tu: 

  pr�m�rný sou�initel prostupu tepla U,em =   0,93 W/m2K 

U,em > U,em,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN	N.

  

Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy (�l. C.2)

 Klasifika�ní t�ída:   D 

 Slovní popis:    nevyhovující 

 Klasifika�ní ukazatel CI:  1,4 

 Energie 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 26 ] 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� POSOUZENÍ PODLE �SN 730540-2 (2007) 

Název úlohy:   bytový d�m                                                                                                                   

Rekapitulace vstupních dat: 

 Objem vytáp�ných zón budovy V =  3414,6 m3 

 Plocha ohrani�ujících konstrukcí A =  1415,0 m2 

 P�evažující návrhová vnit�ní teplota Tim:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 

 je uveden v protokolu o výpo�tu programu Energie. 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy (�l. 9.3)

  

Požadavek:  

  max. pr�m. sou�. prostupu tepla U,em,N =   0,66 W/m2K 

Výsledky výpo�tu: 

  pr�m�rný sou�initel prostupu tepla U,em =   0,27 W/m2K 

U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN	N. 

  

 Spln�ní požadavk� na sou�initel prostupu tepla pro díl�í obalové konstrukce 

 vyžaduje sou�asn�, aby hodnota U,em nep�ekro�ila limit odvozený z požadavk�

 pro díl�í konstrukce U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,46 W/m2K 

U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN. 

  

Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy (�l. C.2)

 Klasifika�ní t�ída:   B 

 Slovní popis:    úsporná 

 Klasifika�ní ukazatel CI:  0,4 

 Energie 2010, (c) 2009 Svoboda Software [ 26 ] 
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P�íloha �. 3 Protokol k energetickému štítku obálky budovy [ 26 ]
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