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Diplomová práce je zpracována jako návrh zateplení obvodového pláště, střešní 

konstrukce a stropní konstrukce suterénu. Rovněž je počítáno s výměnou okenních a dveřních 

výplní a provedení nových podlah, zábradlí i zasklení lodžií. 

Celá práce je rozdělena do tří části. 

První - část pozemního stavitelství obsahuje situaci, průvodní a souhrnnou technickou 

zprávu a výkresovou dokumentaci stávajícího a nového stavu. 

Druhá část technologická se zabývá zařízením staveniště, technologickým postupem 

provedení zateplení objektu, položkovým rozpočtem a časovým plánem provedení prací. 

Třetí část práce obsahuje tepelně-technické, cenové a časové porovnání pěti různých 

tepelně izolačních materiálů vhodných k provedení kontaktního zateplovacího systému. 

Porovnávanými materiály jsou: 

 bílý expandovaný polystyrén EPS 70F 

 šedý expandovaný polystyrén EPS 70F 

 desky z fenolické pěny 

 desky z šedého polystyrénu EPS 70F a minerální vaty 

 fasádní desky z minerální vaty 

Cílem práce bylo porovnat vlastnosti jednotlivých materiálů vhodných k provedení 

kontaktního zateplovacího systému a vybrat vhodné řešení pro provedení zateplení bytového 

domu, provedeného v konstrukční soustavě OP 1.11. Díky navrhovaným změnám dojde k 

snížení nákladů na výtápění a zároveň změně vnějšího vzhledu celého objektu. 
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Annotation 

Bc. Miriam Josiek, Revitalization prefab building P1.11: master thesis. VŠB-

Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of building 

construction, 2011, 98 pages. 

Master thesis head: Ing. Eva Rykalová 

 

Master thesis is prepared as a design for the insulation of a building envelope, roof 

construction and basement ceiling construction. Besides this the design counts with 

replacement of windows and doors, with installation of new floors and railings and glazing of 

balcony. 

The whole thesis is divided into three parts. 

First part of building construction consists of all parts described in law 499/2006 Coll. 

- „The documentation of buildings”. 

Second part describes site facilities, insulation technology, budget of the 

reconstruction and schedule of processes. 

The third part consist of thermal, technical, economic and time demanding comparison 

of 5 different insulation systems as: 

 white expanded polystyrene EPS 70F 

 gray expanded polystyrene EPS 70F 

 phenolic foam board 

 two-component board which consist of gray expanded polystyrene EPS 70F 

and mineral wool 

 panels from mineral wool 

The goal of this thesis was to analyze 5 insulation systems, which can be used during 

our reconstruction. The second step was to choose the best combination of them according to 

the criteria of economy, insulation quality and schedules of processes 

Due to proposed design the building will gain the new appearance and its heating 

consumption will drop down dramatically. 
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veličina jednotka význam

Qn [l/s] spotřeba vody

Pn [l] spotřeba vody na 1 směnu

kn [-] součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

t [h] čas

P1 [W] Příkon elektromotoru

P2 [W] Příkon vnitřního osvětlení

U [W/(m
2
K)] Součinitelem prostupu tepla 

Q různé objem práce

Nh [h] čas vynaložený na jednotku práce

D [-] počet pracovníků

K [-] délká pracovní směny  

tabulka 1 Seznam použitých veličin 

zkratka význam

ETICS
vnější tepelně izolační kompozitní systém (external 

thermal insulation composite system)

EPS-F fasádní pěnový polystyren (expanded polystyrene)

MW minerální vlna (mineral wool)

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

s. Strana

č. Číslo

Sb. Sbírka

HSV hlavní stavební výroba

PSV přidružená stavební výroba

PP Podzemní podlaží

NP Nadzemní podlaží

ŽB železobeton

Pozn. poznámka

ČSN Česká státní norma  

tabulka 2 Seznam použitých zkratek 
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Úvod 

Tato diplomová práce na téma: Revitalizace panelového objektu P1.11 se snaží na příkladu 

bytového domu postaveného v roce 1989 v soustavě P1.11 ukázat na jeden ze způsobů 

obnovení a obživení funkčních vlastností bytového domu. V dnešní době je jedním ze 

základních požadavků na objekty určené k bydlení úspora energií a ochrana tepla. Proto je 

v diplomové práci navrženo zateplení obvodového pláště, střešní konstrukce a stropní 

konstrukce suterénu. Z důvodu úspor energie bude rovněž provedena výměna oken a 

vstupních dveří ve společných prostorech bytového domu, tedy v suterénu, schodišťovém 

prostoru a prostoru zádveří. Rovněž dojde k stavebním úpravám lodžií a to: provedení nových 

podlah lodžií, nového zábradlí a zasklení lodžií. Navržené stavební úpravy budou sloužit 

k obnově a zkrášlení vzhledu budovy a společných prostor bytového domu, čímž dojde 

k zlepšení kvality života nájemníků a působení na okolí stavby.  

 Diplomová práce je rozdělena na tři části: část pozemního stavitelství, část 

technologickou a porovnání vlastností tepelně izolačních materiálů vhodných k provedení 

kontaktního zateplení. 

V části pozemního stavitelství je v průvodní zprávě a souhrnné technické zprávě 

popsán stávající stav panelového objektu a navržené stavební úpravy. Ve výkresové 

dokumentaci stávajícího stavu a nového stavu jsou tyto úpravy upřesněny.  

Část technologická se zabývá zařízením staveniště. Popisuje jej pomocí technické 

zprávy a situace zařízení staveniště. Dále je navržen časový plán zateplení objektu a výměny 

oken, položkový rozpočet a technologický postup zateplení objektu. Technologický postup 

obsahuje popis provedení kotvení obvodového pláště budovy, výměny oken a dveří, 

provedení nových podlah u lodžií, zateplení střechy a zateplení obvodových konstrukcí. 

Vypracovaná stavební dokumentace je v souladu se zákonem 

č.499/2006Sb. o dokumentaci staveb. 
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A. Průvodní zpráva 

a) Identifikační údaje 

 Název stavby:   Revitalizace panelového objektu P 1.11 , objekt č.p. 20,   

    Havířov -Šumbark 

Místo stavby:    Havířov – Šumbark, Konzumní 20 

Investor:   Statutární město Havířov 

Adresa investora:  Havířov-Město, Svornosti 86/2  

      

Projektant :    Bc.  Miriam Josiek 

Adresa projektanta:  Selská 15/412 , 736 01 Havířov-Bludovice 

Stupeň PD:   Projekt pro provedení stavby 

 

Dodavatel stavby:   

Charakter stavby:   revitalizace 

Plocha stavby:   240,5 m
2
 

Pozemky dotčené stavbou: stavební parcela: 2105/525, 2105/535, 2105/473 

Katastrální území:  Havířov 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Budova se nachází v intravilánu města Havířova, části Šumbark. Přilehlé území, ve kterém se 

nachází předmětný objekt určený k revitalizaci, je plně zastavěné bytovými domy. Samotná 

budova č.p.20 sdílí východní stěnu s objektem č.p. 18.  Bytový dům a přilehlý pozemek je 

majetkem bytového družstva. Objekt je přístupný z přilehlé místní komunikace. 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Pro zpracování dokumentace stávajícího stavu byla použita původní stavební dokumentace, 

podrobné zaměření a fotodokumentace. Proběhla rovněž konzultace se zástupcem majitelů 

bytového domu o rozsahu revitalizace.  

Bytový dům č.p. 20 je přístupný po pozemkové parcele č.2105/471 zpevněná asfaltová 

komunikace. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Jednotlivá vyjádření dotčených úřadů státní správy, správců a majitelů inženýrských sítí jsou 

splněna. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Rekonstrukce objektu bude splňovat veškeré požadavky Vyhlášky č. 268/2009 o technických 

požadavcích na stavby a dále Vyhlášky 501/2006 o obecných požadavcích na využívání 

území, § 21 

 hygienické 

 funkční 

 architektonické 

 ochrany životního prostředí 

 požární bezpečnosti 

 bezpečnosti práce 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

Realizace stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a územním plánem města 

Havířova 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území 

Dle získaných poznatků a informací investora nepředpokládá autor projektu žádnou 

související ani vyvolanou investici plynoucí z uvažované opravy objektu. V době zpracování 

projektu nebylo projektantovi rovněž známo, že by stavba měla věcnou a časovou vazbu na 

okolní výstavbu. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Doba provádění opravy dle projektu  –  3 měsíce: 

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY: 

Hrubá stavba (HSV) 

 kotvení panelů bytového domu 
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 výměna oken a dveří 

 úprava vnitřních omítek a výmalba po výměně oken 

 vyzdění svislých nenosných stěn ve vchodech do budovy 

 úprava nášlapné vrstvy vchodů a lodžií 

 úprava pěší komunikace před vchody do budovy 

 provedení tepelné izolace ETICS stropní konstrukce suterénu 

 provedení tepelné izolace ETICS stěn a stropů v prostorech zádveří a kočárkáren 

 provedení tepelné izolace ETICS obvodového pláště 

 nová tepelně izolační a hydroizolační vrstva střešního pláště 

PSV – přidružená stavební výroba 

 úprava vnitřních omítek a výmalba po výměně oken 

 nové podlahy lodžií 

 klempířské výrobky 

 zámečnické výrobky 

 truhlářské výrobky 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 

ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové 

ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách 

bytových a nebytových 

Orientační hodnota revitalizace stavby je odhadována na částku 4,5 mil. Kč. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení  staveniště 

Staveniště se nachází na území města Havířova, v části Šumbark. Jako staveniště bude sloužit 

pozemek vlastníka, p.č. 2105/529, L.V. číslo 10001 druh pozemku - zastavěná plocha a 

nádvoří. Pozemek je rovinatý, mírně se svažující k severu. Pozemek je porostlý travinami a 

několika křovinami.  

Budova určená k revitalizaci č.p. 20 se nachází v  zástavbě stejným typem panelových budov 

a s vedlejší budovou č.p.18 sdílí východní stěnu. Budova je svou jižní stranou přístupná pro 

osobní i nákladní vozidla po příjezdové zpevněné asfaltové komunikaci na ulici Konzumní. 

Severní strana budovy je přístupná po asfaltové zpevněné pěší komunikaci.   

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Stávající budova byla postavena v roce 1989 v konstrukční soustavě O.P.1.11. Objekt je 

součástí obytného bloku na ul. Konzumní č. 20 - 10 v Havířově – Šumbarku. Jedná se o 

podsklepený průchozí bytový dům s šesti nadzemními podlažími. V suterénu se nacházejí 

sklepní kóje a technické prostory domu (kočárkárny, napojovací uzel TUV a ÚT) a technická 

chodba. Objekt má dva vstupy, z toho hlavní vstup z ulice je v úrovni 1.PP a z dvorní strany 

je na zvýšené úrovni 1.PP). V 1.NP až 6.NP jsou bytové jednotky. Svislé komunikace jsou 

tvořeny dvojramenným ŽB schodištěm a osobním výtahem umístěným v těsné blízkosti 

schodiště. Strojovna výtahu je umístěna na střeše domu. Střecha domu je dvouplášťová 

plochá. Jižní průčelí domu je u štítu a u dilatace členěno svislými pásy zapuštěných lodžií. 

Ostatní fasády jsou hladké. Sekce částí východního štítu navazuje uzavřenou dilatační spárou 

na sekci (dům) č.p.18 , která není předmětem tohoto projektu. 

Díky revitalizaci dojde ke zlepšení vzhledu původního objektu i jeho blízkého okolí, zlepšení 

kvality bydlení v tomto bytovém domě a k úspoře tepla pro vytápění. V předchozích letech 

došlo k výměně oken a lodžiových dveří. Nyní budou vyměněny zbývající okna a vchodové 

dveře nacházející se ve společných prostorách bytového domu.  
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 Projektant po konzultaci s investorem navrhl nové barevné řešení celé fasády. Povrchovou 

úpravou celého domu bude probarvená silikátová omítka tl. 2mm.  

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 

a řešení vnějších ploch 

Objekt bytového domu je obdélníkového tvaru o rozměrech 21,38x11,25m a výšce 18,9m.Je 

zastřešen dvouplášťovou rovnou střechou. Dům má 17 bytových jednotek o konstrukční 

výšce 2800 mm. Konstrukční systém je krabicového typu tvořený soustavou příčných a 

podélných stěn tl. 150 mm. Stávající obvodové stěny jsou provedeny ze sendvičových 

kompletizovaných panelů tl. 300 mm nebo 250 mm. Stropní konstrukci tvoří stropní 

železobetonové panely tl. 150 mm. Okna v 1.NP až 6.NP a balkónové dveře jsou dřevěná, 

zdvojená. Okna v chodbách jsou teké původní dřevěná zdvojená. Okna v suterénu jsou 

původní: jednoduchá kovová okna prosklená jedním sklem. Vstupy do objektu tvoří dveře 

s jednoduchým prosklením v ocelovém rámu. 

Konstrukce, kterých se dotkne revitalizace a prováďené změny: 

Obvodové konstrukce 

Jsou provedeny ze sendvičových kompletizovaných panelů tl. 300 mm s 80mm pěnového 

polystyrénu nebo tl. 250 mm (v suterénu budovy). Při revitalizaci dojde k zateplení 

obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) deskami z 

pěnového expandovaného polystyrénu EPS 70F tl. 140mm. Založení zateplovacího systému 

bude provedeno na dřevěnou montážní lať, okapová hrana je řešena ukončovací PVC lištou 

s okapničkou a integrovanou síťovinou s tloušťkou vrstev 8mm. 

Z protipožárních důvodů budou nad všemi okny provedeny pásy z minerální vlny tl. 

140mm šířky 500mm  ve vzdálenosti 150mm od nadpraží oken a do délky min. 1500mm od 

ostění oken viz výkres č. 30-32. Ve vstupech do budovy do výšky 2 950mm a šířky 3750 a 

4825 mm bude rovněž tepelná izolace z minerálních vláken tl. 140mm.  

V soklové části domu do výšky 300mm bude použit expandovaný polystyrén typu 

Perimetr v tl.100mm. Soklová část domu bude zateplena do hloubky 300mm pod úroveň 

terénu.  

Na lodžiích bude zateplení provedeno z desek z fenolické pěny tl.80mm. Tento 

materiál tl. 40mm bude použit na zateplení ostění oken. 

Konstrukce nevykazuje známky statických poruch.  Obvodové stěny budou před 

provedením ETICS zbaveny nečistot a odlupujících se částic tak, jak je předepsáno 
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v technologickém postupu. Poté bude provedeno kotvení obvodového pláště kotvami CEM 

TIE z výztuže HeliBar Ø6mm a délky 500mm vlepené do tmelu Heli Bond. Rozmístění kotev 

blíže specifikují výkresy č. 2-4. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukci tvoří stropní železobetonové panely tl. 150 mm. Do těchto nosných 

konstrukcí není při revitalizaci zasahováno. Pod stropní konstrukci v 1. podzemním podlaží 

budou připevněny desky tepelné izolace z minerální vlny tl.60mm (např. Baumit) a jako 

povrchová úprava bude provedena štuková omítka. Toto opatření bude provedeno i v prostoru 

zádveří a kočárkáren. 

Střešní konstrukce 

Střecha domu je dvouplášťová plochá spádovaná k vnitřnímu střešnímu vtoku. Skladbu 

střechy tvoří: ŽB stropní panel tl. 150 mm, tepelná izolace minerální vlákno tl. 2 x 60 mm a 

větraná vzduchová mezera. Horní plášť střechy tvoří ŽB panely tl. 80 mm na betonových 

podkladcích a hydroizolační souvrství. Při revitalizaci dojde k zateplení střechy – tepelně 

izolační vrstva desek ze stabilizovaného pěnového polystyrénu tl.200mm se položí na horní 

plášť, zateplí se atika a uzavřou se větrací otvory a vytvoří se tak jednoplášťová střecha 

nevětraná.  

Podlahy 

Většina stávajících podlah v budově zůstane zachována. Nově provedena bude podlaha na 

všech lodžiích, ve vstupních částech domu, v zádveřích a také částečně v suterénu.  

Konkrétně na lodžiích bude odstraněna nášlapná vrstva podlahy až na betonovou desku. Na ni 

bude provedena tato skladba podlahy: 

 základní nátěr pro nenasákavé podklady Baumit Super Grund 

 spádová vrstva  – Baumit FlexBeton  

 základní nátěr pro nenasákavé podklady Baumit Super Grund 

 hydroizolace Baumit Baumacol Protect 

 flexibilní lepící malta Baumit Baumacol FlexTop 

 dlažba mrazuvzdorná, protiskluzová  

 spárovací hmota Baumit Baumacol Fuge 

 

Podlahy komunikačních prostor v suterénu se vyspraví a opatří protiprašným nátěrem Duvilax. 
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Stávající pochůzí vrstva podlahy v zádveří před schodištěm bude odstraněna a nahrazena 

novou ve skladbě: 

 vyrovnávací stěrka  20mm 

 betonová mazanina  50mm 

 potěr polymercementový 20mm 

 dlažba keramická  15mm 

Schodiště a výtah 

Svislé komunikace jsou tvořeny dvojramenným ŽB schodištěm a osobním výtahem 

umístěným v těsné blízkosti schodiště. U stávajícího schodiště v 1.NP dojde k instalaci 

nového madla na schodišťové stěně a k instalaci šikmé schodišťové plošiny přímé, kotvené do 

zdi, typu CPM 300 rozměrů 900x800mm. 

Výměna oken 

Okna v 1.NP až 6.NP a balkónové dveře jsou dřevěné, zdvojené. Také okna v suterénu jsou 

původní. Jednoduchá kovová okna prosklená jedním sklem. Budou vyměněna všechna okna 

v domě i vitrínová okna ve vstupech budou odstraněna a nahrazena okny plastovými o 

rozměrech 1600x500mm a zbývající část otvoru bude zazděna přesnými tvárnicemi Ytong tl. 

300mm. Stávající dvoukřídlá okna ve schodišťovém prostoru budou vyměněna za nová okna 

trojkřídlá. Okna v suterénu budou nahrazena okny o rozměrech 900x600mm a 600x600mm 

zasklená izolačním drátosklem. Jelikož mají menší rozměry než okna původní, budou částí 

otvorů zazděny přesnými tvárnicemi Ytong tl. 250mm. Všechna nová okna budou plastová 

v bílé barvě od firmy Vekra typ premium. Profily jsou šestikomorové se speciální izolační 

vložkou v rámu a stavební hloubkou rámu 90 mm. Vyznačují se součinitelem prostupu tepla 

rámu Uf = 0,9 W/(m
2
K). Izolační trojsklo dosahuje tepelných vlastností (Uw=0,6 W/(m

2
K)). 

Kování je použito celoobvodové. [9]  

Nově bude provedeno zasklení všech lodžií bezrámovým systémem Aluvista. Ve 

vodících hlinikových profilech je umístěno čiré bezpečnostní sklo. Mezi skly je použito čiré 

meziskelní těsnění. 

Výměna dveří 

Vstupy do objektu tvoří dveře s jednoduchým prosklením v ocelovém rámu. Ty budou 

vyměněny za nové jednokřídlové, hliníkové dveře šířky 1000mm s izolačním trojsklem a 
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bezpečnostní fólií od firmy Vekra typ CS 68.Tento systém má přerušený tepelný most a 

stavební hloubku 59 mm. Systém dosahuje součinitele prostupu tepla rámem  

Uf = 2,0 W/(m
2
K). Povrchová úprava je tvořena vypalovací práškovou barvou v odstínu šedé. 

Tepelná izolace 

Stávající tepelná izolace v tl. 80mm uvnitř skladby panelu je nedostačující a nevyhovuje 

současným tepelně-technickým požadavkům na stavbu. Bude provedeno zateplení kontaktním 

izolačním systémem Baumit Pro. Tloušťka tepelné izolace je 140mm z expandovaného 

polystyrénu (popř. z minerální vlny ve vchodech do domu a v pásech š.500mm nad okny). 

V místech ostění okenních a dveřních otvorů a v dalších místech, které jsou blíže 

specifikovaná ve výkresové dokumentaci bude provedena izolace tl. 40mm z fenolické pěny. 

V soklové části domu do výšky 300mm bude tloušťka tepelné izolace 100mm a provedena 

bude z expandovaného polystyrénu typu Perimetr . Zateplení soklové části bude ukončeno v 

hloubce 300mm pod úrovní terénu.  

Skladba tepelněizolačního systému Baumit Pro: 

-Lepící hmota:   Baumit ProContact 

-Izolant:    Baumit EPS-F 

    Minerální fasádní desky podélná vlákna 

-Kotvení izolantu:   Baumit KlebeAnker 

-Stěrková hmota:   Baumit ProContact 

-Výztuž:    Baumit StarTex 

-Základ:    Baumit UniPrimer 

-Povrchová úprava:   Baumit NanoporTop 

Zateplen bude rovněž strop v 1.podzemním podlaží, v prostoru zádveří a kočárkáren pomocí 

desek z minerální vlny o tl.60mm.  

Minerální vlnou tl. 80mm bude zateplena i stěna v zádveří sousedící s bytem (blíže 

specifikována ve výkresové dokumentaci půdorys 1.NP- nový stav). Bude provedeno rovněž 

zateplení střechy panelového domu viz střešní konstrukce výše. 

Vnější povrchy 

Obvodová konstrukce bude pokryta kontaktním zateplovacím systémem o svrchní úpravě 

tenkovrstvou silikátovou probarvenou škrábanou omítkou tl. zrna 2mm typu Nanopor. 

Barevné řešení je upřesněno na str.30.  Soklová část bude provedena z nakašírované 

cementové stěrky a překryta omítkou z barevných kamínků („marmolit“). 
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Vnitřní povrchy 

Po výměně oken budou opraveny omítky ostění a nadpraží a osazeny vnitřní parapety. 

Následně se provede výmalba ostění a společných prostor: chodeb a schodiště. Do výšky 

1,3m se provede barevný váleček. 

Zámečnické konstrukce 

Stávající zábradlí lodžií bude odstraněno a vyměněno za nové, hliníkové eloxované o 

nerezovém designu. Výplň z kompaktních desek Connex barva mléčná . Zábradlí bude 

kotveno k obvodovému panelu pomocí ocelových kotev a pacek. Rozměry zábradlí jsou 

2635x1100mm.   

Rovněž budou odstraněny a nahrazeny mřížky z bytových spíží. Nové mřížky budou nerezové 

o rozměrech 150x150mm. Také se osadí nové čistící rohože v obou vchodech o rozměrech 

800x500mm. Na lodžiích budou nainstalovány nové sušáky prádla délky 900mm.  

Nad zadním vchodem do budovy bude provedena nová stříška o rozměrech 5,0x1,15m. 

Stříška bude provedena z hliníkových jacklů obdélníkového půdorysu o rozměrech 20x40mm 

a tl. plechu 1,2mm. Stříška bude zastřešena polykarbonátovou dutinovou deskou tl.16mm 

Akker Eco. 

Klempířské konstrukce 

Oplechování atiky, okap střechy strojovny a okapy na lodžiích budou z titanzinkového plechu 

tl. 0,7mm. 

Při provádění zateplení budou odstraněny všechny venkovní parapety a vyměněny za nové. 

Ty budou tvořeny hliníkovým profilem.  Pro ochranu povrchu je parapet chráněn 

tmavohnědou práškovou vypalovací barvou. Na střeše budou osazeny 3ks ventilačních turbín 

Lomanco BIB14, průměru 305mm z hliníku.  

 

Při realizaci bude využíváno obvyklých stavebních technologií a postupů. Stávající objekt 

je napojen na systém inženýrských sítí a při revitalizaci nedojde k žádným změnám.  

Venkovní plochy staveniště budou po dokončení stavby navráceny do původního stavu. 

Vnější zpevněné plochy okolo domu jsou komunikace pro pěší provedené z betonové dlažby 

a při realizaci se nově provede pouze část před vstupem do budovy (bližší popis výkres 

detailů u vstupů do budovy). 
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d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Objekt je na své jižní straně napojen na komunikaci pro motorová vozidla na ulici Konzumní. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Panelový dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod, silové vedení nízkého 

napětí, teplovod i sdělovací kabely. Nedojde k žádné změně stávajících přípojek. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v 

klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území 

Pro realizaci daných stavebních úprav a změny užívání se nestanovují žádné zvláštní 

podmínky. Technická infrastruktura – venkovní přípojky inženýrských sítí zůstávají stávající. 

Na komunikaci pro motorová vozidla na ulici Konzumní před stávajícím revitalizovaným 

objektem je umožněno parkování osobních vozidel na p.č. 2105/471, vlastníkem je Statutární 

město Havířov. Staveniště se nenachází na poddolovaném území. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na zdraví osob. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 

ploch a komunikací 

Nově bude dům bezbariérově přístupný. Dojde k instalaci nové přístupové rampy před 

hlavním vchodem. Rampa bude provedena ve sklonu 1:8 s rozměry: 2,37x 1,65m. Rampa 

bude polyetylenová typ excellent systems pinnot v barvě šedé.  

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Byl proveden vizuální průzkum objektu, dokumentace stávajícího stavu objektu, 

fotodokumentace, stavebně-technický průzkum obvodových nosných konstrukcí a 

vyhodnocení stavu střešní konstrukce. 
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i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém 

Pro danou stavbu není nutné zadávat. 

j) Členění stavby na jednotlivé  stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Projekt nepředpokládá členění stavby na provozní soubory a stavební objekty. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

Revitalizace objektu nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a zástavbu. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud 

není uveden v části F 

 Investor je povinen dodržet při výstavbě veškeré předpisy o bezpečnosti práce na stavbě a 

ochrany svých pracovníků. Blíže specifikováno v části F. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se o revitalizaci stávající stavby, která nemá žádné statické poruchy. Obvodové nosné 

stěny jsou provedeny ze sendvičových panelů tl.300mm. Při revitalizaci bude provedeno 

zateplení obvodové konstrukce 140mm tepelné izolace. Ta zatíží obvodový plášť a mohlo by 

dojít k oddělení venkovní betonové krycí vrstvy obvodových sendvičů. Proto bude tato vrstva 

kotvena k vnitřní nosné vrstvě. Kotvení bude provedeno kotvami CemTie  z výztuže HeliBar 

dodatečně vlepené do tmelu HeliBond MM3 do připravených vrtů. Ø výztuže 6mm a délka 

500mm kotvena pod úhlem 45°. Schéma a rozmístění kotev je blíže specifikováno v přiložené 

výkresové dokumentaci č. 2-4. 

3. Požární bezpečnost 

Revitalizace panelového domu bude z hlediska požární bezpečnosti řešena dle současných 

platných předpisů (zákonů a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem 

požární bezpečnosti). Při provádění zateplení bude podle požadavků ČSN 730810 změna Z1 

2012, které se týkají objektů  s požární výškou do 22,5 m, použito izolantu třídy reakce na 
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oheň E – expandovaný polystyrén tl.140mm (celá konstrukce má třídu reakce na oheň B). 

Budou dodrženy tyto podmínky:  

- založení zateplovacího systému bude provedeno ve výšce 300mm nad terénem a detail 

založení bude proveden dle odzkoušeného řešení podle ISO 13785-1 podle požárně 

klasifikačního osvědčení zateplovacího systému č.PKO 10-024 : detail založení zesilující 

výztuž s tloušťkou vrstev 8mm, s lištou PVC s okapničkou. 

- nad stávající plochou nadpraží oken umístěných na fasádě bude ve vzdálenosti 0,15 m od 

nadpraží oken proveden pás výšky 0,5 m z izolantu z desek z minerálních vláken s třídou 

reakce na oheň A1. Tyto pásy budou probíhat nad všemi okny.  

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Během revitalizace ani při následném využívání panelového domu nedojde ke zhoršení 

životního prostředí. Při výstavbě budou dodrženy veškeré bezpečnostní požadavky, vyhlášky 

a normy. Při realizaci budou použité běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se 

vzniklým odpadem bude nakládáno podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů. Stavební odpad je nutné třídit a likvidovat povoleným způsobem a to 

recyklací, uložením na povolenou skládku, nebo prostřednictvím odborné firmy s povolením 

k likvidaci. Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby. 

Kód Kategorie Název Původ odpadu

15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly Stavební výroba

15 01 02 Plastové obaly Stavební výroba

15 01 03 - Dřevěné obaly Stavební výroba

15 01 06 - Směsné obaly Stavební výroba

15 01 10 N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 
Stavební výroba

17 01 01 - Beton Stavební výroba

17 01 02 - Cihly Stavební výroba

17 02 Dřevo, sklo a plasty Stavební výroba

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu Stavební výroba

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební výroba

17 06 04 - Izolační materiály Stavební výroba

17 09 N Jiné stavební a demoliční odpady Stavební výroba

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady Stavební výroba

20 03 01 - Směsný komunální odpad Zařízení staveniště
 

tabulka 3 Seznam odpadů v době výstavby dle vyhlášky č.381/2001Sb. 

N – nebezpečné odpady, které budou likvidovány firmou s povolením likvidace 

nebezpečných odpadů. 
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Pozn.: Ve výkrese „Situace zařízení staveniště“ je vyznačeno umístění nádob k sběru odpadů. 

5. Bezpečnost při užívání 

Při revitalizaci nedojde ke změně využití objektu. 

6. Ochrana proti hluku 

Užívání panelového domu nezatěžuje okolí nadměrným hlukem. Jelikož při revitalizaci se 

účel stavby nemění, nedojde ani ke zvýšení hluku z provozu bytového domu. Naopak, po 

výměně zbývajících oken za plastová, dojde ke snížení hluku přicházejícího zvenčí, např. od 

přilehlé komunikace v intravilánu města Havířova, takže ve vnitřním prostředí budou hladiny 

hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví. 

Po dobu výstavby budou probíhající stavební práce zatěžovat okolí hlukem vzniklým 

použitými stavebními stroji. Tento hluk je však přiměřený probíhajícím stavebním činnostem. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla  

Díky provedenému zateplení panelového objektu dojde k výrazné úspoře energie na vytápění. 

Budou splněny požadavky na energetickou náročnost budov a splněny porovnávací ukazatele 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov.  

Součinitel prostupu tepla U (W/m
2
K)  má tyto hodnoty: 

 Součinitel prostupu tepla U [W/( m
2
K)] 

Typ konstrukce Upožadovaný Udosažený 

Obvodová konstrukce 0,38 0,185 

Střešní konstrukce 0,24 0,135 

Stropníkonstrukce nad suterénem 0,6 0,46 

tabulka 4 Součinitel prostupnosti tepla v různých konstrukcích 

Součinitel prostupu tepla Udosažený v konstrukcích je menší než součinitel prostupu tepla 

Upožadovaný. 

Provedené výpočty jsou uvedeny v příloze č. 40 Tepelně-technické parametry objektu budou 

v souladu s požadavky současných platných norem, vyhlášek a předpisů. Tepelná izolace 
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splňuje požadavky vyhlášky č. 151/2001 Sb. Venkovní obálka splňuje požadavky normy ČSN 

73 0540-2 a vyhlášku č. 291/2001 Sb. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Při revitalizaci dojde k zpřístupnění objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Bude provedená nová přístupová rampa před hlavním vchodem. Rampa bude 

provedena ve sklonu 1:8 s rozměry: 2,37x 1,65m. Rampa bude polyetylenová typ excellent 

systems pinnot v barvě šedé se zábradlím ve výšce 0,9m. Schodiště v zádveří budovy bude 

vybaveno šikmou schodišťovou plošinou přímou, kotvenou do zdi, typu CPM 300 s rozměry 

900x800mm. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

V této lokalitě nevznikají zásadní škodlivé vlivy venkovního prostředí, které by omezily 

stavbu nebo její využití. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Prostor staveniště bude během výstavby oplocen mobilním oplocením. Takto bude zamezen 

přístup nepovolaným osobám na staveniště. Vchody do budovy budou chráněny proti pádu 

předmětů mobilními stříškami. Obyvatelům domu bude v době provádění stavby zakázán 

vstup na lodžie (především v době odstranění zábradlí a před montáži zábradlí nového). O 

těchto omezeních budou informováni dodavatelem stavby.  

11. Inženýrské stavby ( objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Stávající objekt  je napojen na městskou kanalizaci. 

b) Zásobování vodou 

Stávající objekt  je napojen na vodovodní síť 

c) Zásobování energiemi 

Stávající objekt  je napojen na středotlaké plynovodní vedení i na slaboproudé vedení. 
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d) Řešení dopravy 

Na jižní straně objektu na ulici Konzumní se nachází komunikace pro motorová vozidla.  

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprava 

Po dokončení stavby bude okolí stavby zasažené probíhajícími stavebními pracemi dáno do 

původního stavu. Trávník bude osetý travní směsí. 
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E. Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

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

přístupy na staveniště 

Rozsah staveniště 584 m
2
.  Staveniště se celé nachází na pozemku investora. Stavební úpravy 

budou probíhat ve vnitřních prostorách panelového domu, na střešní konstrukci a na fasádě 

objektu, kde bude postaveno lešení. Zařízení staveniště bude oploceno mobilním pletivem do 

výšky 2,0 m. Mobilní oplocení je provedeno z žárově pozinkovaných plotových dílců a 

celkem bude zapotřebí 112 bm. Na oplocení budou připevněny výstražné tabulky s nápisem: „ 

Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a „ Pozor nebezpečí úrazu“. Všechny vstupní brány ke 

staveništi budou trvale uzamčeny pro zamezení vniku cizích osob na staveniště. Vstupy do 

budovy budou chráněny stříškami.  

 Příjezd na staveniště je zajištěn po komunikaci pro motorová vozidla na ulici 

Konzumní. V těchto místech se rovněž nachází vjezdová brána na staveniště šířky 3,5m. 

Jelikož charakter prováděných stavebních prací nepředpokládá použití těžké mechanizace, 

nebude zřízena staveništní komunikace. Na staveništi není dostatek prostoru pro zřízení 

rozsáhlých skládek materiálů, proto je staveniště přizpůsobeno tak, aby bylo velmi dobře 

přístupné pro nákladní automobily zásobující plynule a v dostatečné míře materiálem stavební 

výrobu. Tyto vozidla na staveništi budou mít dostatek prostoru pro vyložení i naložení 

materiálů a také otáčení se.  Vozidla před opuštěním staveniště budou očištěná tak, aby 

nedocházelo k znečisťování okolních komunikací. Provoz v okolí staveniště bude řízen 

dopravními značkami. Na ulici Konzumní bude umístěno dopravní značení: „Pozor výjezd 

vozidel stavby“.  Nesmí docházet k ohrožování bezpečného provozu na pozemních 

komunikacích.  

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Před předáním staveniště zajistí investor vytyčení všech sítí technické infrastruktury. Investor 

i dodavatel stavby se budou řídit podmínkami uvedenými ve vyjádřeních správců těchto sítí. 

Ty jsou součástí stavebního povolení. Stavební lešení bude zasahovat do ochranných pásem 
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těchto sítí, proto je důležité dbát zvýšené opatrnosti při stavbě lešení. Výkopové práce v těsné 

blízkosti domu budou prováděny ručně. 

Investor také zajistí  přístupnost přípojných bodů k napojení staveniště na inženýrské sítě. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

Napojení staveniště na sítě bude zajištěno připojením na stávající vodovodní a elektro 

přípojku domu v místě za vodoměrem a elektroměrem. Investor zajistí přístupnost přípojných 

bodů k napojení staveniště na inženýrské sítě. Na těchto místech budou instalovány měřiče 

spotřeby těchto energií pro odečet spotřeby a hlavní uzávěry.  

Voda 

Pro provoz staveniště bude zapotřebí vody:  

 užitkové 

 pitné 

 požární 

Rozvod vody na staveništi bude zajištěn pomocí pohyblivého rozvodu (hadicemi) 

s uzavíratelnými ventily. Při tomto rozsahu staveniště a prováděných stavebních pracích není 

nutné řešit odvodnění staveniště. 

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY 

potřeba vody pro
měrná 

jednotka

počet 

měrných 

jednotek

střední norma 

[l/m.j.]

potřebné 

množství [ l ]

koeficient 

nerovnoměrnosti 

pro danou 

spotřebu [-]

lepení ETICS kg 3 325 7 23275

stěrkování ETICS kg 4 750 7 33250

56525

hygienické účely 1 pracovník 15 40 600

600

mytí stavebních pomůcek 200

200

mezisoučet B

mezisoučet A

mezisoučet C

voda pro provozní účely

voda pro hygienické a sociální účely: 

voda pro technologické účely

1,6

2,7

2
 

tabulka 5 Spotřeba vody pro prováděné stavební práce 

]/[85,2
93600

22007,26006,156525

3600
sl

t

kP
Q

nn

n  

Qn   spotřeba vody za sekundu [l/s] 
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Pn  spotřeba vody na 1 směnu – tabulková hodnota [l] 

kn  součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu – tabulková hodnota [-] 

t  doba odběru vody – provoz na směny 8-10hod [h] 

Elektrická energie 

Po staveništi bude elektrická energie vedena kabelovým vedením na sloupech. V místě 

příjezdové komunikace vedle vjezdové brány bude kabel vedený pod povrchem v  chráničce 

z PVC Ø50mm. Elektroměr a pojistný systém bude dimenzován na odběr 33 kW podle 

výpočtu maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště. Je povoleno 

zapojovat do těchto rozvaděčů pouze povolené spotřebiče.  

VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU ELEKTRICKÉ 
ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

    

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

STAVEBNÍ STROJ 

štítkový 
příkon 

kusů 
příkon 
všech 

[kW] [-] [kW] 

ruční el. mísidlo Festo 0.35 4 1.4 

Lešenářský vrátek 1 2 2 

Vrtačka 0.6 4 2.4 

Úhlová ruska 1.25 2 2.5 

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
ELEKTROMOTORŮ 

  8.3 

    

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY 

příkon 
pro 

osvětlení 

plocha 
prostor 

příkon 
všech 

[kW/m
2
] [m

2
] [kW] 

Kanceláře 0.02 18 0.36 

Šatny 0.006 36 0.216 

Sklady 0.003 18 0.054 

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍ 
OSVĚTLENÍ 

  0.63 

    

NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 

koeficient ztráty ve vedení 1.1 [-]  

koeficient současnosti el. Motorů 0.5 [-]  

koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0.8 [-]  

koeficient současnosti vnějšího osvětlení 1 [-]  
 

 
 

   

 P= 33 kW 

tabulka 6 Příkon elektrické energie pro zařízení staveniště 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Zařízení staveniště bude oploceno a bude označeno výstražnými tabulkami s nápisem:  

„ Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a „ Pozor nebezpečí úrazu“. Vstupy do budovy budou 

chráněny stříškami. Lešení bude opatřeno ochrannými sítěmi, aby nedošlo k pádu materiálu 

nebo stavebních pomůcek.  Všechny vstupní brány ke staveništi budou trvale uzamčeny pro 

zamezení vniku cizích osob na staveniště. Pohyb cizích osob bude umožněn pouze po 

domluvě s odpovědným pracovníkem dodavatele stavby. Tato osoba se bude pohybovat 

v doprovodu odpovědného pracovníka a vybavena ochrannými pomůckami. Nepředpokládá 

se na staveništi pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.   

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmu 

Staveniště je umístěno okolo objektu. Tímto uspořádáním staveniště nedojde k poškození 

veřejných zájmů. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektu 

Jelikož na staveništi není dostatek prostoru pro zřízení rozsáhlých skládek materiálů je 

staveniště přizpůsobeno tak, aby bylo velmi dobře přístupné pro nákladní automobily 

zásobující materiálem plynule a v dostatečné míře stavební výrobu. Vozidla před opuštěním 

staveniště budou očištěná tak, aby nedocházelo k znečisťování okolních komunikací. Nesmí 

docházet k ohrožování bezpečného provozu na pozemních komunikacích, znečišťování vod a 

ovzduší. Rovněž nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a prachem. 

Na staveništi se nachází toto zařízení: 

- Oplocení staveniště 

Bude zajištěno pomocí mobilních plotových dílců výšky 2,0m. Obvodový rám plotu tvoří 

svařené trubky. Výplň je drátěná z po   zinkovaného drátu a přivařena do rámu. Rozměr pole 

je: 

3 472 x 2 000 mm. Součástí bude i vjezdová brána a branky pro pěší. 
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- Stavební buňky 

Na jižní straně staveniště v blízkosti vjezdové brány bude umístěno 5 stavebních buněk  : 

stavební buňka pro stavbyvedoucího, další slouží jako šatna pro pracovní četu, dvě buňky, 

které slouží jako sklad pracovního nářadí a materiálu a buňka a kombi kontejner s WC a 

sprchami. 

Kancelář a šatna jsou buňky typu BK1 o rozměrech 2,5x6m. Obě stavební buňky jsou 

vybaveny elektrickým topidlem, 3x elektrickou zásuvkou a oknem s plastovou žaluzií. 

Kancelář je zařízena pracovními stoly a kancelářskými židlemi, skříní a věšákem. Šatna pro 

pracovníky je zařízena skříňkami a lavičkou.  

 Jako sklad pracovního nářadí a stavebních materiálů bude sloužit 2x buňka LK1 o 

rozměrech 2,5x6m a výšce 2,6m. Tato buňka má uzamykatelné vstupní dveře, které zaujímají 

celou šířku kontejneru a umožňují ukládání neskladného a objemného materiálu všeho druhu.  

 V buňce pro skladování pracovního nářadí budou navíc umístěny regály.   

- Hygienické zázemí 

Je zajištěno pomocí kombi kontejneru SK1 s toaletami a sprchami. Tento kontejner je šířky 

2,5 m, délky 6,1m a výšky 2,8m. Elektrická přípojka je na 380 V/32A, přívod vody  3/4", s 

napojením odpadního potrubí DN 100. Tato buňka je vybavena: 2 x elektrickým topidlem, 2 x 

sprchovou kabinou, 3 x umývadlem, 2 x pisoárem, 2 x toaletou boilerem na  200 litrů. 

 - Skládky 

Na staveništi je umístěna skládka tepelně-izolačních desek, skládka lepících a stěrkových 

hmot a skládka odpadu. Potřebná plocha pro skládku tepelně-izolačních desek je 30m
2
, a pro 

skládku lepících a stěrkových hmot je vyhrazeno 9m
2
. Odpady se budou ukládat do 2 

kontejneru, s popisem typu odpadu určeného k odstranění.  

Jeden bude určen k odvozu stavební suti a druhý k odvozu lehkého stavebního odpadů. 

Výpočet skládkových ploch 

SLÁDKA LEPIDEL: 

Práce na zateplení obvodového pláště budou prováděny po etapách. Na staveništi bude 

provedena skládka lepidla. Nejprve v množství potřebném pro lepení desek tepelné izolace, 

po dokončení této práce bude tato skládka doplněna v množství potřebným pro stěrkování.  

Lepení:  
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Plocha ETICS: 950 m
2
 

spotřeba: cca 3–4 kg/m
2
 (lepení), 

vydatnost: cca 3,5 m
2
/pytel 

balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg 

Spotřeba lepidla: 950x3,5 = 3 325kg 

Potřebné množství pytlů:  3325/25 = 133 pytlů 

Potřebné množství palet: 133/54 = 2,5 palety 

1 paleta = 0,96m2   0,96 x 3 =2,88m
2
 

Celková plocha skládky: 3m
2
 

Stěrkování:  

spotřeba: cca 4-6 kg/ m2 (armovací vrstva) 

balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg 

Spotřeba lepidla: 950x5 = 4 750kg 

Potřebné množství pytlů:  4 750/25 = 190 pytlů 

Potřebné množství palet: 190/54 = 3,5 palety 

1 paleta = 0,96m2   0,96 x 4 =3,84m
2
 

Celková plocha skládky: 3,9m
2 

 

SLÁDKA TEPELNĚIZOLAČNÍCH DESEK: 

Návoz tepelněizolačních desek bude prováděn po částech. Navržená skladovací plocha pro 

tyto účely je 15m
2
 

Rozměry desky: 500 x 1000 mm 

tloušťka 1 desky 14 cm, 

balení: 3 ks/bal. = 1,5 m
2
 = 0,21 m

3
 

Spotřeba balení: 950 : 1,5 = 634 

Velikost skladovací plochy na staveništi je 15 m
2
 = 30 balení = 6,3 m

3
  

Balíky TI desek je možné ukládat do výšky 2m, tedy 4 balení 

Kapacita skládky je 30 x 4 = 120ks balení. 

Na staveništi je možné skladovat najednou 120 ks balení TI desek. To odpovídá ploše 180m
2
 

OSTATNÍ SKLÁDKY: 

Pro další  materiál pro provedení ETICS je určen skladovací kontejner 20“ 
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Lešení a stavební výtah 

Kolem fasády domu bude postaveno mobilní lešení typu ALFIX. Jedná se o fasádní rámové 

lešení v šířce  730mm, s užitným zatížením 2 kN/m
2
. Celé lešení bude pokryto sítěmi, pro 

ochranu před případným pádem stavebního materiálu nebo pomůcek a nad vchody do domu 

budou umístěny ochranné stříšky. Na západní straně budovy bude postaven stavební výtah 

GEDA 250 Comfort 20m (kolmý) o těchto technických parametrech: 

Nosnost 200 kg 

Rychlost zdvihu 30 m/min 

Max.výška 60m 

Napájení 230V/16A 

Rozměr klece 124/83/110 cm 

(d /š/v) 

Zastavěná plocha 1,8 x 1,5m 

tabulka 7 Technické parametry  stavebního výtahu GEDA 250 Comfort 

Přípojné místa pro čerpání vody a elektrické energie jsou vyznačeny na situaci zařízení 

staveniště č. výkresu 39. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

V průběhu výstavby nebudou na zařízení staveniště umístěny stavby vyžadující ohlášení. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

Při provádění všech prací na stavbě je nutné dodržovat: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., tímto zákonem se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být seznámeni s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci před zahájením prací. O tomto poučení musí být proveden zápis ve stavebním deníku. 
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Pracovníci jsou povinni při práci používat předepsané pomůcky, které jim zabezpečí 

dodavatel. Staveniště musí být ohraničené oplocením a na vstupu označeno výstražnou 

tabulkou se zákazem vstupu všem nepovoleným osobám. Mechanismy na stavbě je nutné 

zabezpečit proti manipulaci cizí osobou. Také musí být dodrženy bezpečnostní opatření při 

pohybu staveništních mechanizmů, překládání materiálů a pod. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba nepodléhá režimu zvláštního právního předpisu o posuzování vlivu staveb na životní 

prostředí. Provozem stavby nebude stávající stav životního prostředí zasažen. Během stavby 

dojde pouze k dočasnému zvýšení hluku a prachu během výstavby. Stavba navazuje na 

stávající objekty, proto je potřeba respektovat veškerá práva uživatelů těchto objektů tzn. dbát 

o co největší omezení hlučnosti stavebních strojů, omezení prašnosti a podobně. 

Vliv stavby na okolí v průběhu výstavby 

Budou provedena opatření proti hluku, prašnosti (zejména při bouracích pracích a manipulaci 

se sutí) a k zamezení vynášení nečistot z místa stavby. Lešení budou kryta ochrannými sítěmi, 

aby nedocházelo k rozptylu materiálu z lešení. Zhotovitel zajistí splnění podmínek orgánů 

životního prostředí. 

Ochrana zeleně 

Při provádění stavby je třeba respektovat stávající zeleň kolem objektu, která se skláda ze 

zatravněných ploch, okrasné výsadby květin kolem objektu a několika křovin. Po skončení 

stavebních prací a demontáži lešení bude proveden důsledný úklid všech zelených ploch. 

Po dokončení stavebních prací budou poškozené zatravněné plochy zkultivovány a osety. 

Odpad ze stavební činnosti 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Vznikající odpad bude sbírán a likvidován do tříděného odpadu v souladu s 

příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván ani likvidován do 

stávajících sběrných nádob u objektu.  

V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad, který je 

zatříděn podle katalogu odpadů dle vyhl. 381/2001Sb. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s 

tímto odpadem dle platných předpisů.  
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Kód Kat. Název
Orientační

množství(t)
Způsob likvidace

15 01 01   - Papírové a lepenkové obaly 0,1 Sběrné suroviny

15 01 02    - Plastové obaly 0,1 Recyklace, uložení na skládku

15 01 03   - Dřevěné obaly 0,1 Využití u jiné organizace

15 01 06   - Směsné obaly 0,01 Uložení na skládku

15 01 10 N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

nebo obaly těmito látkami znečištěné
0,01 Uložení na skládku

17 01 01   - Beton 0,2 Uložení na skládku, recyklace

17 01 02 - Cihly 0,01 Uložení na skládku, recyklace

17 02 - Dřevo, sklo a plasty 0,1 Uložení na skládku, recyklace

17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 0,5 Uložení na skládku, recyklace

17 04 - Kovy (včetně jejich slitin) 0,1 Sběrné suroviny

17 06 04 - Izolační materiály 0,01 Uložení na skládku

17 09 N Jiné stavební a demoliční odpady 0,2 Uložení na skládku

17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady 0,3 Uložení na skládku

20 03 01 - Směsný komunální odpad 0,2 Uložení na skládku

 

tabulka 8 Předpokládané odpady vznikající během realizace stavby 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínu 

Lhůta pro provedení stavebních prací jsou 3 měsíce. Termín zahájení stavebních prací je 

předběžně stanoven na 1.6.2013 případně bude upřesněn investorem, podle doby obdržení 

stavebního povolení. Začátek výstavby bude v den předání a převzetí staveniště. Po 

dokončení stavebních prací je dodavatel povinný předat staveniště vyklizené s terénem 

upraveným do původního stavu podle smlouvy o dílo uzavřené mezi dodavatelem a 

investorem a podle projektové dokumentace stavby. 

 Zahájení prací  6/2013 

 Ukončení prací 8/2013 
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F. Dokumentace stavby 

1. Technická zpráva 

a) účel objektu 

Jedná se o panelový bytový dům na ul. Konzumní č.20 v Havířově - Šumbarku. Stávající 

budova je postavena v roce 1989 v konstrukční soustavě O.P.1.11. Jedná se o podsklepený 

průchozí bytový dům s šesti nadzemními podlažími. V suterénu se nacházejí sklepní kóje a 

technické prostory domu (kočárkárny, napojovací uzel TUV a ÚT) a technická chodba. 

Objekt má dva vstupy, z toho hlavní vstup z ulice je v úrovni 1.PP a z dvorní strany je na 

zvýšené úrovni 1.PP. V 1.NP až 6.NP jsou bytové jednotky. Svislé komunikace jsou tvořeny 

dvojramenným ŽB schodištěm a osobním výtahem umístěným v těsné blízkosti schodiště. 

Strojovna výtahu je umístěna na střeše domu. Střecha domu je dvouplášťová plochá. Jižní 

průčelí domu je u štítu a u dilatace členěno svislými pásy zapuštěných lodžií. Ostatní fasády 

jsou hladké. Sekce částí východního štítu navazuje uzavřenou dilatační spárou na sekci (dům) 

č.18 , která není předmětem tohoto projektu. 

Při revitalizaci objektu dojde k zateplení obvodových konstrukcí, zateplení střešního pláště, 

výměně oken, zasklení lodžií, výměně vstupních dveří a úpravě vnitřních společných prostor 

chodby a schodiště. Díky těmto stavebním pracím dojde ke snížení nákladů na vytápění 

bytového domu a ke zlepšení estetiky původního objektu, čímž vzroste i cena bytů v tomto 

domě.  

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 

přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Při revitalizaci objektu nebudou prováděny žádné dispoziční ani funkční změny a nedojde ke 

změně užívání stavby. V 1.NP se nachází 2 bytové jednotky 4+1 a 3+1, vstupní prostory 

zádveří, chodba, 2x kočárkárna schodiště a výtah.  V 2. až 6.NP jsou umístěny 3 bytové 

jednotky: 2x 3+1 a 1x 2+1.   

Výtvarným řešením je při revitalizaci barevné provedení fasády, které je navrženo provést 

tímto způsobem: 
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 v soklové části domu do úrovně -0,400 m kamínková omítka Mosaic Top, barva hnědá, 

odstín 021 od firmy Baumit, základní nátěr bude probarven do odstínu 3381 

 od úrovně -0,400 do +5,710m barva 0222, barva hnědá Baumit 

 od úrovně +5,710m do +17,800m bude probarvena barvou Life 0053, žlutohnědá 

barva Baumit. 

 Nad zadnim vstupem  až do úrovně 17,800m a výtahové šachty bude použita barva 

Life 0502, červená Baumit v pruhu širokém 4,9m 

Součástí revitalizace není řešení vegetačních úprav v okolí objektu. Po dokončení stavebních 

prací bude okolní zeleň uvedena do původního stavu. Na místech zničeného travního porostu 

bude trávník znovu osetý parkovou travní směsí. 

Panelový dům v době své výstavby nebyl řešen tak, aby byl přístupný pro užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Při revitalizaci však dojde k nainstalování rampy 

před vchodovou část domu. Rampa bude ve sklonu 1:8 a délky: 2,37m šířky 1,65m. Rampa 

bude polyetylenová typ excellent systems pinnot v barvě šedé. Také bude nainstalována 

šikmá schodišťová plošina přímá, kotvená do zdi, typ CPM 300 o rozměrech 900x800mm. 

Dále je možné se v domě bezbariérově pohybovat pomocí výtahu. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Objekt č.p. 385 má celkem 17 bytových jednotek. 

Základní rozměry objektu:   21,375 x 11,25m 

Podlahové plochy a obestavěné prostory:  

Zastavěná plocha:    240,47m
2
 

Obestavěný prostor:    4881,54m
3
 

 

Podélná osa objektu je orientovaná směr východ – západ, je kolmá na ulici Konzumní. Hlavní 

vstup do objektu je orientován k jihu, vstup vedlejší k severu. 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Bude provedena rekonstrukce panelového domu postaveného v konstrukční soustavě O.P.1.11. 

Dům má 17 bytových jednotek o konstrukční výšce 2800 mm. Konstrukční systém je 

krabicový systém tvořený soustavou příčných a podélných stěn tl. 150 mm. Stávající 
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obvodové stěny jsou provedeny sendvičovými kompletizovanými panely tl. 300 mm nebo 250 

mm. Stropní konstrukci tvoří stropní železobetonové panely tl. 150 mm. 

  Na objektu budou provedeny tyto stavební práce:  

Bourací práce 

 demontáž klempířských prvků: oplechování atiky, okapu na střeše strojovny, veškeré 

venkovní parapety, zábradlí lodžií, krytiny zastřešení předního vchodu  

 demontáž stávajících oken 

 odstranění stávajících vstupních dveří 

 demontáž větracích mřížek spížních skříní 

 odstranění nášlapné vrstvy podlah lodžií až po vodorovnou nosnou konstrukci lodžií 

Zednické práce 

Dojde k zazdění částí stávajících otvorů. Jedná se o otvory po vitrínách vedle vstupních dveří, 

částí okenních otvorů v suterénu bytového domu a dva okenní otvory nad hlavním vstupem 

do budovy. Zazdění bude provedeno přesnými tvárnicemi Ytong P4-500 tl. 250mm a P2-400 

tl.300mm. 

Výměna oken 

Nově bude namontováno v suterénu budovy 12ks oken o rozměrech 900x600mm a 2ks 

s rozměry 600x600mm. Všechny tyto okna jsou jednokřídlá, sklápěcí zaskleny izolačním 

drátosklem U=1,1 W/m
2
K. 

 Ve vchodech budou umístěna 2 ks oken o rozměrech 1600x500mm. Okna jsou 

jednokřídlá, otevíravá, sklápěcí, zasklena izolačním dvojsklem U=0,6 W/m
2
K. 

 Schodišťová okna a  okna v bytech budou vyměněna za trojkřídlová, otvíravá, sklápěcí 

okna s izolačním trojsklem U=0,6 W/m
2
K.  

U všech oken budou umístěny nové plastové interiérové parapety. Všechna okna jsou 

plastová, rám šestikomorový s izolační vložkou . Okna jsou vybavená 

systémem mikroventilace. Po výměně bude okolí stavebního otvoru uvedeno do původního 

stavu, takže bude provedena štuková omítka s výztužnou tkaninou. Nově provedené omítky 

budou vymalovány v rámci výmalby všech společných prostor chodeb a schodiště.   

 Dále bude provedeno zasklení všech lodžií bezrámovým systémem Aluvista s čirým 

bezpečnostním sklem tl.6mm ve vodících hliníkových profilech. 
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Výměna vstupních dveří 

Nové dveře budou hliníkové tříkomorové s eloxovanou úpravou, zaskleny tepelně izolačním 

sklem Connex s bezpečnostní fólií. Dveře budou opatřeny kartáčovým těsněním a 

bezpečnostním zámkem ve výšce 1,0m. Rozměry dveří jsou 1000x2100. 

Zateplení střechy 

Nejprve bude střecha důkladně očištěna a ze stávající střešní konstrukce budou odstraněny 

nečistoty, mech a odlupující se části. Tepelně izolační vrstva (desky ze stabilizovaného 

pěnového polystyrénu EPS 100 v tl.200mm) se položí na stávající horní střešní plášť. Ty 

budou přichyceny pomocí talířových hmoždinek FDD 50x280 a podložek HTV 80/40TK po 

3ks/m
2
 v ploše střechy-a, 6ks/m

2
 na okraji střechy-b, 9ks/m

2
 v rohu střechy-c . Zároveň se 

uzavřou větrací otvory v atice a celá atika se zateplí v návaznosti na zateplení celé fasády. Do 

původních otvorů v atice se osadí expanzní trubičky pro vyrovnání vnitřního a vnějšího tlaku. 

Na tepelněizolační vrstvu se položí textilie filtek 300 a střešní hydroizolační fólie Alkorplan 

35176 z měkčeného PVC tl.1,8mm. Provede se stabilizace kotvením.  

Výpočet velikosti oblastí pro vítr pro určení množství kotevních prvků:  

-ve směru kolmém na: 

delší půdorysný rozměr      kratší půdorysný rozměr: 

e = menší z hodnot b nebo 2h 

b = 21,6m; 2xh = 2x 17,8 = 35,6m     b = 11,25; 2xh = 35,6m 

e = 21,6m        e = 11,25m¨ 

e/4 = 21,6/4 = 5,4m       e/4 = 11,25/4 = 2,8 

e/10 = 2,16m        e/10 = 1,125m 
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Obrázek 1 Základní rozdělení střešní plochy [ 8], Rozdělení střešní plochy na revitalizovaném objektu 

 Zateplení obvodového pláště 

Před provedením zateplení bude obvodový plášť očištěn tlakovou vodou aby došlo 

k odstranění prachu a nesoudržných částí omítky. Poté bude provedeno kotvení obvodových 

sendvičových panelů a to systémem CemTie šikmé táhlo. Nerezová výztuž HeliBar bude 

vlepena pomocí tmelu HeliBond MM3 do předem vyvrtaného a vyfrézovaného otvoru pod 

uhlem 45°. Způsob provedení a rozmístění dodatečné výztuže je blíže specifikován ve 

výkresech č.2-4.  Poté bude provedena kontrola stavu podkladu před lepením desek tepelné 

izolace. Zateplení kontaktním izolačním systémem Baumit Open Premium bude provedeno 

lepením a kotvením desek tepelné izolace o tl. 140mm z expandovaného polystyrénu.  

Z protipožárních důvodů budou nad všemi okny provedeny pásy z minerální vlny tl. 

140mm šířky 500mm  ve vzdálenosti 150mm od nadpraží oken a do délky min. 1500mm od 

ostění oken viz výkres č. 30-32. Ve vstupech do budovy do výšky 2 950mm a šířky 3750 a 

4825 mm bude rovněž tepelná izolace z minerálních vláken tl. 140mm. 

 Na lodžiích bude zateplení provedeno z desek z fenolické pěny tl.80mm. Tento 

materiál tl. 40mm bude použit i k zateplení ostění oken. 

V ploše bytového domu do výšky 8m bude použito 6 ks/m
2
 hmoždinek EJOT IDK-T 

8/60x175. V nároží objektu do výšky 8m -  8 ks/m
2
 hmoždinek EJOT IDK-T 8/60x175.  

Vnároží objektu ve výšce nad 8m - 14 ks/m
2
 hmoždinek EJOT IDK-T 8/60x175. Pro kotvení 

minerálních fasádních desek budou použity hmoždinky typu EJOT TID-T 8/60x175. 

Založení kontaktního tepelně izolačního systému bude provedeno podle 

certifikovaného detailu založení baumit s zesilující výztuží s tloušťkou vrstev 8mm s lištou 
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PVC s okapničkou – požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému č. PKO-10-024. 

V soklové části domu bude tloušťka tepelné izolace 100mm a provedena bude 

z expandovaného polystyrénu typu Perimetr do výšky 300mm. Zateplení soklové části bude 

ukončeno v hloubce 300mm pod úrovní terénu.  Zateplen bude rovněž strop v 1.podzemním 

podlaží a v oblasti zádveří a kočárkáren pomocí desek z minerální vlny o tl.60mm. Desky 

z minerálních vláken s podélnými vlákny budou použity pro zateplení svislých stěn bytů 

sousedících s prostorem zádveří. 

 Vnější povrchy 

Obvodová konstrukce bude pokryta kontaktním zateplovacím systémem o svrchní úpravě 

tenkovrstvou silikátovou probarvenou škrábanou omítkou tl. zrna 2mm. Soklová část do 

výšky -0,400m bude provedena z nakašírované cementové stěrky a překryta omítkou 

z barevných kamínků („marmolit“). 

Vnitřní povrchy   

Po výměně oken budou opraveny omítky ostění a nadpraží, a osazeny vnitřní parapety.  

Provede se výmalba společných prostor: chodeb a schodiště. Do výšky 1,3m se provede 

barevný váleček. 

Zámečnické konstrukce 

Stávající zábradlí lodžií bude odstraněno a vyměněno za nové hliníkové s povrchovou 

úpravou eloxovanou v nerezovém designu. S výplní z kompaktních desek Connex v mléčné 

barvě. Zábradlí bude kotveno k obvodovému panelu pomocí kotev a pacek. Rozměry zábradlí 

jsou: 2635x1100mm. Rovněž budou vyměněny mřížky z bytových spíží. Nové mřížky budou 

nerezové o rozměrech 150x150mm. Osadí se nové čistící rohože v obou vchodech o 

rozměrech 800x500mm. Na schodiště budou přichyceny ocelové výjezdy pro kočárek šířky 

200mm a délky 2 700mm. 

Klempířské konstrukce 

Oplechování atiky,žlab na střeše strojovny a žlaby u lodžií s chrliči výlez budou 

z titanzinkového plechu tl. 0,7mm. Budou provedeny nové venkovní parapety ke všem 

okenním otvorům. Budou  z hliníkového plechu tmavohnědé barvy a tloušťky 0,7mm. Na 

střeše budou osazeny 3ks ventilačních turbín Lomanco BIB12, průměru 305mm z hliníku.  
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e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru 

Je navrženo dodatečné zateplení obvodového pláště KZS Baumit Open Premium v tl. 140mm, 

v soklové části pak 100mm. Bude provedeno rovněž zateplení stropu 1.podzemního podlaží 

 deskami z minerální vlny o tl. 60mm. Dále pak dodatečné zateplení střechy deskami ze 

stabilizovaného pěnového polystyrénu EPS100 ve dvou vrstvách a celkové tl. 200mm viz 

příloha č.25. 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 

Práce na revitalizaci bytového domu nezasahují do stávajících základových konstrukcí. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Objekt je určen k bydlení. Při revitalizaci nedojde ke změně užívání objektu ani ke změně 

způsobu vytápění. Odpady, které vznikají při provozu, jsou běžné komunální směsné odpady. 

Při stavbě dojde ke vzniku odpadů ze stavební činnosti, způsob odstranění a roztřídění dle 

typu odpadu je blíže popsán v části E – Technická zpráva zařízení staveniště, bod i) 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě.  

Objekt je vytápěn pomocí dálkového teplovodu. Po zateplení obvodového pláště dojde ke 

snížení potřeby energie na vytápění, čímž bude zlepšeno působení objektu na životní prostředí.  

h) dopravní řešení 

Objekt je na své jižní straně napojen na komunikaci pro motorová vozidla na ulici Konzumní. 

Zde je i umožněno parkování osobních vozidel. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

V této lokalitě nevznikají zásadní škodlivé vlivy venkovního prostředí, které by omezily 

stavbu nebo její využití. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navržené stavební úpravy objektu jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – Stavební 

zákon a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, platnými normami 

a navrženými technologickými postupy výrobců. 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVEDENÍ ZATEPLENÍ 

PANELOVÉHO OBJEKTU P 1.11 

1. TECHNOLOGICKÝ POSTUP KOTVENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

1.1. POUŽITÝ MATERIÁL 

- Kotvení bude provedeno pomocí systému CemTie – šikmé táhlo od firmy Helifix. Systém se 

skláda z : 

 -lepícího tmelu Helibond MM3, který je tixotropní a vhodný k injektáži ručním aplikátorem. 

Tmel se skládá ze dvou složek: -tekuté ( vodní disperze styrenbutadienových kopolymerů) 

- práškové (suchý portlandský cement a vnitřní minerální plniva). Smíchává se celý obsah bez 

dalších příměsí. Teplota při zpracování je +5°C až +20°C. 

- výztuž HeliBar Ø 6mm a délky 500mm z nerezové austentické oceli XCrNi 1810, 

standardního stupně, tvar profilu je šroubovitý „Hi-Fin“ 

1.2. POUŽITÉ NÁŘADÍ 

- drážkovací frézka se dvěma kotouči 

- elektrická rotační příklepová vrtačka 

- kompresor 

- šnekový nástavec na vrtačku 

- aplikační pistole 

- hladítko 

- nůž 

1.3. PRACOVNÍ POSTUP 

Bude proveden vrt do konstrukce elektrickou rotační příklepovou vrtačkou  

průřezu 14mm a délky 350mm pod úhlem 45°. Pak svislá drážka délky 150mm, pomocí 

drážkovací frézky se dvěma kotouči.Vrt se vyfouká, zbaví hrubších nečistot a prachových 

částí. Před vlepením se vypláchne čistou vodou. Tmel HeliBond MM3 se rozmíchá přímo v 

originálním kyblíku šnekovým nástavcem na vrtačku, smícháním suché a tekuté složky 

v balení. Nesmí být použity žádné další příměsi! Po pěti minutách znovu směs rozmícháme a 

plníme předem navlhčenou aplikační pistoli. Na aplikační pistoli nasadíme trubicový nástavec 

na aplikaci tmelu do vrtů, zkrácený na konkrétní hloubku vrtu. Do nástavce vytlačíme tmel 
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z pistole až na konec, poté do něj vešroubujeme krátkou kotevní výztuž. Nástavec s tmelem a 

výztuží vsuneme na dno vrtu a injektováním je pistole s nástavcem vytlačována ven. Výztuž� 

zůstane celá ve vrtu obalená tmelem. Upravíme dle potřeby ústí vrtu. Při injektáži vrtů se 

musí trubice pistole pohybovat ve vrtu vždy volně a lehce - vrt musí být náležitě  protažen 

vrtáním a vyčištěn nejlépe tlakovou vodou. [9.] 

 

2.TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝMĚNY OKEN 

1.1. POUŽITÝ MATERIÁL 

- Okno plastové Omega VEKRA je použito k provedení oken 1/N, 2/N a 16/N. 

Jedná se o plastový okenní systém Salamander se dvěma úrovněmi těsnění. Profily jsou 

pětikomorové se stavební hloubkou rámu 76 mm a vyznačující se  součinitelem prostupu 

tepla rámu Uf  = 1,3 W/(m
2
K). Ve spojení se standardním izolačním dvojsklem a plastovým 

distančním rámečkem TGI-W tak dosahuje výborných tepelných vlastností 

(Uw = 1,1 W/(m
2
K)). Pro statické vyztužení jsou  použity kvalitní žárově pozinkované 

výztuhy dostatečné tloušťky a ve spojení  s dvěma úrovněmi těsnění je dosažena potřebná 

úroveň fyzikálních vlastností  (průvzdušnost, vodotěsnost, akustické vlastnosti, zatížení 

větrem apod.).  Kování je použito celoobvodové. 

- Okno plastové Premium VEKRA je použito k provedení zbývajících oken. 

Profily oken jsou šestikomorové se speciální izolační vložkou v jedné z rámových 

komor.Součinitel prostupu tepla rámu i řídla s výztuhou je Uf = 0,9 W/m
2
K. Stavební hloubka 

těchto oken je 90mm. Profilový systém se středovým těsněním a třemi těsnícími rovinami – 

lepší akustická izolace. Těsnost a tepelná izolace. Zasklení je provedeno z izolačního trojskla. 

Součinitel prostupu tepla celého prvku Uw = 0,6 W/m
2
K. Kování je odolnější proti násilnému 

vytržení. [9.] 

Ozn. Materiál Rám Šířka Výška Ks Zasklení 

W/ m
2
K 

Barva 

1/N Plastové 5komorový 900 600 12 1,1 Bílá 

2/N Plastové 5komorový 600 600 2 1,1 Bílá 

3/N Plastové 6komorový 1600 500 2 0,6 Bílá 

5/N Plastové 6komorový 3 000 1 500 5 0,6 Bílá 

6/N Plastové 6komorový 2 900 1 500 12 0,6 Bílá 
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7/N Plastové 6komorový 2 400 1 500 12 0,6 Bílá 

9/N Plastové 6komorový 1 200 1 500 12 0,6 Bílá 

10/N Plastové 6komorový 900 1 500 12 0,6 Bílá 

11/N Plastové 6komorový 2 100 1 500 12 0,6 Bílá 

12/N Plastové 6komorový 1 200 1 500 6 0,6 Bílá 

14/N Plastové 6komorový 1 600 1 500 6 0,6 Bílá 

15/N Plastové 6komorový 3 000 1 500 5 0,6 Bílá 

16/N Plastové 6komorový 800 800 1 1,1 Bílá 

tabulka 9 Použité rozměry nových plastových oken 

1.2. POUŽITÉ NÁŘADÍ 

- vodováha, metr  

- montážní palička  

- klíny na fixaci   

- šroubovák  

- turbošrouby  

- montážní pěna  

- ostatní elektrická zařízení nutná k montáži oken  

- těsnící a tmelící materiál   

- vlhčící souprava  

1.3. PRACOVNÍ POSTUP 

1. Demontáž stávajících oken. :  

Nejprve se vysadí z pantů okenní křídla stávajících oken a vynesou se na skládku. Dále se 

vysekne na bocích a vysadí vnitřní parapet. Následně bude odstraněn parapet vnější. Je třeba 

tyto práce provádět opatrně. Ruční pilou se prořízne příčka okna a v podélném směru se 

vylomí. Poté se také prořízne dolní část okenního rámu a vylomí se podélně nahoru. Boční 

části okna se vylomí směrem dovnitř a opatrně se odstraní i část horního rámu. Po vybourání 

se odstraní zbytky suti, vytáhnou se staré lavičníky a hřebíky, které byly použity k uchycení 

stávajícího okna Stavební otvor se důkladně očistí od hrubých nečistot. 

 

2. Montáž nového plastového okna 
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Překontrolují se rozměry stavebního otvoru. Prostor pro zapěnění nového okna by neměl 

přesáhnout 1-2cm. Připraví se nové plastové okno k montáži: pomocí demontáže horního 

pantu, ze kterého se vyjme vodící čep a vysadí se křídlo okna.  

 Rám okna nahrubo vyklínujeme do stavebního otvoru. Hloubka umístění výplně je 

stanovena v projektové dokumentaci a při provádění bude překontrolována a provede se zápis 

do stavebního deníku.  

 Rám bude zaměřen ve výšce určené projektovou dokumentací do vodorovné polohy a 

bude zaklínován. Dále bude proměřena svislost na obou stranách okna pomocí olovnice. 

Rovněž bude provedena kontrola opětovným proměřením svislosti. Také bude 

překontrolováno usazení rámu proměřením obou úhlopříček.  

 Okenní rám bude ukotven pomocí turbošroubů. Po ukotvení je opět nutné zkontrolovat 

vodorovnou a svislou polohu rámu a také rovinnost jednotlivých stran jestli nedošlo 

k deformaci při provádění kotvení. 

 Okenní rámy na schodišti a balkónové dveře mají větší rozměry a tak bude nutné je 

rozepřít. Poté bude okenní otvor zvlhčen a následně zapěněn nízkoexpanzní pistolovou 

montážní pěnou. Zapěňování se bude začínat od horní strany okolo celého rámu rovnoměrnou 

vrstvou. Množství montážní pěny bude zvoleno tak, aby v konečném objemu kopírovala okraj 

rámu, přebytečné množství po úplném vytvrdnutí je nutné odřezat. Po vytvrdnutí montážní 

pěny se osadí okenní křídla.  

  Po montáži bude provedena kontrola seřízení a funkčnosti okna.  

 

3. Montáž vnitřního parapetu 

Je potřeba připravit lůžko pod parapetem. Dále se musí nechat mezera pod parapetem  cca1,5-

2cm pro montážní pěnu. Parapet bude zapuštěný do bočních špalet a to cca 2 cm na každé 

straně. Parapet bude nasazen tak, aby byl dostatečně usazen pod rámem okna  a nastaven do 

mírného spádu. Poté se parapet na každé straně zajistí kolíkem, aby bylo zamezeno posunu. 

Následně bude vypěněna mezera pod parapetem a spád parapetu zkontrolován vodováhou.  

Aby se parapet vlivem montážní pěny nezvedal a nevlnil, je nutné parapet zatížit, nebo 

nasadit rozpěrku k hornímu líci parapetu. Ty budou odstraněny následující den po montáži.  

 

4. Montáž vnějšího parapetu 

Parapet bude přišroubován do podkladového profilu křížovými vruty, poté bude parapet 

zapěněn, vyrovnán a překontrolován spád, po bocích zajištěn klínky a zatížen. 
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5. Zednické zapravení 

Ostění bude očištěno, oškrábáno od malty, navlhčeno a bude nanesana penetrace. Dále bude 

do mezer a poškozených částí natažena štuková omítka, která bude upravena filcováním. 

2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝMĚNY VCHODOVÝCH DVEŘÍ 

2.1. POUŽITÝ MATERIÁL 

- Vchodové dveře Vekra typ CS 68 

Jedná se o hliníkový dveřní systém Reynaers s přerušeným tepelným mostem  

a se stavební hloubkou 77 mm. Svou konstrukcí v oblasti přerušení  

tepelného mostu (40 mm PA můstek, speciální žebrování) dosahuje systém  

výborných tepelných vlastností. Povrchová úprava je tvořena vypalovací  

práškovou barvou s dlouhou životností v široké paletě odstínů RAL. Díky hliníkové slitině 

jsou profily staticky únosné a velmi stabilní. 

Ozn. Styl Rám Šířka Výška Ks Zasklení 

W/ m
2
K 

Barva 

D1/N Vchodové dveře 

jednokřídlé 

Al 1 000 2 100 2 1,1 Šedá 

D2/N Dveře jednokřídlé 

(střecha) 

Al 900 2 100 1 1,1 Šedá 

tabulka 10 Použité rozměry a počet vchodových dveří 

2.2. POUŽITÉ NÁŘADÍ 

- vodováha, metr  

- montážní palička  

- klíny na fixaci   

- šroubovák  

- turbošrouby  

- montážní pěna  

- ostatní elektrická zařízení nutná k montáži oken  

- těsnící a tmelící materiál   

- vlhčící souprava  
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2.3. PRACOVNÍ POSTUP 

1. Demontáž stávajících dveří. :  

Nejprve se vysadí z pantů dveřní křídlo stávajících dveří a vynese se na skládku. Následně se  

vysekne zárubeň. Po vybourání se odstraní zbytky suti a stavební otvor se důkladně očistí od 

hrubých nečistot. 

 

2. Montáž nových hliníkových dveří: 

Překontrolují se rozměry stavebního otvoru. Prostor pro zapravení nových dveří by neměl 

přesáhnout 1-2cm. Připraví se nová zárubeň k montáži: pomocí demontáže horního pantu, ze 

kterého se vyjme vodící čep a vysadí se dveřní křídlo.  

 Zárubeň bude nahrubo vyklínována do stavebního otvoru. Hloubka umístění výplně je 

stanovena v projektové dokumentaci a při provádění bude překontrolována a provede se zápis 

do stavebního deníku.  

 Zárubeň bude zaměřena ve výšce určené projektovou dokumentací s ohledem na 

použitý prah do vodorovné polohy a bude zaklínována. Dále bude proměřena svislost na obou 

stranách zárubně pomocí olovnice. Rovněž bude provedena kontrola opětovným proměřením 

svislosti. Také bude překontrolováno usazení zárubně proměřením obou úhlopříček.  

 Zárubeň bude ukotvena pomocí turbošroubů. Po ukotvení je opět nutné zkontrolovat 

vodorovnou a svislou polohu zárubně a také rovinnost jednotlivých stran jestli nedošlo 

k deformaci při provádění kotvení. 

 Poté bude zárubeň rozepřena. Následně bude otvor zvlhčen a zapěněn nízkoexpanzní   

montážní pěnou. Zapěňovat se bude začínat od horní strany okolo celého rámu rovnoměrnou 

vrstvou. Množství montážní pěny bude zvoleno tak, aby v konečném objemu kopírovala okraj 

zárubně, přebytečné množství po úplném vytvrdnutí je třeba odřezat. Po vytvrdnutí montážní 

pěny se osadí dveřní křídlo.  

  Po montáži bude provedena kontrola seřízení a funkčnosti dveří.  

 

3. Zednické zapravení 

Ostění bude očištěno, oškrábáno od malty, navlhčeno a bude nanesana penetrace. Dále bude 

na celé nově dozděné stěně natažena štuková omítka, která bude upravena filcováním. 
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3. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVEDENÍ PODLAH NA LODŽIÍCH 

3.1. POUŽITÝ MATERIÁL 

Na stávající železobetonové lodžiové desce bude nově použitý certifikovaný balkónový 

systém Baumit Baumacol. Ten je tvořen materiály pro přípravu podkladu,  

hydroizolační, lepicí a spárovací hmoty doplněné o příslušenství v podobě balkónové 

okapnice, popř. hydroizolační rohové pásky. 

Skladba konstrukce lodžie:  

1. Železobetonová lodžiová deska stávající 

2. Základní nátěr pro nenasákavé podklady:  Baumit Super Grund 

3. Spádová vrstva Baumit FlexBeton  

4. Základní nátěr pro nenasákavé  podklady:  Baumit Super Grund  

5. Hydroizolace Baumit Baumacol Protect  

6. Flexibilní lepicí malta Baumit Baumacol FlexTop  tř. C2TE S1  pro lepení obkladů, dlažeb) 

7. Dlažba 

 

Doplňkový materiál pro provedení podlahy lodžie a dopňkových prvků 

- Okrajová dilatační páska Baumit 

-  Hydroizolační páska - bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn 

-  Fixace balkónové okapnice - balkónová páska 

- Okapnice - přímý balkónový profil 

- Balkónový žlab s chrličem 

- Spárovací hmota Baumit Baumacol Fuge  

- Silikonový těsnicí tmel Baumit Baumacol Silikon  

 

3.2. POUŽITÉ NÁŘADÍ 

- Hladítka: dřevěné, gumové, spárovací, houbové, nerezové, polystyrenové, zubové 

- Zednická lžíce malá a velká 

- Gumová stěrka na silikon 

- Kartušova pistole 

- Spirálová metla HS2, HS3R 

- Pomaluběžné mísidlo 

- Lžíce vnější roh, vnitřní roh 
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- Vodováha 

- Dřevěná lať 

- Váleček 

3.3. PRACOVNÍ POSTUP 

1. Odstranění stávajících vrstev balkónové skladby:  

- vybourání dlažby a hydroizolace 

- odstranění oplechování  

- odřezání patek sloupků zábradlí a odstranění celé konstrukce zábradlí 

- odstranění nesoudržná omítky a starých zbytků lepidel nebo cementů.  

Veškeré sutě budou odvezeny na skládku 

2. Vyrovnání podkladní vrstvy 

Je třeba vyrovnat podkladní vrstvu železobetonové desky. Tato práce se provede pomocí 

kontaktního můstku Baumit Super Grund v tl. max. 20mm. Před nanesením bude podklad 

očištěn, zbaven nátěrů a mastnoty. Kontaktní můstek se nanese přímo na podklad válečkem. 

Po provedení je nutné zajistit technologickou přestávku 12 hodin . 

3. Aplikace spádové vrstvy 

Provede se dilatace spádové vrstvy od okolních svislých konstrukcí pomocí okrajové dilatační 

pásky. Pote se v bubnové míchačce se nadávkuje 2,5l záměsové vody na 25kg pytel Baumit 

Flexbeton a promíchá se. Připravená směs se aplikuje na podklad. Provede se spádová vrstva 

ve sklonu min. 2%. Pomocí dřevěné latě se směs stáhne, zhutní a urovná.Při hutnění se 

použije polystyrénové nebo dřevěné hladítko a zároveň se směs vyhlazuje. Během zpracování 

a následných 14 dní musí být potěr chráněn proti předčasnému vysychání a dle klimatických 

podmínek kropen vodou. Flexbeton je pochozí za 24 hodin, plně zatížitelný po 28 dnech. 

4. Aplikace hydroizolační vrstvy 

Před aplikací je nutné natřít spádovou vrstvu kontaktním můstkem Baumit Super Grund , 

který zajistí potřebnou adhezi další vrstvy a zároveň zamezí odsátí záměsové vody z čerstvého 

materiálu do podkladu. Připravíme hydroizolační hmotu: 5,85l záměsové vody promícháme 

s 18kg pytlem suché směsi Baumit Baumacol Protect do jemné konzistence bez hrudek 

pomocí pomaluběžného míchadla.  Následně bude tato hmota plošně nanesena jako 1. vrstva  

hydroizolace. Materiál se nanese pomocí zubového hladítka (zub cca 4-6mm) v souvislé a 

pravidelné vrstvě a rovnoměrně uhlazen pomocí hladítka. Hmota bude nanesena ve dvou  

pracovních krocích s odstupem cca 3 hod. Výsledná tloušťka vyrovnané vrstvy bude min. 2 

mm. Mezi 1. a 2. vrstvou bude volný konec lodžie osazen okapnicí zafixovanou k 1. vrstvě 
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hydroizolace pomocí samolepicí butylenové balkónové pásky Baumit. Ty se následně překryjí 

druhou vrstvou hydroizolační hmoty. Ta bude aplikována napříč první vrstvou. Poté je nutná 

24hodinová technologická přestávka.  

 

5. Lepení a spárování dlažby 

Po technologické přestávce se smísí suchá směs lepícího tmelu Baumit Baumacol FlexTop 

25kg pytel s 6,5 l záměsové vody pomocí pomaluběžného mísidla. Následně bude hmota 

aplikována na podklad pomocí hladké strany nerezového hladítka a poté plocha upravena 

zubovým hladítkem velikost zubu 8-10mm. Na rubovou stranu dlaždice aplikujeme kontaktní 

vrstvu lepicí hmoty. Dlažbu se lepí s přesahem cca 1 cm přes okapnici tak, aby vznikla 

okapová hrana. Lepidlo se nanáší jak na podklad, tak na dlaždici a lepí se mokré do mokrého. 

Po technologické přestávce cca 24 hodin se bude spárovat spárovací hmotou. Spárování bude 

provedeno celoplošné flexibilní, rychleschnoucí a vodotěsnou spárovací hmotou Baumit 

Baumacol Fuge. Spoj mezi okapnicí a dlažbou bude vyplněn polyuretanovým nebo 

silikonovým tmelem Baumit Baumacol Silikon. Spoj mezi nalepeným soklovým páskem a 

dlažbou bude rovněž vyplňen pomocí polyuretanového nebo silikonového tmelu. Všechny 

spáry a spoje budou zabezpečeny proti  pronikání vody. [7] 

 

4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLENÍ STŘECHY 

4.1. MATERIÁL 

- Desky ze stabilizovaného pěnového polystyrénu EPS 100 S tl. 100mm ve dvou vrstvách.  

Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu jsou určeny pro tepelné izolace s 

běžnými požadavky na zatížení tlakem ploché střechy. Jsou určeny pro trvalé zatížení v tlaku 

max. 2000 kg/m2 při deformaci < 2%. 

 

- Hmoždinky talířové FDD 50x280 a podložky HTV 80/40TK 

 

- Textilie FILTEK 300 

Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním. Použitá pro svou separační funkci. Odděluje 

vrstvu tepelné izolace expandovaného pěnového polystyrénu EPS 100 S od  hydroizolační 

vrstvy, kterou tvoří  fólie Alkorplan 35176. Plošná hmotnost je 300 gm
2
, délka v roli 50m a 

šířka 2m.  
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- Fólie Alkorplan 35176:  

Fólie ALKORPLAN jsou vyráběny z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid). Tyto fólie se 

používají jako jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Fólie je s PES 

výztuží. Barva je šedá, tl. 1,5 mm, šíře role: 2,10 m, délka role  25 m. 

Při provádění budou využity rovněž doplňkové tvarovky a to:  

-vnitřní roh (kout) - slouží k zesílení hydroizolace ve vnitřních rozích 

- vnější roh - slouží k zesílení hydroizolace ve vnějších rozích 

- vtok přímý - tvarovky z PVC k odvodnění střechy, průměr 150 mm. 

4.2. POUŽITÉ NÁŘADÍ 

·  ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem  

·  svařovací automat  

·  tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm  

·  mosazný kartáč, 

·  silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm  

·  mosazný přítlačný váleček na detaily  

·  izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí  

·  ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů  

·  příklepová vrtačka  

·  nůžky, nůžky na plech, 

·  metr, pásmo, vodováha 

4.3. PRACOVNÍ POSTUP 

1. Očištění podkladu  

Nejprve se staré hydroizolační asfaltové pásy musí mechanicky očistit, vynést odstraněný 

materiál na skládku, vyspravit a opatřit asfaltovým nátěrem za studena, který je nutno nechat 

24 hodin odvětrat (obsahuje rozpouštědla, která mohou poškodit EPS). 

2. Pokládka desek 

Budou kladeny dvě vrstvy desek každá tl.10cm. Obě vrstvy budou kladeny na vazbu. Desky 

budou položené těsně na sraz. Druhá vrstva bude uložena tak, aby spáry mezi deskami nebyly 

nad sebou, budou přeloženy o ½ délky desek.   

3. Pokládka separační textilie 
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Přes desky tepelné izolace bude volně položena podkladová textilie Filtek 300, která tvoří 

separační vrstvu. Textilie bude položena s přesahem 150mm a přesahy budou bodově spojeny 

horkovzdušným přístrojem aby se zabránilo posunu textilie v průběhu realizace hydroizolační 

vrstvy. 

4. Pokládka profilů ze spojovacího plechu 

Profily ze spojovacího plechu se budou kotvit po položení separační textilní vrstvy. Profily se 

pokládají s dilatační mezerou šířky 3 - 5 mm. 

5. Pokládka hydroizolace 

Fólie bude položena světle šedou vrstvou směrem do exteriéru. Jednotlivé pruhy fólií budou 

položeny na vazbu, posun čelních spojů bude nejméně 200 mm tak aby nevznikaly křížové 

spoje. V místě křížení podélného a příčného spoje se roh horní fólie seřízne do oblouku.  Při 

pokládce bude postupováno tak, aby bylo zamezeno  případnému zatečení vody do skladby 

střechy, tzn. bude postupováno od okrajů střechy a průběžně budou opracovávány detaily.  

Fólie bude položena v podélném směru s přesahem min.110mm a šířka svaru bude 30mm. 

V příčném směru bude hydroizolace položena s přesahem min. 100mm a šířka svaru bude 

30mm. 

6. Kotvení nového souvrství střešního pláště 

  Vše bude mechanicky kotveno k podkladu pomocí zatloukacích hmoždinek FDD 50x240 a 

teleskopické podložky HTK 50x240. Počet kotvících prvků je empiricky navržen :  

- ve středové ploše 3 ks/m
2
 

- v okrajové ploše 6 ks/m
2
 

- v rohové ploše 9 ks/m
2
 

Rozměry střešních ploch jsou blíže specifikovány ve výkrese č. 20 a na obr. č.3 této práce. 

Kotvy budou umístěny v místech podélných přesahů hydroizolace. Tam kde bude nutné kotvit 

v ploše, bude přes kotvící prvek aplikován přířez hydroizolace.  

5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

5.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy panelového domu postaveného v roce  

1989 v konstrukční soustavě O.P.1.11. Jedná se o podsklepený průchozí bytový dům šesti 

nadzemními podlažími a 17 bytovými jednotkami. V suterénu se nacházejí sklepní kóje a 

technické prostory domu (kočárkárny, napojovací uzel TUV a ÚT) a technická chodba. 

Střecha domu je dvouplášťová plochá. Jížní průčelí domu je u štítu a u dilatace členěno 
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svislými pásy zapuštěných lodžií. Ostatní fasády jsou hladké. Sekce částí východního štítu 

navazuje uzavřenou dilatační spárou na sekci (dům) č.18 , která není předmětem tohoto 

projektu. Obvodové nosné konstrukce mají tl. 300 mm a skládájí se z vnitřní želozobetonové 

stěny tl.150mm, tepelně izolační vrstvy z pěnového polystyrénu tl. 80 mm a vnější 

železobetonové vrstvy tl.70 mm. Vodorovná nosná konstrukce je z železobetonových 

stropních panelů tl.150mm. 

 Zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Navržena je 

skladba systému Baumit Open Premium o tloušťce tepelně izolační vrstvy 140mm, v soklové 

části domu 100mm. 

Účelem prováděných stavebních prací na zateplení bytového domu je snížení potřeby energií 

na vytápění domu a tím snížení nákladů na provoz domu. Rovněž dojde ke zvýšení standardu 

bydlení v tomto domě.   

5.2. MATERIÁL 

5.2.1. SKLADBA SYSTÉMU BAUMIT PRO 

Materiál pro provedení zateplení je navržen podle doporučené skladby ETICS výrobce pro 

systém Baumit Pro.  

Celý systém je proveden z těchto materiálů: 

Lepící hmota:   Baumit ProContact 

Izolant:   Baumit EPS-F 

   Minerální fasádní desky podélná vlákna 

Kotvení izolantu:  Hmoždinka STR U 

Stěrková hmota:  Baumit ProContact 

Výztuž:   Baumit StarTex 

Základ:   Baumit UniPrimer 

Povrchová úprava:  Baumit NanoporTop 

Doplňkový materiál zateplovacího systému:  

-PVC lišta s okapničkou 

- rohový profil ETICS se síťovinou  

 

BAUMIT PROCONTACT      

Je vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu, určená především k 

lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. 

spotřeba: cca 3–4 kg/m2 (lepení), cca 4-6 kg/ m
2
 (armovací vrstva) 
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vydatnost: cca 3,5 m
2
/pytel   

balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg  [11.] 

 

BAUMIT EPS – F      

Bílé fasádní desky z pěnového polystyrenu. 

Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK 

Faktor difuzního odporu μ ≤ 40 

Rozměry: 500 x 1000 mm 

tloušťka 14 cm, balení: 3 ks/bal. = 1,5 m2 = 0,21 m
3
 [11.] 

 

HMOŽDINKA STR U      

Používá se při lepení polystyrenových desek. Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm 

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton. 

délka trnu: 175 mm 

spotřeba: cca 6 ks/m
2
 (1 karton pro cca 16 m

2
) – v ploše 

 8 ks/m
2 

– v rohové oblasti do 8m výšky 

 14 ks/m
2 

– v rohové oblasti nad 8m výšky 

balení: karton 100 ks 

 

BAUMIT STARTEX     

Sklotextilní síť pro vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit Pro, odolná 

vůči alkáliím, oka  cca 4 x 4 mm.  

spotřeba: cca 1,1 bm/m
2
 

 vydatnost: cca 45 m
2
/roli  

balení: 

 role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m
2
 

 role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m
2 
[11.] 

 

BAUMIT UNIPRIMER     

Základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně 

nanášených vnějších povrchových úprav. 

spotřeba: cca 0,2–0,25 kg/m
2
 na lepicí stěrky, cca 0,4 kg/m

2
 na minerální podklady 

vydatnost: 
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cca 100–125 m
2
/25 kg kbelík a cca 20–25 m

2
/5 kg kbelík na lepicí stěrky  

cca 60 m
2
/5 kg kbelík a cca 12 m

2
/5 kg kbelík na minerální podklady 

balení:  

 kbelík 25 kg, 16 kbelíků/pal. = 400 kg 

 kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg [11.] 

 

BAUMIT NANOPORTOP     

Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury pro exteriér i interiér. Silikátová, vysoce 

paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění. Škrábaná struktura 2 mm (K 2) 

spotřeba:  cca 3,2 kg/m
2
 

vydatnost: cca 9,3 m
2
/kbelík [11.] 

DODÁVKA, DOBA PŘEDZÁSOBENÍ, SKLADOVÁNÍ 

Všechny tyto výrobky se přepravují a skladují v původních obalech. Uloženy budou na 

paletách a vyložení z nákladního automobilu, uložení na skládku a manipulace s materiálem 

na stavbě bude zajištěna  vysokozdvižným vozíkem. Doba předzásobení jsou 3 dny. Materiál 

bude skladován v uzavřené a zastřešené skládce dle tab.5. 

Výrobek pro ETICS Způsob skladování 

Lepící hmoty V původních obalech v suchém prostředí, na 

dřevěném roštu Omítky dodávané v suchém stavu 

Tenkovrstvé omítky v pastovité formě V původních obalech chráněných před mrazem a 

přímým slunečním zářením Fasádní barvy 

Penetrační základní nátěry 

 

Desky tepelné izolace 

Uložené na plocho v suchém prostředí a chráněné 

před mechanickým poškozením, desky EPS-F 

musí být chráněny před UV zářením a působením 

organických rozpouštědel 

Sklotextilní sí´tovina Uložena v rolích svisle v suchém prostředí a 

chráněna před tlakovým namáháním způsobujícím 

trvalé deformace a UV zářením 

Hmoždínky Chráněné před mrazem a UV zářením 

Profily Uložené podélně na rovné podložce v suchu 

tabulka 11 Způsob skladování výrobků 

Spotřeba materiálu je uvedená v příloze 1. 
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5.2.2. VODA 

Voda použítá na přípravu lepící a stěrkové hmoty. Je použitá pitná a užitková voda, dodávaná 

z veřejného vodovodu a tak splňuje požadavky na záměsovou vodu. Napojení na veřejný 

vodovod je zajištěno vodovodní přípojkou HDPE DN 50mm. Přítok vody je 5,19 l/s při 

rychlosti vody v potrubí 2,5 m/s. Tak je zajištěná dodávka vody pro technologické postupy a 

požární voda. 

5.2.3. PRACOVNÍ POMŮCKY 

Před zahájením samotných prací na stavbě musí mít pracovní četa připravena tyto pomůcky: 

 

Pomůcka na stavbě Počet kusů 

Ruční el. Mísidlo Festo 1 

Rohová lžíce vnější 1 

Nástavec na mísidlo WR 120 R 1 

Rohová lžíce vnitřní 1 

Pilka (nůž) na poly stytén Dle potřeby 

Špachtle 10 cm 2 

Hoblík na polystyrén 2 

Švýcarské hladítko 2 

Příklepová vrtačka 1 

Náhradní brusný papír Dle potřeby 

Vrtáky prům. 8mm Dle potřeby 

Malé hladítko 2 

Hladítko z umělé hmoty 2 

Zednická lžíce 4 

Ozubené hladítko 2 

Srovnávací trapézová lať 1 

tabulka 12 Seznam pomůcek při stavbě 

5.2.4. LEŠENÍ  

Bude použito lešení ALFIX. Jedná se o fasádní rámové lešení v šířce  730mm, s užitným 

zatížením 2 kN/m
2
. Lešení lze stavět do výšky 50m. Základními díly jsou: svislý ocelový rám, 

rektifikační patka, podlážka, diagonála, podélné zábradlí, boční zábradlí, okopová zarážka 

podélná a příčná, a v posledním patře zábradelní nosník a zábradelní sloupek. Uzavřené 

stavěcí svislé rámy  šírky 1090mm a tří výšek 670, 1000 a 2000 mm se na sebe osazují na trny, 
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které jsou pevnou součástí rámu. Klínové spoje pro připojení dvoutrubkového zábradlí jsou 

umístěny na rámu zevnitř. Samonosné podlážky se osazují do horního U-profilu stavěcího 

rámu a zároveň vyztužují lešení v horizontálním směru. Podlážky budou hliníkové šířky 

600mm a délky 1090mm. Hlavní nosnou konstrukci rámového lešení, tvořenou stavěcími 

rámy a podlážkami, doplňují zavětrovací diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany 

spojkou, délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu 

a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost 

konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. K montáži fasádního 

lešení se používá pouze pěti stále se opakujících činností: osazení svislého stavěcího rámu, 

zaklesnutí podlážky do rámu, zavěšení zábradlí, zaháknutí okopové zarážky na rám a 

zavětrování diagonálou. [16.] 

5.3. PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Před zahájením provádění zateplení bude provedeno převzetí svislých obvodových konstrukcí 

s osazenými okenními i dveřními výplněmi. O převzetí staveniště se provede zápis ve 

stavebním deníku, který bude obsahovat: 

 výsledky kontroly kvality provedení svislých obvodových konstrukcí 

 výsledky kontroly kvality provedení klempířských prvků a detailů 

 výsledky kontroly kvality osazení oken a dveří 

Proběhne také poučení pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kteří podpisem 

zápisu ve stavebním deníku vyjádří souhlas s pracovními podmínkami. 

5.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

5.4.1. Klimatické podmínky při provádění ETICS: 

Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS nesmí být nižší než  

+ 5ºC a vyšší než + 30 ºC. Při zpracování silikátových výrobků může být teplota v rozmezí  

+ 8ºC až + 25ºC. 

Obdobně povrchová teplota podkladu a všech součástí ETICS nesmí být nižší než+ 5ºC (resp. 

+ 8ºC při zpracování silikátových výrobků). Ochrana před deštěm musí být zajištěna po dobu 

technologických operací provádění ETICS a po dobu zrání jeho součástí. Před přímým 

slunečním zářením musí být po dobu svého zrání chráněna základní vrstva, penetrační nátěr, 

omítka a popř. její nátěr. Při silném větru narušujícím řádné provádění ETICS je provádění 

ETICS nepřípustné.  



„Diplomová práce“ 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVEDENÍ ZATEPLENÍ PANELOVÉHO OBJEKTU P 1.11 

 50 

Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky budou v jednotlivých 

operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin anebo pronikání vody 

do systému. Uvedený požadavek se zajišťuje použitím těsnících pásek, připojovacích a 

ukončovacích profilů, dilatačních profilů a tmelů. Prvky připevněné k podkladu a prostupující 

ETICS musí respektovat výslednou polohu vnějšího povrchu ETICS. 

Prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu ETICS a 

nesmí způsobit vznik tepelně vlhkostních poruch v ETICS anebo v podkladní konstrukci. 

Doporučuje se vzít v úvahu i možnost pozdější demontáže upevňovaného prvku bez narušení 

ETICS (např. satelitní antény). 

Oplechování se osazuje před, nebo v průběhu provádění ETICS a musí být v souladu s 

normou ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. Konstrukční a materiálové řešení 

oplechování musí zohledňovat případné negativní vzájemné korozní působení materiálů. 

Nově osazované klempířské prvky (oplechování parapetů, okapnice říms, atik, zdí, atp.) 

osazovat tak, aby hrana jejich okapnice byla předsazena před líc povrchové úpravy budoucího 

ETICS min. 30 mm a v požadovaném spádu minimálně 3°od vodorovné roviny. Volba výšky 

okapnice bude provedena v závislosti na tloušťce zakrývaných vrstev. [6.] 

5.5. PRACOVNÍ ČETA 

Pracovní četa se bude skládat ze 3 odborných pracovníků a 1 pomocného pracovníka 

5.6. PRACOVNÍ POSTUP 

Rozhodující technologické operace při provádění Baumit ETICS jsou: 

 příprava podkladu 

 lepení desek tepelné izolace 

 kotvení hmoždinkami 

 provedení konečné povrchové úpravy 

5.6.1. POPIS ČINNOSTÍ 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Před zahájením prací pro provedení zateplení bude provedena kontrola kvality podkladu a 

úpravy klempířských prvků a detailů. Dále bude postaveno potřebné lešení a zajištěna 

ochrana zeleně a přilehlých objektů. 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Podklad pro provedení musí být suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbaveny nečistot a volně 

oddělitelných částic, zbavený puchýřů, a odlupujících se míst biotického napadení. Systém 
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bude lepen  na omítnuté panely. Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 

200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Podklad 

musí být připraven dostatečně rovinný a to s maximální odchylkou 10mm/m k připevnění 

desek tepelné izolace pomocí lepicí hmoty a hmoždinek. Veškeré větší nerovnosti je nutné 

vyrovnat vhodnou hmotou před zahájením dalších prací. 

ZALOŽENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU 

Spodní horizontální plocha je v místě založení tvořena pouze lepící a stěrkovou hmotou, bez 

omítky, přičemž základní vrstva včetně výztuže je vytvořena na osazeném zesilujícím 

vyztužení. Na vnějším rohu je v místě založení použitá ukončovací lišta PVC s okapničkou a 

s integrovanou skleněnou síťovinou. Ramena lišty mají délku max. 30 mm na každou stranu a 

tloušťku max. 2mm. Integrovaná skleněná síťovina přesahuje každé rameno o min. 50 mm. 

Celková tloušťka vrstev nad pěnovým polystyrénem na spodní horizontální ploše v místě 

založení je 8 mm ± 1 mm.   

Poté budou desky tepelné izolace Baumit Pro tl.14cm budou lepeny pomocí lepící hmoty 

Baumit Pro Contact. 

PŘÍPRAVA LEPÍCÍ STĚRKY 

Lepicí stěrka Baumit ProContact se nasype do cca 6 - 7 l záměsové vody na 25 kg suché 

směsi a smísí se pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném 

promísení je lepicí stěrka Baumit ProContact připravena ke zpracování. Doba 

zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována 

přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno. 

 

LEPENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH DESEK 

Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez 

křížových spár. Výjimkou je lepení desek u terénu pod zakládacím soklovým profilem, kde se 

desky lepí ve směru shora dolů. Tepelně izolační desky budou lepeny pomocí obvodového 

rámečku silného 30mm a 3 vnitřních terčů tak, aby po přiložení a přitlačení desky k podkladu 

vznikl lepený spoj minimálně 60% přilepené plochy desky. Tento způsob lepení umožňuje 

částečně eliminovat přípustné nerovnosti podkladu. Vnitřní terče se umísťují pomocí 

schématu na dalším obrázku. 
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Obrázek 2 Schéma nanesení lepící stěrky [6.] 

Desky se lepí vždy těsně na sraz. Lepicí hmota nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních 

plochách desek tepelné izolace, ani na ně být při jejich osazování vytlačena. Pokud k tomu 

dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna. Pokud vzniknou spáry mezi deskami 

tepelné izolace s šířkou větší než 2 mm, musí se vyplnit tepelně izolačním materiálem. Lepí 

se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků desek je možné jen v případě, že jejich 

šířka je nejméně 150 mm. Takové zbytky desek se neosazují na nárožích, v koutech, v 

ukončení ETICS na stěně nebo podhledu a v místech navazujících na ostění výplní otvorů. 

Rozmístí se jednotlivě v ploše ETICS. Svislý rozměr uložené desky nelze zajišťovat 

skládáním zbytků desek na sebe. Na nárožích musí být desky tepelné izolace lepeny po 

řadách na vazbu. Desky budou lepeny s přesahem oproti konečné hraně nároží. Následně po 

zatvrdnutí lepicí hmoty se přesah pečlivě zařízne a případně zabrousí. 

 

Obrázek 3 Detail nároží 

U výplní otvorů se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, aby křížení jejích spár bylo 

nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů. 
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Obrázek 4 Okenní otvor a křížení spár 

U otvorů budou desky osazeny s takovým přesahem, aby čelně překryl následně lepené 

přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. 

 

Obrázek 5 Detail ostění 

Desky tepelné izolace se při lepení osazují tak, aby spáry mezi nimi byly vzdáleny nejméně 

100 mm od upravených neaktivních spár nebo trhlin v podkladu a od změn tloušťky 

konstrukce projevující se na povrchu podkladu nebo změn materiálu podkladu. Desky tepelné 

izolace nesmí překrývat dilatační spáru. 

 Desky tepelné izolace musí při lepení dolehnout k přednímu líci soklového profilu, nesmí ho 

přesahovat ani nesmí být zapuštěny. Na navazující části konstrukce, prostupující prvky 

připevňované k podkladu a oplechování budou bezprostředně před lepením desek aplikovány 

určené těsnící pásky. 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘEDSAZENÉ PODLAŽÍ A PRO OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ 

Proti stékání srážkové vody ze svislých povrchů fasády do kritických míst v blízkosti rámů 

oken a dveří budou v přesazích vystupujících podlaží a případně v nadpražích okenních a 

dveřních otvorů osazeny ukončovací profily s okapničkou  ETICS POPULAR PVC se 

síťovinou. Pro přenesení pohybů mezi ETICS a konstrukcí výplně otvoru budou použity 

okenní a dveřní připojovací profily ETICS se síťovinou. Estetické připojení tepelně 

izolačního systému k rámům oken či dveří zajistí okenní a dveřní připojovací profil ETICS – 

Plus. 

KOTVENÍ HMOŽDINKAMI 

Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajišťuje především spolehlivost a stabilitu 

systému spojením s nosným podkladem, převzetí sil způsobených sáním větru a zachycení 

vlastní hmotnosti tepelně izolačního systému.  

Budou použity hmoždinky Baumit KlebeAnker 88. Hmoždinky se osazují nejdříve 24 hodin 

po lepení desek tepelné izolace a před provedením základní vrstvy. Hmoždinky budou 

umistěny jak v místě styků rohů desek tepelné izolace, tak v ploše těchto desek. Hmoždinky 

budou umístěny v místech, kde byla deska připevněna k podkladu lepidlem, viz obr. níže. 

 

Obrázek 6 Umístění kotev na desce 

Otvory do tvárnic Ytong se budou vrtat bez příklepu. Hmoždinky budou kotveny až do nosné 

konstrukce obvodového pláště. Vrt pro osazení hmoždinky bude prováděn kolmo k podkladu 

o průměru vrtáku 8 mm. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od krajů stěny, podhledu, 

nebo dilatační spáry je 100 mm. Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní 

vrstvy. Pro osazování zatloukacích hmoždinek bude použita gumová palice. Při zatloukání 

trnu hmoždinky je nutné postupovat tak, aby se trn nepoškodil. Špatně osazená, deformovaná 

nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž novou hmoždinkou. Špatně osazená 

hmoždinka se pokud možno odstraní a celý zbylý otvor v deskách tepelné izolace se vyplní 

používaným tepelně izolačním materiálem, případný zbylý otvor se v základní vrstvě vyplní 
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stěrkovou hmotou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku odstranit, upraví se 

tak, aby nenarušovala rovinnost základní vrstvy a celistvost tepelně izolační vrstvy. Špatně 

osazenou hmoždinkou se rozumí například hmoždinka nepevně zakotvená nebo vyčnívající 

nad vnější líc vrstvy tepelně izolačního materiálu bez možnosti jejího osazení do požadované 

polohy, apod. Montáž  hmoždinek lze provádět pouze při teplotách nad 0 ºC. Hmoždinky se 

nesmí osazovat do zmrzlé konstrukce. 

 

Obrázek 7 Kotevní plán - oblast nároží  6 ks/m
2
 

 

Obrázek 8 Požární pás z minerální vlny s podélnými vlákny 
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PROVEDENÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

a)PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY 

Základní vrstva bude provedena na suché a čisté desky tepelné izolace. Její provádění bude 

zahájeno po 2 dnech od ukončení lepení desek po případném kotvení hmoždinkami a 

celkovém přebroušení fasádních desek, nejpozději však musí být provedena do 14 dní po 

ukončení lepení desek, jinak se desky TI musí chránit proti negativnímu působení venkovního 

prostředí. Základní vrstva se skládá z vyrovnávací vrstvy Baumit Uni Primer lepící stěrky  a 

výztužné (armovací) vrstvy Baumit Sklotextilní síťoviny.  

Vyztužení exponovaných míst, dilatace 

Před vlastním prováděním výztužné vrstvy je nutné na tepelně izolační desky připevnit 

všechny určené ukončovací, nárožní a dilatační profily a zesilující vyztužení . U rohů oken a 

dveří se musí vždy provést diagonální zesilující vyztužení pruhem sklotextilní síťoviny o 

rozměrech nejméně 300x200 mm. Následně se osadí výztužné rohové profily, případně 

parapetní připojovací profil.  

Vyrovnávací vrstva  

Vyrovnávací vrstva zajišťuje potřebnou rovinnost tepelně izolačních systémů s minerální 

vlnou před nanášením povrchových úprav. Požadované rovinnosti se dosahuje přebroušením 

desek. V případě potřeby se provádí nanesením stěrkové hmoty v tloušťce 4 mm, která 

neobsahuje výztuž. 

Výztužná vrstva 

Výztužná vrstva vždy obsahuje v celé ploše tepelně izolačního systému výztuž – sklotextilní 

síťovinu. 

Základní vrstva bude provedena v celkové tloušťce 3 mm. Lepicí hmota se nanáší metodou 

„mokré do mokrého“, shora dolů, nerezovým hladítkem s velikostí zubů 10 x 10 mm. Do 

takto připravené stěrkové hmoty se provede ručně vyztužení základní vrstvy pomocí 

celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Stěrková hmota, která prostoupila pásy sklotextilní 

síťoviny, se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí pomocí 

nerezového hladítka pohybem shora dolů. Vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm. 

Sklotextilní síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran 

musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. 
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Z důvodu jednodužší manipulace se sklotextilní síťovina předem nastříhá na pásy potřebné, 

resp. snadno zpracovatelné délky. 

 

b) PROVEDENÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Před prováděním konečné povrchové úpravy se zajistí ochrana přilehlých konstrukcí, 

prostupujících a osazených prvků včetně jejich upevnění a oplechování. Všechny okolní 

plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl, oplechování, apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit 

zakrytím před znečištěním, a pokud i přesto dojde k znečištění, je nutné potřísněné plochy 

ihned umýt čistou vodou. Použité nářadí je nutné také omýt vodou a to i při pracovních 

přestávkách. 

Provádění konečné povrchové úpravy se skládá z dvou části: provádění základního nátěru, 

penetrace a provádění omítek. Penetrace bude provedena po vyzrání a vyschnutí základní 

vrstvy a to nejdříve po 3 dnech pokud bude teplota okolního prostředí vyšší než 20°C a 

relativní vlhkost menší než 70%. Nutná technologická přestávka před nanášením omítek na 

základní nátěr je 24hodin. Omítka se bude nanášet ručně hladítkem o tloušťce zrna 2mm 

směrem shora dolů. Ihned po zavadnutí, se provede struktura krouživým pohybem.  

Teplota vzduchu, podkladu a zpracovávané hmoty nesmí během zpracování a schnutí být 

nižší než +5°C. 

5.7. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Kontrola jednotlivých činností bude prováděna v průběhu a po dokončení technologických 

operací a je přesně znázorněna v následující tabulce. Tyto kontroly jsou doporučeny 

v technologickém postupu provádění zateplení ETICS. 

Technologická operace Provádění kontroly Předmět kontroly 

Příprava podkladu 

ETICS 

Po techn. operaci Splnění požadavků stavební dokumentace, 

(především dostatečná únosnost, rovinnost) 

Lepení desek TI Před techn. operací 

 

V průběhu techn. 

operace  

 

 

 

Přítomnost určeného příslušenství ETICS 

včetně přítomnosti určeného oplechování, 

plocha a rozmístění lepící hmoty, 

dodržování správné konzistence lepící 

hmoty, dodržování určeného způsobů 

míchání lepící hmoty, tloušťka desek 

tepelné izolace, velikost spár mezi deskami 
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Po techn. operaci 

a jejich případná úprava, vazba desek 

v ploše, na nároží a v oblasti výplní otvorů, 

provedení určeného ETICS na ostění 

výplní otvorů, dodržení původních 

dilatačních spár, přítomnost určeného 

příslušenství ETICS, rovinnost vrstvy 

tepelné izolace, celistvost vrstvy tepelné 

izolace 

Kotvení hmoždinkami Před techn. operací 

V průběhu techn. 

operace  

Po techn. operaci 

Druh vrtáku, druh hmoždinek, 

Způsob vrtání a osazování , 

 

Druh hmoždinek, počet hmoždinek, 

rozmístění hmoždinek, osazení hmoždinek, 

pevnost uchycení hmoždinek 

Provádění základní 

vrstvy 

Před techn. operací 

 

 

 

 

 

 

V průběhu techn. 

operace  

 

 

 

 

Po techn. operaci 

Čistota a vlhkost desek tepelné izolace, 

přítomnost diagonálního zesilujícího 

vyztužení, přítomnost určeného 

příslušenství ETICS včetně oplechování, 

přítomnost určeného zesilujícího vyztužení 

pro zvýšení odolnosti ETICS proti 

mechanickému poškození 

Přesahy pásu sklotextilní síťoviny, uložení 

sklotextilní síťoviny bez záhybů, 

dodržování správné konzistence lepící 

hmoty, dodržování určeného způsobu 

míchání lepící hmoty, dodržování 

technologických přestávek, 

Rovinnost, krytí sklotextilní síťoviny 

stěrkovou hmotou, celková tlošťka 

základní vrstvy.  

Provádění konečné 

povrchové úpravy 

Před techn. operací 

 

 

Čistotu pracovní plochy – lešení, 

Čistota a vlhkost základní vrstvy, dodržení 

technologické přestávky před nanášením 
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Po techn. operaci 

penetračního základního nátěru, přítomnost 

určeného penetračního nátěru, dodržení 

technologické přestávky po aplikaci 

penetračního základního nátěru před 

prováděním vlastní konečné povrchové 

úpravy, zakrytí okenních otvorů, parapetů, 

apod. a jejich náležité očištění od maltovin, 

požadovaný barevný odstín, struktura, 

zrnitost, a druh omítky, 

Výsledná struktura a barevnost, očištění 

okenních otvorů, parapetů, apod. 

Průběžně se při montáži ETICS sleduje: 

- shoda součástí a příslušenství ETICS se specifikacemi výrobce Baumit a se 

stavební dokumentací, 

- zda teplota ovzduší, podkladu a všech součástí ETICS je v celém průběhu 

realizace a zrání ETICS v rozmezí +5°C až +30°C, důsledné dodržování 

určených řešení konstrukčních detailů. 

tabulka 13 Kontroly jednotlivých činností [6] 

Po provedení díla bude kontrolována správnost provedení: vizuální kontrolou zateplení 

budovy, technologických postupů a provedení předepsaných kontrol během a po 

technologické operaci (jejich zápis ve stavebním deníku), správnost ošetřování a ochrany 

konstrukce po provedení technologické operace a celého díla. U díla bude rovněž 

překontrolováno splnění požadavků na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 

hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání, ochranu 

proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla. 

5.8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví jakož i za údržbu a revize 

pracovních pomůcek a strojů zodpovídá provádějící. 

Provádějící je povinen zajistit aby: 

 před začátkem prací byly připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky pro 

provedení zateplení; 

 byl udržován pořádek na skládce materiálů a jejím okolí; 
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 byly dodrženy předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 ochranné a bezpečnostní pomůcky byly pravidelně kontrolovány a zařízení staveniště 

udržováno v předepsaném stavu; 

 byla zabezpečena kontrola pracovních lešení a stavebních výtahů; 

 při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví; 

 pracovní čety musí být zaškoleny odborným pracovníkem BOZP; 

 při práci musí být dodržena ustanovení aktuálně platných předpisů a vyhlášek SÚBP a 

SBÚ. 

5.9. NAKLÁDANÍ S ODPADY 

Během provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 244/1992Sb. Na stavbě 

bude umístěn kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Ty budou následně 

likvidovány firmou, která má povolení pro nakládání těmito odpady. 
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VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

TEPELNĚ- TECHNICKÉ, CENOVÉ A ČASOVÉ POROVNÁNÍ 

ZPŮSOBŮ ZATEPLENÍ OBJEKTU P1.11 

1. ÚVOD: 

V této části diplomové práce chci porovnat použití různých typů izolantů u kontaktního 

zateplovacího systému na objektu P1.11. Porovnávanými izolanty jsou: 

 bílý expandovaný pěnový polystyren EPS 70F 

 šedý expandovaný pěnový polystyren EPS 70F 

 desky z fenolické pěny 

 sendvičové fasádní desky 

 minerální fasádní desky.  

Navrhla jsem tloušťku izolantu tak, aby konstrukce splňovala požadavky  

normy ČSN 730540–2 na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20.   

2. VÝROBA A VLASTNOSTI POROVNÁVANÝCH MATERIÁLŮ: 

2.1. Expandovaný pěnový polystyrén EPS 70F bílý: 

Výroba: 

Expandovaný pěnový polystyrén se vyrábí suspenzní polymerací monomeru styrenu, čímž 

vzniknou perle s obsahem 6-7% pentanu ( ten působí jako nadouvadlo). Tyto perle o velikosti 

0,3 – 2,8mm jsou základem pro výrobu tepelně izolačních desek. Výroba pěnového 

polystyrenu probíhá v zásadě ve třech stupních: předpěnění, meziuskladnění a výroba bloků, 

desek, tvarovek, popřípadě pásů. 

Předpěnění 

Zpěňovatelný polystyren se předpěňuje působením syté vodní páry v předpěňovacích 

zařízeních. Během tohoto procesu zvětší perle svůj objem na dvaceti až padesáti násobek 

původního objemu a uvnitř každé perle vznikne buněčná struktura. Výsledná sypná hmotnost 

je dána teplotou páry a dobou jejího působení na perle. Tato sypná hmotnost musí 

být stejná jako požadovaná objemová hmotnost vyráběného EPS. Ta se zpravidla pohybuje 

mezi 10 a 35 kg/m
3
 a má velký vliv na většinu vlastností konečného výrobku. 

Mezi uskladnění 

Tento proces probíhá v provzdušňovaných silech. V čerstvě vypěněných perlích se totiž 

během chlazení vytvoří podtlak, způsobující vysokou citlivost perlí na mechanické poškození 
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VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

a znemožňující jejich bezprostřední další zpracování. Difusí vzduchu do buněk perlí se 

podtlak vyrovnává, perle získávají větší mechanickou pružnost a zlepšuje se jejich další 

zpracovatelnost. Perle se současně i suší.  

Výroba bloků, desek, tvarovek, popř. pásů 

Předpěněné a vyzrálé perle mohou být různými způsoby zpracovány na konečné výrobky, 

např. bloky, následně řezané na desky (tepelně izolační, drenážní, elastifikované proti 

kročejovému hluku). [18] 

Vlastnosti: 

EPS 70F má součinitel tepelné vodivosti 0,039 Wm
-1

K
-1

 

Výhody: 

Cenově nejdostupnější tepelná izolace, která je rovněž nejpoužívanější. Má dobré tepelně 

izolační a mechanické vlastnosti. Je jednoduše zpracovatelný, recyklovatelný a zdravotně 

nezávadný materiál o minimální hmotnosti a dlouhé životnosti. 

Nevýhody: 

Pěnový polystyrén není odolný vůči: studené živici a živičným nátěrovým stíracím tmelům 

s rozpouštědly, výrobkům z dehtu, ředidlům, motorovému benzínu a nasyceným alifatickým 

uhlovodíkům. Proto se v konstrukci nikdy nesmí dostat do styku s těmito materiály. 

EPS 70F je lehce hořlavým stavebním materiálem, proto se fasádní desky vyrábí se 

samozhášivou úpravou. Fasádní desky z pěnového polystyrénu jsou zařazeny do třídy reakce 

na oheň E. [18] 

2.2. Šedý expandovaný pěnový polystyren EPS 70F 

Izolační desky z šedého pěnového polystyrénu jsou grafitovým izolantem se zvýšeným 

izolačním účinkem. Desky obsahují nanočástice grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji a 

tak zvyšují izolační účinek. Jsou určeny zejména pro vnější tepelně izolační systémy ETICS. 

Desky se používají jak pro rekonstrukce tak pro novostavby. Při menší tloušťce dosahují 

vysoký izolační účinek. 

Kromě zlepšení tepelné izolace se obecně grafitové izolanty liší od tradičních bílých EPS 

fasádních desek také technologickým postupem montáže. Hlavním rozdílem mezi bílými a 

šedými EPS deskami je skutečnost, že u bílých desek je cca 90% slunečního záření odraženo 

a 10% pohlceno, u šedých desek je to obráceně. Z tohoto důvodů se desky nezpracovávají ani 

neskladují na přímém slunci. 



„Diplomová práce“ 

TEPELNĚ- TECHNICKÉ, CENOVÉ A ČASOVÉ POROVNÁNÍ ZPŮSOBŮ ZATEPLENÍ 

OBJEKTU P1.11 

63 

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Při aplikaci na přímém slunci může z důvodu zvýšené teplotní dilatace docházet ke vzniku 

mezírek. Jako vhodné opatření se osvědčilo používání ochranných sítí. Při nevhodném 

skladování na přímém slunci mohou vzniknout pod fólií velmi vysoké teploty s možností 

poškození izolačních desek. Jako vhodné se považuje skladování např. pod přístřeškem. 

Dalším faktorem je používání tmelů odpovídající kvality. Grafit působí jako mírný separátor a 

některé méně kvalitní tmely nemusí mít potřebnou přídržnost. V případě dodržení výše 

uvedených technologických podmínek je životnost zateplovacího systému s grafitovými 

izolanty při zajištění lepší tepelné izolace shodná s tradičními materiály. 

Výhody: 

Součinitel tepelné vodivosti 0,032 Wm
-1

K
-1

, nižší než u bílého pěnového polystyrénu.  

Nevýhody: 

Šedý pěnový polystyrén není odolný vůči stejným látkám jako bílý pěnový polystyrén. Je 

mnohem náchylnější na manipulaci a aplikaci na přímém slunci. Rovněž je nutné používat 

tmely s dostatečnou přídržností.  

2.3. Fenolická deska 

Fasádní desku tvoří tepelná izolace (jádro desky) a povrchová úprava na bázi tkaniny 

provedená na obou stranách desky, která je s jádrem desky spojena adhezivně během 

vypěňování. Jádro desky je tvořeno tuhou fenolovou pěnou s měrnou hustotou 40kg/m
3
. 

Velkou předností desek je vysoká odolnost vůči ohni. Fenolické pěny jsou nehořlavé, 

nestékají, nesublimují a neuvolňují při požáru kouř a jedovaté plyny. Pevnost a mechanická 

odolnost je přitom srovnatelná se zateplením z EPS. Tloušťku zateplení je možné volit po 

dvou centimetrech od 2 do 20 cm podobně jako u izolací z pěnového polystyrénu. Střední 

součinitel tepelné vodivosti λ tohoto materiálu je 0,022 Wm
-1

K
-1

. Tato hodnota není stejná u 

všech tloušťek zateplení. Zatímco u desek tloušťky 2cm je nutné počítat s λ = 0,024 Wm
-1

K
-1

, 

u tloušťky 3 a 4 cm je λ = 0,023 Wm
-1

K
-1

a u tloušťek od 5cm dosahuje součinitel λ 

hodnoty 0,021 Wm
-1

K
-1

. 

Výhody: 

Desky jsou lehké a dobře se s nimi pracuje, mají výborné tepelněizolační vlastnosti, snižují 

výslednou tloušťku zateplení. Fenolická pěna má vyšší odolnost vůči ohni oproti desek 

z pěnového polystyrénu a je zařazena do třídy reakce na oheň C. Při požáru nestéká a 

neuvolňuje jedovaté plyny. 
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Nevýhody: 

Zateplovací systémy s deskami s fenolické pěny mají několik odlišnosti od standartních 

zateplovacích systémů, jako např. desky mají jiný rozměr než běžných 0,5x1m, jsou křehké, 

nejdou brousit jako např. desky EPS, vyžadují provedení větší tloušťky vnějšího omítkového 

souvrství a při stejné tl. desky tep. izolace je tento systém cca 2,5x dražší, než systém s EPS.   

[19.] 

2.4. Sendvičová fasádní deska 

Je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním 

jádrem z grafitového pěnového polystyrénu a krycí vrstvou tvořenou izolační deskou 

z minerální vlny s podélnými vlákny konstantní tloušťky 30mm. Spojení desek je provedeno 

průmyslovým slepením PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku. Tento 

materiál byl vyvinut především kvůli vylepšení chování izolantu při požáru. Třída reakce na 

oheň samostatného izolantu je B. Při použití tohoto tepelně izolačního materiálu je zajištěna 

požární bezpečnost podle ČSN 73 0810 a není nutné použít požární dělící pásy nad okny 

z minerální vaty. Desky mají velmi dobré izolační vlastnosti  λ = 0,034 Wm
-1

K
-1

. Díky krycí 

vrstvě z desek z minerální vaty je možné aplikovat tento systém i na přímém slunci a není 

nutné stínění jako u izolací z grafitového pěnového polystyrénu. 

Výhody: 

Vynikající požární vlastnosti sendvičové desky s třídou reakce na oheň B. Lepší tepelně 

izolační vlastnosti než u bílého pěnového polystyrénu. Jednoduchá aplikace.  

Nevýhody: 

Vyšší cena než u systému z pěnového polystyrénu bílého i šedého  

[20.] 

2.5. Minerální fasádní desky 

Izolační fasádní desky z podélných minerálních vláken. Výroba je založena na metodě 

rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna 

se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu 

hydrofobizována a mají převážně podélnou orientaci k rovině stěny. Desky je nutné v 

konstrukci chránit vhodným způsobem (vrstvy kontaktního zateplovacího systému). 

Tepelně izolační vlastnosti charakterizuje součinitel tepelné vodivosti λD = 0,036 Wm
-1

K
-1

. 

Vysoká protipožární odolnost těchto desek z minerální vaty způsobuje zařezení do třídy 
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reakce na oheň A1. Tento materiál má také výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové 

pohltivosti. Provedení zateplení v budově rovněž zvýší komfort bydlení z hlediska účinků 

vnějšího hluku na budovu. Velmi nízký faktor difúzního odporu z něhož vyplývá snadná 

propustnost pro vodní páru. Minerální vata je ekologicky i zdravotně nezávadná. Z hlediska 

provádění zateplení je tento materiál snadno opracovatelný stejně jako jiné tepelně izolační 

materiály. 

Výhody: 

Vynikající protipožární vlastnosti desek – třída A1 reakce na oheň. Rovněž mají nízký difúzní 

odpor a jsou odporné proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu. Při správném 

zabudování má tento materiál velmi dlouhou životnost. 

Nevýhody:  

Vyšší pořizovací cena, náročnější aplikace při provádění zateplení fasády – nutnost kotvit 

hmoždinkami z kovovým trnem a ztráta tepelně izolačních vlastností při styku s vlhkostí.  

[19.] 
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tabulka 14 Fyzikální vlastnosti izolačních materiálů 

Součinitel 

tepelné 

vodivosti λ 

Wm
-1

K
-1

 0,039 0,032 0,021 0,034 0,036 

Faktor 

difúzního odp. 
- 40 20-40 35 20-40 1 

Třída reakce 

na oheň 
- E E C B A1 

Dlouhodobá 

tep.odolnost 
°C 80 70  70 - 

Objemová 

hmotnost 
Kg m

-3
 13,5-18 13,5-18 35 25-50  

Nasákavost % 5 5   

Krátkodobá/dlou

hodobá 

1/3 

kg m
-2

 

Barva - bílá šedá růžová šedá, žlutá žlutá 

Pevnost v tahu 

kolmo k rovině 

desky 

kPa 100 100 80 10 ≥10 

Odolnost vůči 

chemikáliím 
 

NE 

Organická 

rozpouštědla 

NE 

Organická 

rozpouštědla 

 

NE 

Organická 

rozpouště-

dla 

 

Formát desek mm 1000x500 1000x500 1200x400 1000x500 1200x600 
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Graf 1 Součinitel tepelné vodivosti λ (Wm-1K-1) jednotlivých materiálů 

3.VÝBĚR JEDNOTLIVÝCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH FASÁDNÍCH 

SYSTÉMŮ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

3.1. EPS 70F 

Pro porovnání jsem vybrala zateplovací systém Baumit Pro, který se skládá z těchto prvků: 

lepící a stěrková hmota Baumit ProContact 

Vysoce paropropustná lepící hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování 

(armovací vrstva) tepelně izolačních fasádních desek. 

fasádní tepelně izolační deska baumit EPS-F, popř. minerální fasádní deska 

fasádní hmoždinka pro pěnový polystyrén: IDK-T 

Talířové hmoždinky s plastovým trnem vhodné pro připevnění polystyrenových desek na 

podklad z betonu. Vrtaný otvor d=8mm, kotevní hloubka min. 35mm. 

fasádní hmoždinky pro minerální fasádní desky: TID – T 

Talířové hmoždinky s ocelovým trnem vhodné pro připevnění zejména minerálních desek na 

podklad z betonu a plných cihel. Vrtaný otvor d=8mm, kotevní hloubka min. 35mm. 

Dodávány v délkách. 115 až 295mm. 
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sklotextilní síťovina Baumit StarTex 

Síť pro vyztužovací (armovací) vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka cca 4x4 mm. Šířka role 

1,0m. 

základní nátěr Baumit UniPrimer 

tenkovrstvá probarvená omítka Baumit GranoporTop 

 

K dalším součastem systému patří:  

- soklový profil ETICS 

- okapnička k soklovému profilu ETICS 

- rohový profil ETICS se síťovinou 

3.2. EPS 70F ŠEDÝ 

Fasádní systém ETICS Weber Therm Elastic sestává z těchto komponent: 

lepící a stěrková hmota Weber Therm Elastik LZS 720 

fasádní tepelně izolační deska pěnový polystyrén šedý fasádní EPS 70F 

fasádní hmoždinka pro pěnový polystyrén  Ejotherm NT U, STR U, Ejotherm STK U 

fasádní hmoždinky pro minerální fasádní desky 

Armovací tkanina sklotextilní síťovina R 117 A 101, Weber therm 117 

Základní nátěr weber.pas podklad UNI NPU 700 

Tenkovrstvá probarvená omítka weber.pas extraClean 

 

Příslušenství k systému: 

Soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky, rohové profily Al, 

rohové profily plastové, okenní profily – ukončovací, plastové, s okapničkou. Dilatační 

profily, ostatní profily. [21.] 

3.3. FENOLICKÁ DESKA 

Zateplovací systém Weber Therm Ultra Plus 

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití fenolických izolačních desek. 

Povrchová úprava zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky. 

Skladba systému: 

lepicí hmota weber.therm plus ultra 

izolační desky Kooltherm K5 
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stěrková hmota weber.therm plus ultra 

talířové hmoždinky Weber hmoždinky Ejot Ejotherm NTU, Ejotherm STRU, Ejotherm 

NTKU 

skleněná síťovina weber. therm 178 A 101 oka 8x8 mm, plošná hmotnost 200 g/m2 

podkladní nátěr weber.pas podklad uni 

omítka weber.pas extraClean 

3.4. SENDVIČOVÁ FASÁDNÍ DESKA 

Zateplovací systém Baumit Twinner tloušťka tepelného izolantu 120mm 

Skladba systému: 

lepící a stěrková hmota Baumit StarContact 

paropropustná lepící hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování 

(armovací vrstva) tepelně izolačních fasádních desek. 

fasádní tepelně izolační deska baumit Twinner 

Sendvičové fasádní desky, tvořené jádrem z šedého fasádního polystyrenu a krycí vrstvou 

z minerální vlny tloušťky 30mm. 

fasádní hmoždinka STR U 

Polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou 

kotevní hloubkou. Vhodné pro připevnění izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken o 

tloušťkách min. 80 mm do betonu Při aplikaci pomocí montážního setu STR U dojde během 

šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování 

pouze pomocí STR bitu TX 30-1/4“ x 90 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.Vrtaný 

otvor Ø8 mm, kotevní hloubka min. 25 mm ( beton ). 

stěrková hmota Bauxit ProContact 

Vysoce paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená především  k lepení a 

stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. 

sklotextilní síťovina Baumit StarTex 

síť pro vyztužovací (armovací) vrstvu, odolná vůči alkáliím, oka cca 4x4 mm. Šířka role 1,0m. 

základní nátěr Baumit UniPrimer 

tenkovrstvá probarvená omítka Baumit NanoporTop 

Pastovitá tenkovrstvá omítka škrábané struktury pro exteriér i interiér. Minerální, vysoce 

paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění.  
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K dalším součastem systému patří:  

-Soklový profil ETICS 

- Okapnička k soklovému profilu ETICS 

- Rohový profil ETICS se síťovinou [6.] 

3.5. MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKA 

Zateplení Stomix Therm Beta F se skládá z dvouvrstvé tepelně izolační desky z minerální 

vlny. Jedná se o desku s podélnou orientací vláken a vyztuženou horní vrstvou, která 

zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Tato strana (označená nápisem) 

se musí osadit směrem ven od fasády. 

 

Součásti ETICS STX.THERM® BETA F: 

 

lepicí hmota pro spojení podkladu s izolantem - ALFAFIX® S2 

stěrková hmota pro vytváření základní vrstvy ALFAFIX® S1 

hmoždinky pro mechanické připevňování ETICS 

certifikované dle ETAG 014 - Ejotherm STR U, mohou být doplněny rozšiřujícími talíři VT 

90 nebo SBL 140 

tepelně izolační materiál 

dvouvrstvé desky z minerální vlny Frontrock MAX E tloušťky min. 80 mm 

stěrková hmota pro vytváření základní vrstvy ALFAFIX® S1 

výztuž základní vrstvy - skleněná síťovina VT1 

konečná povrchová úprava - strukturální omítkoviny BETADEKOR® VF 

penetrační nátěrové hmoty - penetrační lak EH a základní barvy HC-5 

nátěrové hmoty pro konečnou povrchovou úpravu omítkoviny BETADEKOR® SF 

 

příslušenství ETICS: 

- pancířová tkanina pro zesilující vyztužení ETICS – R 330 

- nárožní lišty KOMBI, zakládací lišty, ukončovací lišty, dilatační lišty, začišťovací lišty, 

parapetní lišty 

- pomocné a doplňkové kotvicí prvky – Ejotherm® NTK U, Ejotherm® NT U, Ejotherm® 

STR U 
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- povrchová úprava soklových částí – ALFADEKOR S, F, G 

- polystyren se sníženou nasákavostí – Perimetr, Soklová deska  

- extrudovaný polystyren XPS  

- PUR pěny - Pistolová pěna, Nízkoexpanzní montážní pěna, Montážní pěna, 1 komponentní 

montážní a pistolová pěna 

- disperzní a silikonové tmely 

[22.] 

4. STANOVENÍ POTŘEBNÉ TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE A 

POROVNÁNÍ TEPELNĚ- TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ 

JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMU: 

Tloušťku tepelné izolace jsem navrhla tak, aby konstrukce splňovala požadavek normy ČSN 

730540–2 na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec20 = 0,25 [W/(m2·K)] pro 

budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 20 °C. Jako cílovou hodnotu 

součinitele prostupu tepla jsem stanovila  U = 0,18 [W/(m
2
·K)]. 

 

K výpočtu tepelně- technologického posudku byl použit program Teplo 2010.  

Tepelně- technický posudek obsahuje: 

a) výpočet hodnoty součinitele tepla U [W/(m
2
·K)] 

b) posouzení požadavku na šíření vlhkosti v konstrukci Mc [kg/(m
2
·rok)] 

 

Konstrukce musí splňovat požadavky normy ČSN 73 0540 – 2, Tepelná ochrana budov  

a) UN,20   ≥ Uvyp   [W/(m
2
·K)] 

b) Mc,N    ≥ Mc     [kg/(m
2
·rok)] 

 

Kompletní výpočty a vyhodnocení tepelně – technických posudků viz Příloha č. 40 Tepelně- 

technické posudky 

4.1.Tepelně technické vlastnosti zateplovacího systému Baumit Pro 

s použitím pěnového polystyrénu: 

Skladba posuzované konstrukce: 

č. Název vrstvy        d (m)  

1. Omítka vápenocementová      0,015 

2. ŽB nosná vrstva panelu      0,150 
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3. Izolační vrstva pěnového polystyrénu    0,080 

4. ŽB krycí vrstva panelu      0,070 

5. Břízolitová omítka       0,020 

6. Lepící stěrka Baumit ProContact     0,010 

7. Fasádní tepelně izolační deska baumit EPS-F   0,140   

8. Výztužná vrstva Baumit ProContact     0,004 

9. Silikátová omítka Baumit NanoporTop    0,002 

 

Požadovaná hodnota UN,20 = 0,3 W/(m
2
·K)]      

Vypočítaná hodnota  Uvyp = 0,179 W/(m
2
·K)]  

 

UN,20   > Uvyp  

0,3 > 0,179 [W/(m
2
·K)] 

Podmínka je splněna. 

4.2. Tepelně technické vlastnosti zateplovacího systému Weber 

Therm Elastic s použitím pěnového polystyrénu šedého: 

Skladba posuzované konstrukce:  

č. Název vrstvy        d (m)  

1. Omítka vápenocementová      0,015 

2. ŽB nosná vrstva panelu      0,150 

3. Izolační vrstva pěnového polystyrénu    0,080 

4. ŽB krycí vrstva panelu      0,070 

5. Břízolitová omítka       0,020 

6. Lepící stěrka Weber Therm Elastik LZS 720   0,010 

7. Fasádní tepelně izolační deska šedá EPS-F tl. 120mm  0,120 

8. Výztužná vrstva weber.pas podklad UNI NPU 700   0,004 

9. Omítka weber.pas extraClean     0,002 

 

Požadovaná hodnota UN,20 = 0,3 W/(m
2
·K)]      

Vypočítaná hodnota  Uvyp = 0,174 W/(m
2
·K)]  
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UN,20   > Uvyp  

0,3 > 0,174 [W/(m
2
·K)] 

Podmínka je splněna. 

4.3. Tepelně technické vlastnosti zateplovacího systému Weber 

Therm Ultra Plus s použitím pěnového polystyrénu: 

Skladba posuzované konstrukce:  

č. Název vrstvy        d (m)  

1. Omítka vápenocementová      0,015 

2. ŽB nosná vrstva panelu      0,150 

3. Izolační vrstva pěnového polystyrénu    0,080 

4. ŽB krycí vrstva panelu      0,070 

5. Břízolitová omítka       0,020 

6. Lepící stěrka Weber Therm  ultra     0,010 

7. Fasádní tepelně Kooltherm K5 tl. 80mm    0,080 

8. Výztužná vrstva weber. therm 178     0,004 

9. Omítka weber.pas extraClean     0,002 

Požadovaná hodnota UN,20 = 0,3 W/(m
2
·K)]      

Vypočítaná hodnota  Uvyp = 0,173 W/(m
2
·K)]  

UN,20   > Uvyp  

0,3 > 0,173 [W/(m
2
·K)] 

Podmínka je splněna. 

4.4. Tepelně technické vlastnosti zateplovacího systému Baumit 

Twinner s použitím pěnového polystyrénu: 

Skladba posuzované konstrukce: 

č. Název vrstvy        d (m)  

1. Omítka vápenocementová      0,015 

2. ŽB nosná vrstva panelu      0,150 

3. Izolační vrstva pěnového polystyrénu    0,080 

4. ŽB krycí vrstva panelu      0,070 

5. Břízolitová omítka       0,020 
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6. Lepící stěrka Baumit StarContact     0,010 

7. Fasádní tepelně izolační deska baumit Twinner tl.120mm  0,120 

8. Výztužná vrstva Baumit StarTex     0,004 

9. Silikátová omítka Baumit NanoporTop    0,002 

 

Požadovaná hodnota UN,20 = 0,3 W/(m
2
·K)]      

Vypočítaná hodnota  Uvyp = 0,181 W/(m
2
·K)]  

 

UN,20   > Uvyp  

0,3 > 0,181 [W/(m
2
·K)] 

Podmínka je splněna. 

 

4.5. Tepelně technické vlastnosti zateplovacího systému Stomix 

Therm Beta F s použitím pěnového polystyrénu: 

 

Skladba posuzované konstrukce:  

 

č. Název vrstvy         d (m)  

1. Omítka vápenocementová       0,015 

2. ŽB nosná vrstva panelu       0,150 

3. Izolační vrstva pěnového polystyrénu     0,080 

4. ŽB krycí vrstva panelu       0,070 

5. Břízolitová omítka        0,020 

6. Lepící stěrka Alfafix        0,010 

7. Fasádní tepelně izolační deska z minerální vlny Frontrock MAX E 0,140 

8. Výztužná vrstva        0,004 

9. Strukturální omítka BETADEKOR® VF     0,002 

 

Požadovaná hodnota UN,20 = 0,3 W/(m
2
·K)]      

Vypočítaná hodnota  Uvyp = 0,170 W/(m
2
·K)]  
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UN,20   > Uvyp  

0,3 > 0,170 [W/(m
2
·K)] 

Podmínka je splněna. 
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JEDNOTKA   cm   

Baumit Pro 
Bílý 

EPS 70 F 
0,039 14 0,18 – 0,12 0,179 

Weber Therm 

Elastic 

Šedý 

EPS 70 F 
0,032 12 0,18 – 0,12 0,174 

Weber Therm 

Ultra Plus 

Fenolické 

fasádní desky 
0,021 8 0,18 – 0,12 0,173 

Baumit Twinner 
Sendvičové 

fas. desky 
0,034 12 0,18 – 0,12 0,181 

Stomix Therm 

Beta F 

Minerální 

fasádní desky 
0,036 14 0,18 – 0,12 0,170 

tabulka 15 Součinitel tepelné vodivosti srovnávaných materiálů 
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0,164

0,166

0,168

0,17

0,172

0,174

0,176

0,178

0,18

0,182

U [W/(m2•K)]

Baumit Pro - EPS 70 F

Weber Therm Elastic - EPS F

šedý

Weber Therm Ultra Plus - PF

Baumit Twinner

Stomix Therm Beta F - MV

 

graf 2 Součinitel prostupu tepla konstrukcí U [W/(m2•K)] s jednotlivými zateplovacími systémy 

5. CENOVÉ POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMU 

Cenové porovnání jednotlivých systému jsem zpracovala z hlediska nákladů na m
2
 běžné 

plochy zateplení. Také jsem porovnala náklady na vybrané doplňkové prvky zateplení. 

Nakonec jsem porovnala položkové rozpočty jednotlivých zateplovacích systému. Ty jsou 

součástí přílohy č.42. 

5.1. Cena kontaktního zateplovacího systému Baumit Pro 

s použitím pěnového polystyrénu EPS 70F: 

a) Stanovení ceny za m
2
 materiálu s použitím EPS 70 F 

FASÁDNÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – EPS 70F 

KOMPONENT 
BALENÍ 

kg 

CENA ZA 

BALENÍ 

kč 

VÝTĚŽNOST 

kg/m
2
 (ks/m

2
) 

CENA 

kč/m
2
 

Lepící hmota Baumit ProContact 25 232 3 kg/m
2
 28 

Stěrková hmota Baumit ProContact 25 232 4 kg/m
2
 37 
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Fasádní tepelně izolační deska baumit 

EPS-F tl.140mm 
   150 

Fasádní hmoždinka IDK-T - ks  5,5 8 ks/m
2
 44 

Polystyrenová zátka EPS 70mm - ks  3 8 ks/m
2
 24 

Sklotextilní síťovina Baumit StarTex    22 

Základní nátěr Baumit UniPrimer 25 1306 100 m
2
/balení 13,06 

Baumit NanoporTop 30 1598 2,5 kg/m
2
 133 

Celkem 451 

tabulka 16 Výpočet ceny kontaktního zateplovacího systému s použitím EPS 70 F 

FASÁDNÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN 

KOMPONENT BALENÍ 

kg 

CENA ZA 

BALENÍ 

kč 

VÝTĚŽNOST NA 

kg/m
2
 (ks/m

2
) 

CENA 

kč/m
2
 

Lepící hmota Baumit 

ProContact 

25 232 3 kg/m
2
 28 

Stěrková hmota Baumit 

ProContact 

25 232 4 kg/m
2
 37 

Minerální fasádní deska 

s podélnými vlákny 

   282 

Fasádní hmoždinka IDK-T - 

ks 

 7 8 ks/m
2
 56 

Sklotextilní síťovina Baumit 

StarTex 

   22 

Základní nátěr Baumit 

UniPrimer 

25 1306 100 m
2
/balení 13,06 

Baumit NanoporTop 

 

30 1598 2,5 kg/m
2
 133 

Celkem 571 

tabulka 17 Výpočet ceny kontaktního zateplovacího systému s použitím minerálních fasádních desek 
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Fasádní systém Baumit Pro s izolací z expandovaného polystyrénu je z protipožárních důvodů 

doplněn o pásy minerální izolace nad okny v šířce 0,5m. Ty tvoří přibližně 18% fasády. Tuto 

skutečnost je nutné využít při výpočtu předběžné ceny fasády na m
2
. 

Baumit Pro - EPS 70F   451 Kč/ m
2
 

Baumit Pro – minerální fasádní desky 571 Kč/ m
2
  18% fasádní plochy 

Baumit Pro     473 Kč/ m
2
 

b) Cena vybraných doplňkových komponentů: 

Doplňkový komponent zateplovacího 

systému 

Cena 

Kč/bm 

Potřebné 

množství 

m 

Celkem 

Kč 

soklový profil ETICS 140mm 2,5m 80 54 4 320 

okapnička k soklovému profilu 

ETICS se síťovinou 100mm 2,5m 
51,6 54 2 787 

rohový profil ETICS se síťovinou 

100/100 dl.2,5m 25ks 
8,6 645 5 547 

Celkem 12 654 

tabulka 18Cena vybraných doplňkových komponentů 

Cena vybraných doplňkových komponentů v přepočtu na m
2 

plochy: 

S  Zateplovaná plocha  893 m
2
 

Ck = Ck celkem/S = 12 654/893 = 14,2 Kč 

Cena za vybrané doplňkové komponenty přepočteno na m
2
 zateplované plochy je 14,2 Kč. 

 

c) Cena stavby s použitím zateplovacího systému Baumit Pro je stanovena dle 

položkového rozpočtu na:  4,47mil. 

5.2. Cena kontaktního zateplovacího systému Weber Therm Elastik 

s použitím šedého pěnového polystyrénu EPS 70F: 

a) Stanovení ceny za m
2 

materiálu s použitím šedého EPS 70 F 

FASÁDNÍ SYSTÉM WEBER THERM ELASTIC – EPS 70F ŠEDÝ 

KOMPONENT 
BALENÍ 

kg 

CENA ZA 

BALENÍ 

VÝTĚŽNOST NA 

kg/m
2
 (ks/m

2
) 

CENA 

kč/m
2
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tabulka 19 Výpočet ceny kontaktního zateplovacího systému s použitím šedého EPS 70 F 

kč 

Lepící hmota Weber Therm 

Elastik LZS 720 
25 290 3 kg/m

2
 35 

Stěrková hmota Weber 

Therm Elastik LZS 720 
25 290 4 kg/m

2
 47 

Fasádní tepelně izolační 

deska šedá EPS-F tl. 120mm 
   159 

Fasádní hmoždinka 

Ejotherm -  STR U ks 
 10 8  ks/m

2
 80 

Polystyrenová zátka z 

šedého EPS 70mm - ks 
 3 8 ks/m

2
 24 

Sklotextilní síťovina 

weber.pas podklad UNI 

NPU 700 

55 m
2
 996  18 

Základní nátěr weber.pas 

podklad UNI NPU 700 
20 1507 110 m

2
/balení 14 

Omítka weber.pas 

extraClean 
30 1569 3,3 kg/m

2
 166 

Celkem 543 

FASÁDNÍ SYSTÉM WEBER THERM ELASTIC – MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY 

KOMPONENT 
BALENÍ 

kg 

CENA ZA 

BALENÍ 

kč 

VÝTĚŽNOST 

NA 

kg/m
2
 (ks/m

2
) 

CENA 

kč/m
2
 

Lepící hmota Weber Therm 

Elastik LZS 720 

25 290 3 kg/m
2
 35 

Stěrková hmota Weber 

Therm Elastik LZS 720 

25 290 4 kg/m
2
 47 

Minerální fasádní deska tl. 

120mm 

   227 
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tabulka 20 Výpočet ceny kontaktního zateplovacího systému s použitím minerálních fasádních desek 

Fasádní systém Weber Therm Elastic s izolací z šedého expandovaného polystyrénu je 

z protipožárních důvodů doplněn o pásy minerální izolace nad okny v šířce 0,5m. Ty tvoří 

přibližně 18% fasády. Tuto skutečnost je nutné využít při výpočtu předběžné ceny fasády na 

m
2
. 

Weber Therm Elastic - EPS 70F šedý   543 Kč/ m
2
 

Weber Therm Elastic – minerální fasádní desky  575 Kč/ m
2
  18% fasádní plochy 

Weber Therm Elastic     549 Kč/ m
2
   

 

b) Cena vybraných doplňkových komponentů:  

Doplňkový komponent zateplovacího 

systému 

Cena 

Kč/bm 

Potřebné 

množství 

m 

Celkem 

Kč 

soklový profil ETICS 120mm 

tl.0,8mm 2m 
66 54 3 564 

okapnička k soklovému profilu 

ETICS se síťovinou 100mm 2,5m 
62 54 3 348 

rohový profil ETICS se síťovinou 

100/100 dl.2,5m Al 
11 645 7 095 

Celkem 14 007 

tabulka 21 Cena vybraných doplňkových komponentů 

Fasádní hmoždinka 

Ejotherm -  NTU ks 

 8,5 8  ks/m
2
 68 

Sklotextilní síťovina 

weber.pas podklad UNI 

NPU 700 

55 m
2
 996  18 

Základní nátěr weber.pas 

podklad UNI NPU 700 

20 1507 110 m
2
/balení 14 

Omítka weber.pas 

extraClean  

30 1569 3,3 kg/m
2
 166 

Celkem 575 
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Cena vybraných doplňkových komponentů v přepočtu na m
2 

plochy: 

Ck = 14 007/893 = 15,7 Kč 

Cena za vybrané doplňkové komponenty přepočtena na m
2
 zateplované plochy je 15,7 Kč. 

 

c) Cena stavby s použitím zateplovacího systému Weber Therm Elastic je stanovena dle 

položkového rozpočtu na:  4,552 mil.Kč 

5.3. Cena kontaktního zateplovacího systému Weber Therm Ultra 

s použitím desek z fenolické pěny: 

a) Stanovení ceny za m
2 

materiálu s použitím desek z fenolické pěny 

tabulka 22 Výpočet ceny kontaktního zateplovacího systému s použitím fenolických desek 

 

Cena za m
2
 zateplovacího systému Weber Therm Ultra Plus je   1167Kč/ m

2
 

 

FASÁDNÍ SYSTÉM WEBER  THERM ULTRA PLUS – FENOLICKÉ DESKY  

KOMPONENT BALENÍ 

kg 

CENA ZA 

BALENÍ kč 

VÝTĚŽNOST NA 

kg/m
2
 (ks/m

2
) 

CENA 

kč/m
2
 

Lepící hmota Weber Therm  

ultra 

25 327 5,5 kg/m
2
 71 

Stěrková hmota Weber Therm  

ultra 

25 327 6 kg/m
2
 78 

izolační desky Kooltherm K5 

tl. 80mm 

   753 

Fasádní hmoždinka Ejotherm 

-  STR U ks 

 7 8  ks/m
2
 56 

Skleněná síťovina weber. 

therm 178 

50 m
2
 1435  29 

Základní nátěr weber.pas 

podklad UNI NPU 700 

20 1507 110 m
2
/balení 14 

Omítka weber.pas extraClean  30 1569 3,3 kg/m
2
 166 

Celkem    1167 
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b) Cena vybraných doplňkových komponentů: 

 

Doplňkový komponent zateplovacího 

systému 

Cena 

Kč/bm 

Potřebné 

množství 

m 

Celkem 

Kč 

soklový profil therm PVC s okapním 

nosem 80mm 
128 54 6 912 

rohový profil ETICS se síťovinou 

100/100 dl.2,5m Al 
11 645 7 095 

Celkem 14 007 

tabulka 23 Cena vybraných doplňkových komponentů 

Cena vybraných doplňkových komponentů v přepočtu na m
2 

plochy: 

Ck = 14 007/893 = 15,7 Kč 

Cena za vybrané doplňkové komponenty přepočtena na m
2
 zateplované plochy je 15,7 Kč. 

c) Cena stavby s použitím zateplovacího systému Weber Therm Ultra Plus je stanovena 

dle položkového rozpočtu na:  4,991mil. Kč 

5.4. Cena kontaktního zateplovacího systému Baumit Twinner 

s použitím pěnového polystyrénu a minerální vaty: 

a) Stanovení ceny za m
2 

materiálu s použitím Baumit Twinner 

FASÁDNÍ SYSTÉM  BAUMIT TWINNER 

KOMPONENT 
BALENÍ 

kg 

CENA ZA 

BALENÍ 

kč 

VÝTĚŽNOST 

NA 

kg/m
2
 (ks/m

2
) 

CENA 

kč/m
2
 

Lepící hmota Baumit StarContact 25 301 4 kg/m
2
 48 

Stěrková hmota Baumit StarContact 25 301 4 kg/m
2
 48 

Fasádní tepelně izolační deska 

baumit Twinner tl.120mm 

   321 

Fasádní hmoždinka STR- U - ks  9,3 8 ks/m
2
 75 

Sklotextilní síťovina Baumit StarTex    19 

Základní nátěr Baumit UniPrimer 25 1306 100 m
2
/balení 13 
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Baumit NanoporTop 30 1598 2,5 kg/m
2
 133 

Celkem    657 

tabulka 24 Výpočet ceny kontaktního zateplovacího systému s použitím Baumit Twinner 

Cena za m
2
 zateplovacího systému Baumit Twinner je    657Kč/ m

2
 

 

b) Cena vybraných doplňkových komponentů:  

 

Doplňkový komponent zateplovacího 

systému 

Cena 

Kč/bm 

Potřebné 

množství 

m 

Celkem 

Kč 

soklový profil ETICS 120mm 2,5m 58 57 3 306 

okapnička k soklovému profilu 

ETICS se síťovinou 100mm 2,5m 
51,6 57 2 941 

rohový profil ETICS se síťovinou 

100/100 dl.2,5m 25ks 
8,6 645 5 547 

Celkem 11 794 

tabulka 25 Cena vybraných doplňkových komponentů 

Cena vybraných doplňkových komponentů v přepočtu na m
2 

plochy: 

Ck = 11 794/893 = 13,2 Kč 

Cena za vybrané doplňkové komponenty přepočtena na m
2
 zateplované plochy je 13,2 Kč. 

 

 

c) Cena stavby s použitím zateplovacího systému Baumit Twinner je stanovena dle 

položkového rozpočtu na:  4,762mil.Kč 

5.5. Cena kontaktního zateplovacího systému Stomix Therm Beta F 

s použitím desek minerální vlny Frontrock Max E: 

a) Stanovení ceny za m
2 

materiálu s použitím desek z minerální vlny Front Rock Max E 
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FASÁDNÍ SYSTÉM STOMIX THERM BETA F 

KOMPONENT 
BALENÍ 

kg 

CENA ZA 

BALENÍ 

kč 

VÝTĚŽNOST 

NA 

kg/m
2
 (ks/m

2
) 

CENA 

kč/m
2
 

Lepící hmota ALFAFIX® S2 25 297 4 kg/m
2
 48 

Stěrková hmota ALFAFIX® S1 25 384 4 kg/m
2
 62 

Fasádní tepelně izolační deska z 

minerální vlny Frontrock MAX E 

tl.140 mm 

   363 

Fasádní hmoždinka STR- U - ks  7 8 ks/m
2
 56 

skleněná síťovina VT1    21 

penetrační lak EH 15 2 025 270 m
2
/balení 7,5 

strukturální omítkovina 

BETADEKOR® VF 
25 1 875 3 kg/m

2
 223 

Celkem 781 

tabulka 26 Výpočet ceny kontaktního zateplovacího systému s použitím desek z minerální vlny 

Cena za m
2
 zateplovacího systému Stomix Therm beta F je   781Kč/ m

2
 

b) Cena vybraných doplňkových komponentů:  

Doplňkový komponent zateplovacího 

systému 

Cena 

Kč/bm 

Potřebné 

množství 

m 

Celkem 

Kč 

soklový profil ETICS 140mm 2,5m 60 54 3 240 

okapnička k soklovému profilu 

ETICS se síťovinou 100mm 2,5m 
53 54 2 862 

rohový profil ETICS se síťovinou 

100/100 dl.2,5m 25ks 
9 645 5 805 

Celkem 11 907 

tabulka 27 Cena vybraných doplňkových komponentů 

Cena vybraných doplňkových komponentů v přepočtu na m
2 

plochy: 

Ck = 11 907/893 = 13,3 Kč 

Cena za vybrané doplňkové komponenty přepočtena na m
2
 zateplované plochy je 13,3 Kč. 
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c) Cena stavby s použitím zateplovacího systému Stomix Therm Beta F je 

stanovena dle položkového rozpočtu na:  4,938 mil. KčP  

 

Zateplovací systém Cenaza m
2
 

Kč
 

Cena doplňkových 

prvků 

Cena stavby 

mil. Kč 

1. Baumit Pro 

EPS 70F 

473 14,2 4,47 

2. Weber Therm Elastic 

Šedý EPS 70F 

549 15,7 4,52 

3. Weber Therm Ultra Plus 

Fenolická pěna 

1167 15,7 4,991 

4. Baumit Twinner 

Desky Twinner 

657 13,2 4,762 

5. Stomix Therm Bata F 

Minerální vlna 

781 13,3 4,938 

tabulka 21  Ceny jednotlivých systémů 

0

200

400

600

800

1000

1200

Cena za m^2 

EPS 70F šedý EPS 70F PF Twinner MV

 

Graf 3 Ceny jednotlivých systémů v kč/m
2
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Graf 4 Cena doplňkových prvků přepočtena na m
2
 izolované plochy Kč 
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Graf 5 Ceny jednotlivých systémů dle položkového rozpočtu v kč 
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6. POROVNÁNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍCH SYSTÉMU NA ZÁKLADĚ 

DOBY POTŘEBNÉ PRO REALIZACI 

 

Celkovou dobu realizace zateplovacího systému jsem určila po sečtení času potřebného k 

provedení jednotlivých pracovních kroků zateplení. Tento čas jsem určila pomocí vzorce: 

KD

NhQ
T  

 

T – počet pracovních dní 

Q – objem práce 

Nh – čas vynaložený na jednotku realizované práce jedním pracovníkem 

D – počet pracovníků v četě, která vykonává tuto práci 

K – délka pracovní směny 

 

6.1. Doba realizace kontaktního zateplovacího systému Baumit Pro 

s použitím pěnového polystyrénu 

 

Montáž soklové lišty:  

 

Q = 54bm, Nh = 0,214 , D = 2, K = 10h; 

 

102

214,054
T = 0,5778 = 1den 

 

2. Lepení izolačních desek pod základací lištou:  

 

Q = 32,4m
2
, Nh = 0,66; D = 2 , K = 10h 

102

66,04,32
T = 1,07 = 1den 

 

Montáž lešení:  
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Q = 1041 m
2
, Nh = 0,18; D = 5; K = 10h 

105

18,01041
T = 3,75 = 4dny 

 

4. Zakrývaní výplní otvorů z lešení:  

 

Q = 289,37 m
2
, Nh = 0,078; D = 5; K = 10h 

105

078,037,289
T = 0,45 = 1den 

 

5. Lepení izolačních desek na fasádě:  

 

Pro polystyrén tl.140mm,80mm: Q = 871 m
2
, Nh = 0,664; D = 5; K = 10h 

105

664,0871
T = 11,57 = 12 dnů 

 

Pro polystyrén tl.20mm: Q = 158,1m
2
, Nh = 0,7; D = 5; K = 10h 

105

7,01,158
T = 2,21 = 2dny 

 

6. Provedení stěrky z výztužnou tkaninou: 

 

Pro polystyrén tl.140mm: Q = 871 m
2
, Nh = 0,49; D = 5; K = 10h 

105

49,0871
T = 8,54 = 9 dnů 

 

Pro polystyrén tl.20mm: Q = 158,1m
2
, Nh = 0,48; D = 5; K = 10h 

105

48,01,158
T = 1,52 = 2dny 

 

7. Provedení fasádní omítky: 
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Pro polystyrén tl.140mm,80mm: Q = 871 m
2
, Nh = 0,34; D = 5; K = 10h 

105

34,0871
T = 5,93 = 6 dnů 

 

Pro polystyrén tl.20mm: Q = 158,1m
2
, Nh = 0,35; D = 5; K = 10h 

105

35,01,158
T = 1,1 = 1den 

 

8. Demontáž lešení: 

 

Q = 1041 m
2
, Nh = 0,11; D = 5; K = 10h 

105

11,01041
T = 2,3 = 3dny 

 

9. Vyhotovení mozaikové omítky:  

 

Q = 72,15 m
2
, Nh = 0,49; D = 2; K = 10h 

102

49,015,72
T = 1,77 = 2dny 

 

 

Celková doba trvání 44 dní. 

 

6.2. Doba realizace kontaktního zateplovacího systému Weber 

Therm Elastik s použitím šedého pěnového polystyrénu EPS 70F: 

 

1.Montáž soklové lišty:  

 

Q = 54bm, Nh = 0,214 , D = 2, K = 10h; 

 

102

214,054
T = 0,5778 = 1den 
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2. Lepení izolačních desek pod základací lištou:  

 

Q = 32,4m
2
, Nh = 0,66; D = 2 , K = 10h 

102

66,04,32
T = 1,07 = 1den 

 

3.Montáž lešení:  

 

Q = 1041 m
2
, Nh = 0,18; D = 5; K = 10h 

105

18,01041
T = 3,75 = 4dny 

 

4. Zakrývaní výplní otvorů z lešení:  

 

Q = 289,37 m
2
, Nh = 0,078; D = 5; K = 10h 

105

078,037,289
T = 0,45 = 1den 

 

5. Zakrytí lešení fasádními sítěmi 

Q = 1041 m
2
, Nh = 0,04; D = 2; K = 10h 

102

04,01041
T = 2,1 = 2dny 

 

6. Lepení izolačních desek na fasádě:  

 

Pro polystyrén tl.140mm,80mm: Q = 871 m
2
, Nh = 0,664; D = 5; K = 10h 

105

664,0871
T = 11,57 = 12 dnů 

 

Pro polystyrén tl.20mm: Q = 158,1m
2
, Nh = 0,7; D = 5; K = 10h 

105

7,01,158
T = 2,21 = 2dny 
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7. Provedení stěrky z výztužnou tkaninou: 

 

Pro polystyrén tl.140mm: Q = 871 m
2
, Nh = 0,49; D = 5; K = 10h 

105

49,0871
T = 8,54 = 9 dnů 

 

Pro polystyrén tl.20mm: Q = 158,1m
2
, Nh = 0,48; D = 5; K = 10h 

105

48,01,158
T = 1,52 = 2dny 

 

8. Provedení fasádní omítky: 

 

Pro polystyrén tl.140mm,80mm: Q = 871 m
2
, Nh = 0,34; D = 5; K = 10h 

105

34,0871
T = 5,93 = 6 dnů 

 

Pro polystyrén tl.20mm: Q = 158,1m
2
, Nh = 0,35; D = 5; K = 10h 

105

35,01,158
T = 1,1 = 1den 

 

9. Demontáž fasádních sítí: 

 

Q = 1041 m
2
, Nh = 0,024; D = 2; K = 10h 

102

024,01041
T = 1,25 = 1 den 

 

 

10. Demontáž lešení: 

 

Q = 1041 m
2
, Nh = 0,11; D = 5; K = 10h 

105

11,01041
T = 2,3 = 3dny 
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11. Vyhotovení mozaikové omítky:  

 

Q = 72,15 m
2
, Nh = 0,49; D = 2; K = 10h 

102

49,015,72
T = 1,77 = 2dny 

Celková doba trvání 47 dní. 

6.3. Doba realizace kontaktního zateplovacího systému Weber 

Therm Ultra Plus s použitím fasádních desek z fenolické pěny: 

- čas potřebný k provedení je totožný s dobou provedení zateplovacího systému Baumit Pro 

s použitím pěnového polystyrénu.  Tedy celková doba trvání prací je 44 dní. 

6.4. Doba realizace kontaktního zateplovacího systému Baumit 

Twinner s použitím pěnového polystyrénu a minerální vaty 

tl.120mm  

 

1.Montáž soklové lišty:  

Q = 54bm, Nh = 0,214 , D = 2, K = 10h; 

 

102

214,054
T = 0,5778 = 1den 

 

2. Lepení izolačních desek pod základací lištou:  

 

Q = 32,4m
2
, Nh = 0,66; D = 2 , K = 10h 

102

66,04,32
T = 1,07 = 1den 

 

3.Montáž lešení:  

 

Q = 1041 m
2
, Nh = 0,18; D = 5; K = 10h 
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105

18,01041
T = 3,75 = 4dny 

 

4. Zakrývaní výplní otvorů z lešení:  

 

Q = 289,37 m
2
, Nh = 0,078; D = 5; K = 10h 

105

078,037,289
T = 0,45 = 1den 

 

5. Lepení izolačních desek na fasádě:  

 

Pro minerální vlnu tl.140mm,80mm: Q = 871 m
2
, Nh = 0,664; D = 5; K = 10h 

105

664,0871
T = 11,57 = 12 dnů 

 

Pro minerální vlnu tl.20mm: Q = 158,1m
2
, Nh = 0,7; D = 5; K = 10h 

105

7,01,158
T = 2,21 = 2dny 

 

6. Provedení stěrky z výztužnou tkaninou: 

 

Pro minerální vlnu tl.140mm: Q = 871 m
2
, Nh = 0,66; D = 5; K = 10h 

105

66,0871
T = 11,5 = 12 dnů 

 

Pro minerální vlnu tl.20mm: Q = 158,1m
2
, Nh = 0,713; D = 5; K = 10h 

105

713,01,158
T = 2,25 = 2dny 

 

7. Provedení fasádní omítky: 

 

Pro minerální vlnu tl.140mm: Q = 871 m
2
, Nh = 0,34; D = 5; K = 10h 
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105

34,0871
T = 5,93 = 6 dnů 

 

Pro minerální vlnu.20mm: Q = 158,1m
2
, Nh = 0,35; D = 5; K = 10h 

105

35,01,158
T = 1,1 = 1den 

 

8. Demontáž lešení: 

 

Q = 1041 m
2
, Nh = 0,11; D = 5; K = 10h 

105

11,01041
T = 2,3 = 3dny 

 

9. Vyhotovení mozaikové omítky:  

 

Q = 72,15 m
2
, Nh = 0,49; D = 2; K = 10h 

102

49,015,72
T = 1,77 = 2dny 

Celková doba trvání 47 dní. 

6.5. Doba realizace kontaktního zateplovacího systému Stomix 

Therm Beta F s minerální vlnou  

- čas potřebný k provedení je totožný s dobou provedení zateplovacího systému Baumit 

Twinner.  Tedy celková doba trvání prací je 47 dní. 

Zateplovací systém Doba provádění 

( počet dnů) 

1. Baumit Pro - EPS 70F 44 

2. Weber Therm Elastic – šedý EPS 70F 47 

3. Weber Therm Ultra Plus – fenolické desky 44 

4. Baumit Twinner – desky Twinner 47 

5. Stomix Therm Beta F – minerální vlna 47 

tabulka 22  Doba provádění jednotlivých zateplovacích systémů 
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Graf 6 Doba provádění jednotlivých zateplovacích systémů 

7. ZÁVĚR POROVNÁNÍ 

Shrnutí vlastností jednotlivých tepelně izolačních zateplovacích materiálů 

 Jednotka Bílý 

EPS 70F 

Šedý  

EPS 70F 

PF TWINNER MV 

Součinitel 

tepelné 

vodivosti 

Wm
-1

K
-1

 0,039 0,032 0,021 0,034 0,036 

Hořlavost  E E C B A1 

Tloušťka 

izolantu 

mm 140 120 80 120 140 

Součinitel 

prostupu tepla 

systému 

 

W/(m
2
·K) 

 

0,179 

 

0,174 

 

0,173 

 

0,181 

 

0,170 

Cena za m
2
 Kč 473 549 1167 657 781 

Cena stavby mil. Kč 4,47 4,52 4,991 4,762 4,938 

Doba 

provádění 

 

dny 

 

44 

 

47 

 

44 

 

47 

 

47 

tabulka 23  Shrnutí vlastností jednotlivých zateplovacích systémů 
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Závěr 

V poslední části diplomové práce jsem porovnala pět druhů materiálů pro kontaktní zateplení. 

A to fasádní expandovaný polystyrén EPS 70F,šedý expandovaný polystyrén EPS 70F, desky 

z fenolické pěny, desky Twinner z šedého expandovaného polystyrénu a minerální vaty a 

desky z minerální vaty. Výsledky jsou shrnuty v tab. č.23. Myslím, že nejlepší řešením pro 

zateplení panelového bytového domu OP 1.11, které jsem rovněž navrhla je použití bílého 

expandovaného polystyrénu EPS 70F s protipožárními pásy nad okny z minerální vlny. Cena 

tohoto systému je nejpříznivější. Tento výběr podporuje i doba provádění, která je plánována 

v letních měsících, a to není nejlepší období pro provedení zateplovacího systému z šedého 

expandovaného polystyrénu EPS 70F. K zateplení lodžií, ostění oken a dveří jsem navrhla 

fasádní desky z fenolické pěny, které mají nejlepší tepelně izolační vlastnosti a lepší požární 

vlastnosti než pěnový polystyrén. Vzhledem k tomu, že v těchto místech je tloušťka izolace 

limitována, chci pro tato místa použít materiál s nejnižším součinitelem prostupu tepla.  

Pro zateplení soklové části byly navrženy desky z EPS – Perimetr tloušťky 100mm.  

Jako povrchovou úpravu jsem navrhla minerální tenkovrstvou omítku Baumit 

NanoporTop, která je velmi odolná proti znečištění.  

 Pro zateplení střešního pláště jsem navrhla desky ze stabilizovaného polystyrénu EPS 

100 S ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 200 mm. Ve stávající dvouplášťové střeše budou 

uzavřeny větrací otvory a vytvořena tak bude dvouplášťová střecha nevětraná. Jako 

hydroizolační vrstva bude použita fólie Alkorplan 35176. 

 Pro výplně okenních otvorů budou použity plastová okna Premium v bílé barvě od 

výrobce VEKRA s pětikomorovými profily, izolačním trojsklem Uw =0,6 W/(m
2
K) a 

trojúrovňovým těsněním. 

 Součástí diplomové práce je zpracován harmonogram prováděných prací na stavbě, 

kde převzetí staveniště je naplánováno na 1.6.2013 a předání hotového díla na 30.8.2013. 

Cena stavby určena pomocí položkového rozpočtu činí 4,5 mil. Kč.  
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