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Anotácia 

Témou diplomovej práce je porovnanie finan nej náro nosti realizácie vybraných 

druhov zateplenia (kontaktný systém  Baumit  Open (EPS), kontaktný systém s použitím 

minerálnej  vlny ISOVER a zatep ovací systém  s odvetranou fasádou) bytového domu ktorý 

sa bude nachádza  v obci Kor a. Diplomová práca bude rozdelená na dva hlavné tematické 

celky. Prvá as  sa skladá z projektovej dokumentácie bytového domu, sprievodnej 

a technickej správy.  Druhá as  je tvorená technologickým postupom výstavby v podobe 

zariadenia staveniska, asového plánovania, zásad organizácie výstavby  a technologickým 

postupom zateplenia objektu. alej zhodnotenie finan nej náro nosti  a porovnanie 

vybraných druhov zateplenia. 

 Annotation

The theme of the thesis is to compare the financial performance of the implementation 

of selected types of insulation (contact Baumit Open System (EPS), a contact system with 

Isover mineral wool insulation system with a ventilated facade) apartment building that will 

be located in the village Kor a.. Master's thesis will be divided into two main thematic units. 

The first part consists of a residential building design documentation, and the accompanying 

technical report. The second part consists of technological processes in the form of 

construction site equipment, scheduling and control techniques building insulation. Further 

assessment of the financial performance and comparison of selected types of insulation. 
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Zoznam použitého zna enia  

BOZP   bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci 

B.p.v   výškový systém Balt po vyrovnaní (m.n.m) 

SN   eská technická norma 

STN   Slovenská technická norma 

m.n.m   metrov nad morom (nadmorská výška) 

NP   nadzemné podlažie 

C 16/20   trieda betónu 

EPS   expandovaný polystyrén 

XPS   extrudovaný polystyrén 

MV   minerálna vlna 

KZS   kontaktný zatep ovací systém 

OZS    odvetraný zatep ovací systém 

U   sú inite  prestupu tepla v konštrukcii [W/m2.K] 

Mc   kondenzácia vodnej pary 

hr.   hrúbka 

PTH   porotherm 

HUP   hlavný uzáver plynu 

ul.    ulica 

PD   projektová dokumentácia 

t. zn.   to znamená 

ŽB   železobetón 

NN   nízke napätie 
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Úvod 

Tepelná pohoda a energetická nenáro nos  sú jednými z priorít spokojného bývania. 

Na základe tohto vedomia  je potreba navrhova  konštrukcie a konštruk né systémy ktoré toto 

šírenie sa tepla eliminujú do takej miery, že tepelné straty neovplyvnia pohodu vnútorného 

prostredia. Jednou z možností ako zabráni  šíreniu tepla je použitie vhodného vybraného 

zatep ovacieho systému. 

Témou mojej diplomovej práce je porovnanie finan nej náro nosti  realizácie 

vybraných druhov zateplenia. Konkrétne sa jedná  o kontaktné systémy BAUMIT OPEN ®,  

( tepelnoizola ným médiom tohto zatep ovacieho systému sú fasádne izola né dosky na báze 

expandovaného polystyrénu ) alej kontaktný  zatep ovací systém s použitím minerálnej vlny 

ISOVER NF 33. V tomto prípade sa jedná o izola né dosky vyrobené z adi ovej vlny. A ako 

posledný porovnávaný zatep ovací systém je izola ný systém s odvetranou fasádou (tento 

systém je charakteristický tým že vytvára difúznu odvetrávaciu medzeru medzi izola nou 

vrstvou a fasádou. 

Porovnávanie vybraných zatep ovacích systémov bude aplikované na budovu 

bytového domu v obci Kor a ( okr. adca, Slovenská republika). Jedná sa o novostavbu ktorá 

bola navrhnutá do skuto ného terénu v obci Kor a. Objekt je  trojpodlažná nepodpivni ená 

budova slúžiaca na bývanie. Šes  bytov je rozdelených po dvoch na každom podlaží. Na 

prízemí je dispozi ne i konštruk ne riešená bytová jednotka pre osobu so zníženou 

schopnos ou pohybu. Ostatné byty sú typovo ur ené pre štandardné bývanie. Bytový dom je 

zastrešený typickou sedlovou strechou so sklonom dvanás  stup ov. 

Diplomová práca bude rozdelená do dvoch tematických celkov a to konkrétne, as

stavebne - technickú a as   pre technologický postup výstavby vyššie uvedených 

zatep ovacích systémov, ich finan né (vytvorený rozpo et)  a energetické (tepelne - fyzikálne 

vlastnosti) porovnanie.  
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B. Stavebne technická as

1.1 Základné  identifikácie  stavby 

1.1.1 Identifika né údaje  

Názov stavby:  Bytový dom Kor a 

Miesto stavby:  Vyšná Kor a, ul. Mišolajová 

Okres:    adca 

Charakter stavby:  Novostavba 

íslo parcely:   276 

Plocha parcely:  1475 m2 

Zastavaná plocha:  229 m2 

Percento zastavania:  18 % 

Obostavaný priestor:  2007 m3 

Stupe :   Dokumentácia pre realizáciu stavby (DPS) 

Investor:  Ing. Karol agala, Vyšná Kor a 782, 02322 Kor a 

Projektant:  Bc. Jozef U ník, Vyšná Kor a 773, 023 22 Kor a 

1.1.2 Charakteristika staveniska 

Stavenisko budovy sa nachádza na parcele . 276 v katastrálnom území obce Kor a. 

Pozemok je vo vlastníctve investora obec Kor a a všetky majetkoprávne vz ahy sú riadne 

vysporiadané. Areál v asti Vyšná Kor a na ulici Mišolajová  je ur ený pre výstavbu alších 

bytových jednotiek ur ených na bývanie. Terén je rovinatého až mierne svahovitého 

charakteru s minimálnym sklonom (cca 1 %) smerom na Juhovýchod. Na pozemku sa 

nachádzajú listnaté i ihli naté stromy ktoré bude treba pred za atím zemných prác odstráni . 

Osadenie navrhovaného objektu je v nadväznosti pod a priloženej situácie výkres C1 

v mierke 1: 200.  
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1.1.3 Umiestnenie stavby 

 Bytový dom je umiestnený  v strednej asti parcely, jeho umiestnenie je riešené 

s rešpektovaním vyhlášky . 137/1998Zb. o všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu. Celková zastavaná plocha iní 229 m2, o predstavuje asi okolo 18 % z celkového 

územia parcely. Vjazd na pozemok je prístupný zo severozápadnej strany od pripojovacej 

komunikácie. 

1.1.4 Ú el budovy    

Budova bytového domu je riešená ako samostatne stojaca jednotka. Jej bytové 

jednotky budú slúži  na bývanie pre viac lenné rodiny s de mi. Celková kapacita bytového 

domu a jeho dispozi né riešenie je navrhnuté zhruba pre 16 udí z toho jeden byt na prízemí 

je ur ený pre osobu so zníženou schopnos ou pohybu. 

Jednotlivé byty sú vykurované plynovými nízkoteplotnými kotlami pripojenými na 

každom podlaží k spolo nému komínu. Vykurovacími telesami v miestnostiach sú doskové 

radiátory KORADO. 

Vodovod bude pripojený na verejnú sie  na ulici Vyšná Kor a. Sú as ou pripojenia 

vodovodnej vetvy na verejnú sie  je aj vodomerná šachta.  

Kanalizácia bude pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanaliza ná vetva je napojená na 

verejnú stokovú sie  pod uhlom 60° 

Elektrické silnoprúdové rozvody budú navrhnuté na prevádzkové napätie 3 x 230/380 

V, 50 Hz. Verejná elektrická sie  a taktiež aj napojená vetva budú vedené v zemi pod 

komunikáciou. Sú as ou napojenej elektrickej prípojky bude aj elektromer. Svetelné a 

zásuvkové rozvody objektu budú slúži  pre bežné domáce spotrebi e. 

Objekt bude pripojený na verejný plynovod na ulici Kor a Vyšná. Sú as ou napojenej 

plynovej vetvy na verejný plynovod bude aj regulátor tlaku plynu. Bytový dom bude ma

osadené zberné ty e hromozvodu. Navrhovaná budova sa nedotýka ani nezasahuje do 

ochranných pásiem stávajúcich inžinierskych sietí ani objektov. 

Predpokladané údaje: 

Termín za atia výstavby : apríl 2013 

Termín ukon enia výstavby: júl 2014 
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1.1.5 Dispozi né riešenie 

Bytový dom je riešený ako trojpodlažný objekt bez suterénu s konštruk nou výškou 

3,0 m  v prvom a druhom nadzemnom podlaží. V tre om nadzemnom podlaží je konštruk ná 

výška znížená na 2,8 m ( vi  výkres . F4, REZ A-A ) Tvar objektu je jednoduchý kubický 

lenený balkónmi. Zastrešenie objektu pomocou sedlovej strechy s miernym sklonom 12°. 

Objekt ma jeden hlavný vchod ktorý je situovaný ku komunikácií na severozápadnej strane. 

Na prekonanie výškového rozdielu medzi spevnenou plochou a samotným vstupom do 

objektu sa bude nachádza  terénne schodisko a  pre imobilných ob anov  je navrhnutá rampa 

s požadovaným sklonom 1:12 ( 8,33 % ).  

- Prvé nadzemné podlažie 

Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve bytové jednotky pri om jedna z nich 

je dispozi ne i konštruk ne riešená pre osobu so zníženou schopnos ou pohybu. alej sa tu 

nachádzajú spolo né usklad ovacie priestory v podobe pivníc. Od zádveria vedie k bytom 

hlavná komunika ná zóna ktorá alej pokra uje schodiskom na alšie podlažia. 

Obe bytové jednotky majú  dva balkóny prístupné z obytnej asti bytu resp. z kuchyne. 

Prvý byt (byt .1)  bol navrhnutý ako 2+1 ( dve obytné miestnosti a kuchy a ).  Je navrhovaný 

pre dvoj lennú rodinu bez detí. Hlavným spojovacím prvkom je chodba široká 1100mm 

ktorou sa možno dosta  od zádveria do kuchyne i k ostatným obytným miestnostiam 

a kúpe ni. Hne  v zádverí  sa nachádza vstavaná skri a slúžiaca ako šatník. Po pravej strane 

zádveria je WC. Obytné miestnosti sú orientované na juhovýchod.  

Druhá bytová jednotka ( byt .2 )  je navrhnutá takisto 2+1 ( dve obytné miestnosti 

a kuchy a). Je však navrhnutá na úplnú bezbariérovú prevádzku v rámci celého bytu pod a 

platných typologických zásad pre bezbarierovos . Hne  v zádverí sa nachádza široká chodba 

z ktorej je prístup do všetkých miestností bytu vrátane kúpe ne a WC. Všetky dvere v byte sú 

opatrené madlom vo výške 900mm nad podlahou. Orientácia obytných miestností je na sever. 

Jednotlivé miestnosti oboch bytov sú dostato ne  presvetlené v aka vhodnému po tu 

okien a ich sklenou plochou.  

- Druhé a tretie nadzemné podlažie

Na druhom a tre om nadzemnom podlaží sa nachádzajú takisto dve bytové jednotky. 

Byty ( byt .3 a .5 ) je presnou kópiu bytu z prvého nadzemného podlažia. 

Byty . 4 a .6 sú nadimenzované ako 3+1 ( tri obytné miestnosti a kuchy a ). Sú 
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navrhnuté pre štvor lenné rodiny. Dispozícia bytov je navrhnutá rovnako ako v bytoch . 3 

a 5 ale zrkadlovo oto ených plus jedna obytná miestnos  a vä ší rozmer chodby. 

Na vertikálne prekonávanie jednotlivých podlaží slúži spolo né dvojramenné 

schodisko so šírkou ramien 1000 mm a podestou šírky 1050 mm. Schodisko je dostato ne 

presvetlené pomocou svetlíkov. 

1.2 Stavebne – technické riešenie objektu 

1.2.1 Hrubé terénne úpravy a zemné práce 

Na parcele sa nenachádzajú žiadne stávajúce objekty ktoré by museli by  odstránené 

ale nachádzajú sa tu stromy listnatého alebo ihli natého charakteru ktoré musia by

odstránené pred za atím stavebných prác. Ku spracovaniu projektovej dokumentácie bol 

vyhotovený inžiniersko-geologický prieskum staveniska ( kopané sondy ) v aka ktorému bol 

zistený geologický profil podlažia. V aka vyhotovenému prieskumu bola zistená i hladina 

podzemnej vody ktorá sa nachádza v dostato nej h bke a  teda môžu by  využité klasické 

stavebné technológie a postupy.  

Pred za atím stavebných prác je potrebné vybudova  objekty zariadenia staveniska 

slúžiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým po asím a na skladovanie materiálov 

a pracovných pomôcok. Na ochranu materiálov a zariadení je potrebné stavenisko oploti

a uzavrie .  

Pred zahájením výkopových prác bude v ploche budúceho objektu a spevnených plôch 

odobraná  ornica hr. 300mm. as  zeminy bude ponechaná priamo na stavenisku a bude 

použitá pri spätných zásypoch, zvyšná zemina bude odvezená na skládku v obci Turzovka.  

Prevedie sa vytý enie objektu lavi kami s vyzna enými výškovými bodmi. Najnižšia úrove

základovej škáry pod základom bude stanovená na kóte -1,7 m od urovnávajúcej roviny  

± 0,000 = 680,4 B.p.v, to znamená úrove istej podlahy 1.NP. 

Všetky výkopové práce budú vykonané strojne s ru ným do istením.  

1.2.2 Základy 

Budova bude založená na základových pásoch z prostého betónu. Základové pásy sa 

vybetónujú ihne  po ukon ení výkopových prác. Pod obvodovými a vnútornými nosnými 
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múrmi budú rozšírené obojstranne o 100 mm ( to znamená  hr. 600 mm) a  pod nenosnými 

medzibytovými múrmi budú rozšírené obojstranne o 50 mm ( hr. 500 mm). Základy pod 

obvodovými múrmi budú vykopané a zabetónované do nezamrznej h bky, ktorá v danej 

lokalite iní 900 mm. Všetky pásy budú zhotovené z betónu C 16/20 – X0 – Cl 0,4 – Dmax16 

– S3. Betónové pásy budú nadvýšené nad terénom pomocou betónových debniacich tvárnic 

PREMAC ( 400 x 250 x 250). Tieto tvárnice slúžia zárove  ako stratené debnenie. Budú 

vyplnené železovým betónom C 20/25 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3.  

Nadvýšená as  základový pásov obvodových stien bude z vonkajšej strany zateplená 

ochrannou tepelnou izoláciou z tepelnoizola ných dosiek STYROFOAM IB ( XPS ) hr. 

100mm do výšky minim. 400 mm nad úrove  terénu. 

Pri ahlá konštrukcia rampy bude taktiež založená pomocou základových pásov do 

nezamrznej h bky 900mm. Pásy budú oddelené od základovej konštrukcie budovy dilata nou 

škárou vyplnenou polystyrénom EPS hr. 50mm.  

Po zabetónovaní základových pásov sa vyhotoví podkladný betón hr. 150 mm. Do 

podkladného betónu bude vložená po celej jeho ploche výstuž z karisieti Ø6mm ( 150x150 ). 

U karisietí musí by  dodržaná krycia hrúbka ktorá bude zabezpe ená pomocou dištan ných 

telies. Pre podkladný betón resp. jeho vonkajšiu obvodovú as  musí by  zriadené debnenie. 

Debnenie a uložená výstuž musí by  pred betonážou riadne skontrolovaná. O kontrole 

je uskuto nený zápis do stavebného denníku. Všetky ostatné podrobnosti viz. výkres . F6 

Základy. 

1.2.3 Izolácia proti zemnej vlhkosti 

Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutý hydroizola ný pás z oxidovaného 

asfaltu BITAGIT S 35 vo dvoch vrstvách + penetra ný náter. Upevnenie hydroizolácie na 

podklad bude aplikované  natavovaním jednotlivé spoje budú výhradne vykonané pod a 

pokynov výrobcu. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti plní taktiež funkciu hydroizolácie proti 

možnému výskytu spodnej tlakovej vody.  

V úrovni upraveného terénu musí by  hydroizolácia vytiahnutá do výšky 300mm nad 

úrov ou upraveného terénu. 
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1.2.4 Zvislé konštrukcie 

- Obvodové konštrukcie

Obvodové steny objektu sú vymurované z keramických tvaroviek POROTHERM 30 

P+D ( 300 x 250 x 238 ) U = 0,65 W/m2K na MVC 1,5. Obvodová konštrukcia je zateplená 

kontaktným zatep ovacím systémom BAUMIT OPEN ® z tepelnoizola ných fasádnych 

dosiek z expandovaného polystyrénu so zníženou hor avos ou hr. 100 mm.  

- Vnútorné nosné konštrukcie

Vnútorné nosné steny a nenosné medzibytové steny  sú navrhnuté z keramických 

tvaroviek POROTHERM 25 P+D (250  x 250 x 238 ) U=0,79 W/m2K  na MVC = 1,5 MPa. 

- Prie ky

Vnútorné deliace prie ky hr. 125 a 100 mm sú navrhnuté z presných tvárnic 

POROTHERM 11,5 P+D ( 115 x 238 x 497 mm ) U = 1,65 W/m2K na MVC 1,5 MPa 

a z tvárnic POROTHERM 8 P+D ( 80 x 238 x 497 mm )  U = 1,9 W/m2K na MVC 1,5 MPa. 

1.2.5 Vodorovné konštrukcie 

- Stropné konštrukcie 

Stropné konštrukcie na 1.NP a 2.NP bude tvori  komplexný polomontovaný 

keramický stropný systém s predpätými nosníkmi pre malé a stredné rozpätia od 2500 do 

4250 mm. Po zmonolitnení vznikne predpätý rebrový strop ktorý v sebe spája všetky výhody 

predpätého betónu. Je to s strop s vysokou únosnos ou a s minimálnym priehybom. Jeho 

sú as ou sú keramobetónové stropné POT nosníky 160 x 65 mm v rôznych d žkach 

odstup ovaných po 250 mm a keramické vložky MIAKO 19/62,5 PTH  a MIAKO 19/50 

PTH. Po osadení nosníkov a vložiek sa strop vystuží karisie ami Ø 6 mm ( 150 x 150 ) 

a zabetónuje betónom C 20/25 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 v hrúbke 60 mm. Hrúbka 

stropu po zabetónovaní bude 250 mm. Po obvode sa strop vystuží a scelí ŽB vencom do 

ktorého sa vkladá tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu k eliminácií tepelných 

mostov.  

Nad 3. NP je stropný systém riešený formou zavesených sadrokartónových podh adov 

od spolo nosti RIGIPS. Nosnú as  tvoria obvodové UD profily a CD profily 

z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm, ktoré sú zavesené pomocou závesov k nosnej konštrukcii, 
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v našom prípade ku krokve resp. ku klieštinám. Maximálna vzdialenos  závesov je 1 m. 

Opláštenie konštrukcie  je tvorené sádrokartónovými doskami hr. 12,5 mm ktoré sú 

prichytávané k CD profilom pomocou skrutiek. Aby strop dostal tvar plnosti a jednoliatosti 

tak sa jednotlivé medzery medzi doskami vyplnia akrylovým tmelom. Do podh adu sa alej 

vloží parozábranná fólia JUTAFOL a tepelná izolácia ISOVER DOMO hr. 220mm.  

Obr. .1 – Schéma stropného systému 

- Preklady 

Pre otvory v obvodových a vnútorných stenách sú navrhnuté tehlové keramobetónové 

preklady POROTHERM preklad 7 ( 70 x 238 mm) odstup ované v rôznych d žkach po 250 

mm. Pri použití u otvorov v  obvodovej steny sa tieto preklady kombinujú s extrudovaným 

polystyrénom kvôli eliminácii tepelných mostov ( 2x PTH p7 -  140 mm + XPS -  90mm + 1x 

PTH p7 - 70 mm). U otvorov vnútorných nosných stien budú použité 3x PTH p7 ( 3x 70mm).  

Preklady nad prie kami budú realizované pomocou plochých prekladov 

POROTHERM 11,5 ( 11,5 x 75 ) odstup ované v rôznych d žkach po 250 mm.  

1.2.6 Schodisko 

Medzi jednotlivými podlažiami na vertikálne prekonávanie výškových rozdielov  bude 

slúži  samostatné  schodisko. Schodisko je dvojramenné pravoto ivé so sklonom výstupu  = 
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29° ( normálne, bežné schodisko ). Na prekonanie konštruk nej výšky 3000 mm je 

vypo ítaných 18 stup ov pri  výške stup a 166,7 mm ( 9 stup ov v jednom ramene ) 

s medzipodestou v polovici výstupu. Šírka schodiskového ramena je 1000 mm , šírka podesty 

1050 mm. Hrúbka schodiskovej dosky v mieste podesty je 150 mm, v mieste ramien 120 mm. 

Schodisko je votknuté do pri ahlých nosných stien. Schodisková doska ja zabetónovaná 

betónom triedy C 25/30 – XC2 – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 a vystužená betonárskou oce ou R 

10 505. Náš apnú vrstvu schodiskových stup ov vrátane podesty tvorí keramická vysoko 

slinutá neglazovaná dlažba Taurus 73 S Nevada prípadne dlažba Taurus 75 S Biskay  od 

spolo nosti RAKO rozmeru 300 x 300 mm.  

  

Obr. . 2   73 S Nevada         Obr. . 3   75 S Biskay 

Vo vo nom priestore schodiska je osadené nerezové zábradlie od firmy NEREZOX. 

Výška zábradlia je 1000 mm od podlahy a je opatrené nerezovým madlom Ø 50 mm. 

Kotvenie madla do podlahy každých 1200 mm. 

Obr . 4, 5, 6    Ukážky nerezového zábradlia NEREZOX 
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1.2.7 Podlahy 

Skladby podláh sú v rôznych podlažiach a jednotlivých miestnostiach rôzne. Bližšie 

a podrobne sú spracované vo výkrese . F4 Zvislý rez objektom. 

- Povrchové úpravy prvého nadzemného podlažia 

Nad rastlým terénom do výšky 0,5 metra bude vykonaný násyp zo súdržných zemín 

dostato ne zhutnený na únosnos  pôvodného terénu. Nasleduje podkladný betón o mocnosti 

150 mm z betónu C 16/20 – X0 – Cl 0,4 – Dmax16. Do ktorého je vložená karisie  Ø 6 mm 

(150 x 150 mm ). alej nasleduje hydroizolácia ktorá je  tvorená z dvoch vrstiev 

 oxidovaného asfaltového pásu BITAGIT S 35 + penetra ný náter. Tepelná izolácia podlahy 

je tvorená z tepelnoizola ných dosiek  ROOFMATE SL – X hr. 80 mm z extrudovaného 

polystyrénu. alšou vrstvou podlahy na prízemí je cementový poter o mocnosti 50 mm. 

Potom nasleduje  skladba podlahy pod a jednotlivého typu i ú elu miestnosti.  

V obývacej izbe a kuchyni  tvoria povrchovú úpravu laminátová podlaha Listone 

Colorado uložená v podkladnej textílii. V Kúpe ni a WC bude použitý samonivela ný poter 

HASIT a nalepené keramické dlaždice Lipari Ocra ( 200 x 200 mm) od firmy Vismaior. 

- Povrchové úpravy druhého a tretieho nadzemného podlažia 

Na montovaný strop v druhom a tre om nadzemnom podlaží bude položená kro ejová 

izolácia z tepelnoizola ných dosiek Roofmate SL –X hr. 50 mm z extrudovaného polystyrénu, 

nasleduje betónová mazanina hr. 80 mm. Nášlapná vrstva v jednotlivých miestnostiach je 

rovnaká ako na prvom podlaží. 
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Povrchovú úpravu balkónov tvoria keramické mrazuvzdorné protišmykové dlaždice tvorené 

z keramických mrazuvzdorných dlaždíc Dolomite Cuoio ( 150 x 150 mm ) od firmy 

Vismaior. 

 Obr. . 7  Laminátová podlaha  Obr. . 8 Dolomite Cuoio  obr. . 9 Lipari Ocra 

    Listone Colorado   ( mrazuvzdorná podlaha ) 

1.2.8 Výplne otvorov 

Okenné otvory budú vyplnené plastovými oknami ALU SOLID. Profilácia Decco. 

Jedná sa o 6 – komorový systém z bieleho nerecyklovaného plastu, 100% bezolovnatý. Okná 

rôznych ve kostí budú otváravé a sklápacie, parametre jednotlivých okien sú bližšie 

definované a podrobne spracované v prílohe F13 - výpis okien. Výpl  tvorí izola né dvojsklo   

U = 1 W / m2K, Parapet je plastový bielej farby. Oplechovanie parapetu je z medeného plechu 

hr. 0,8 mm systému BLIX.  

Vstupné a balkónové dvere plastové od firmy ALU PLAST s oce ovou rámovou 

zárub ou ( EUROPROFIL ). Bližšie spracované v prílohe F 14 – výpis dverí. 

     
  

Obr. . 10  Profilácia Decco       Obr. . 11  Vstupné dvere ALU PLAST 
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1.2.9 Úpravy povrchov 

Do kúpe ní je navrhnutý  keramický obklad Inca Dorato ( 100 x 100 x 9 mm ) od 

firmy Vismaior, do výšky 2,0 m. Do WC bude taktiež  navrhnutý keramický obklad Verde  

( 100 x 100 x 6 mm ) od firmy Vismaior realizovaný do výšky 2,0 m. V kuchyni bude 

navrhnutá gresová  mozaika Bianco ( 300 x 300 x 7 mm) vyhotovená od výšky 800 do 1500 

mm.  

V ostatných miestnostiach kde je navrhnutý typ podlahy keramická dlažba bude 

vyhotovený keramický sokel z rovnakého typu dlažby. Zvyšné povrchy v ostatných 

miestnostiach budú z univerzálnej vápennej omietky Baumit a budú opatrené bielym náterom 

Primalex v 2 vrstvách. 

Obr. . 12 Keramický obklad     Obr. . 13 Keramický obklad            Obr. . 14 Gresová mozaika 
       Inca Dorato          Verde    Bianco 

1.2.10 Tepelná izolácia 

Fasáda budovy bytového domu  bude zateplená kontaktným zatep ovacím systémom 

BAUMIT OPEN ® z tepelnoizola ných fasádnych dosiek z expandovaného polystyrénu so 

zníženou hor avos ou hr. 100 mm. 

 Sokel budovy, resp. vidite ná as  základov vystupujúca nad terén bude zateplená 

tepelnoizola nými doskami z extrudovaného polystyrénu STYROFOAM IB - A,  hr. 100 mm. 

Podlaha nad terénom bude zateplená tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu 

ROOFMATE  hr. 80 mm. V alších podlažiach je v  podlahách navrhnutá izolácia 

ROOFMATE  hr. 50 mm ktorá zárove  slúži aj ako zvuková ( kro ejová ) izolácia. 

Do ŽB vencov na eliminovanie tepelných mostov budú použité Kombidosky  

( tepelnoizola né kompozitné dosky z drevnej vlny a EPS ) hr. 50 mm.  

V strope posledného nadzemného podlažia bude použitá tepelná izolácia z minerálnej 
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vlny ISOVER DOMO Comfort hr. 220 mm. Pomúrnica je zateplená zo všetkých troch strán 

minerálnou vlnou Isover DOMO hr. 70 a 90 mm. 

1.2.11 Strecha 

Zastrešenie objektu bude riešené formou klasickej sedlovej strechy s miernym 

sklonom 12 °. Nosnú konštrukciu strechy tvoria krokvy ( vzdialené od seba á 1 m ) klieštiny, 

stredová väznica, st piky a pomúrnice. Krokvy sú osadené na pomúrnicu klasickým tesárskym 

spojom – osedlaním. Pomúrnica je prichytávaná do železobetónového venca závitovými 

kotviacimi ty ami vzdialených od seba cca po 1 m. Na uchytenie krokiev bude použitá 

dvojica klieštin.  

Skladba strechy je tvorená zo strešnej krytiny RUUKKI – Monterrey ( je to krytina 

z vysokokvalitného pozinkovaného plechu s lakoplastovou povrchovou úpravou) 

certifikovaná na požadovaný sklon 12 ° - ervenohnedej farby ( pod a katalógu Ruukki -  

barva typ RR29 ). alej nasleduje la ovanie z hranolov rozmeru 30 / 50 mm, kontrala ovanie 

z hranolov 40 / 60 mm a paropriepustná ( difúzna fólia ) a samotná krokva rozmerov  

160 / 100 mm. 

1.2.12 Klampiarske konštrukcie 

Klampiarske prvky ktoré sú sú as ou striech a okenných parapetov budú vyrobené 

z medeného plechu hr.0,8 mm. Prvky sú prichytávané oce ovými sponami. 

1.2.13 Stolárske konštrukcie 

V objekte sú zabudované typové stolárske výrobky. 

1.2.14 Zámo nícke konštrukcie 

V objektu sú zabudované typové zámo nícke výrobky. Nerezové zábradlia schodiska 

a zábradlia na balkónoch sú od firmy NEREZOX budú podrobne spracované v prílohe F 16 – 

Zámo nícke výrobky. 

1.2.15 Sanitárna keramika 

Sanitárna keramika je navrhnutá bežnej tuzemskej výroby pod a platných katalógov 
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výrobcov. Použitá sanitárna keramika vo farbie bielej od spolo nosti JIKA. 

1.2.16 Spevnené plochy 

Okolo celého objektu bude vyhotovený odkvapový chodník z rie neho štrku frakcie 

16 - 32 mm. Ostatné privádzacie chodníky budú z betónových dlaždíc 150 x 150 mm 

pokladané do cementového lôžka hr. 50 mm. 

1.2.17 Ochrana proti radónu 

Vzh adom k tomu že investor nepredložil ku spracovaniu projektovej dokumentácie 

protokol o meraniu radónoveho rizika na mieste stavby, tak nebolo v tomto projekte 

zoh adnené a tým pádom ani navrhnuté nijaké protiradónové opatrenie. Tento návrh by 

mohol by  po zmeraní stup a radónového rizika prípadne upravený a dodato ne by do 

projektu bolo zakomponované opatrenie v podobe natavenia alšej vrstvy hydroizolácie 

z asfaltových modifikovaných pásov Foalbit AL 40.  

1.2.18 Vplyv objektu na životné prostredie 

Výstavba objektu ani objekt samotný nebude ma  žiadne výrazné negatívne vplyvy na 

životné prostredie. Použitý stavebný materiál bude z ekologicky nezávadného materiálu. 

Stavebný odpad bude okamžite odvezený a zlikvidovaný.  

Bytový dom sa bude nachádza   v už existujúcej zástavbe ktorá ma vypracované širšie 

urbanistické riešenie. 

1.2.19 Protipožiarna ochrana 

Preventívne opatrenia požiarnej ochrany sú zakotvené v návrhu objektu a jeho 

dispozi nom riešení. Preventívne opatrenia požiarnej ochrany musí zabezpe ova  majite

a užívate  v zmysle príslušných vyhlášok a smerníc. 

1.2.20 Mechanická odolnos  a stabilita 

Jedná sa o murovaný objekt ktorého nosnú as  tvoria práve vnútorné a vonkajšie 

stenové systémy. Murovacím materiálom je práve kompaktný certifikovaný systém 

POROTHERM (P+D).  



24 

Mechanickú odolnos  zaru uje použitie certifikovanými úpravami ktoré chránia objekt 

pred poveternostnými vplyvmi. 

Stabilitu objektu zabezpe uje vhodná vo ba murovacieho materiálu ktorým je v našom 

prípade Porotherm 30 P+D. Steny sú  murované do výšky 2,75 m a ukon ené po celom 

vonkajšom i vnútornom obvode stužujúcim železobetónovým vencom. 

1.2.21 Ochrana proti hluku 

Ochranu proti hluku bude zabezpe ova  obvodový pláš , ktorý je navrhnutý tak aby 

sp al požiadavky  požiadavky príslušných noriem. 

1.2.22 Ochrana tepla a úspora energie 

Obálka objektu je navrhnutá v miestnostiach tak aby konštrukcia sp ala požiadavky 

normy  SN 73 0540-2. Vybrané typy zatep ovacích  systémov sú posúdené programom 

Tepelná technika 2010 a bližšie špecifikované v kapitole Stavebná fyzika. 

1.2.23 Riešenie bezbariérového prístupu  a užívanie stavby osobami s obmedzenou 

schopnos ou pohybu. 

Bytový dom sp a podmienky bezbariérového prístupu a pohybu. Je navrhnutá 

exteriérová prístupová  rampa  s požadovaným normovým sklonom 1 :12 resp. 1:10. Na 1.NP 

sa nachádza bytová jednotka pre osoby so zníženou schopnos ou pohybu. Vstupné dvere do 

objektu ako aj všetky dvere v byte sú dostato ne široké a opatrené madlom. Taktiež pri WC 

a umývadle sa nachádza madlo. Vstavaný nábytok ako aj zariadenie tohto bytu  musí by

rozumne ergonomicky usporiadané s dostato ným manévrovacím priestorom pre osoby 

s obmedzenou schopnos ou pohybu. 

1.2.24 Ochrana obyvate stva 

Na stavbe nie sú riešené žiadne opatrenia vyplývajúce z požiadaviek na civilnú 

ochranu obyvate stva. 
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1.3 Technologické vybavenie objektu 

Verejné inžinierske siete, na ktoré bude objekt napojený prechádzajú Mišolajovou 

ulicou nachádzajúcou sa  severozápadnej strane pozemku. 

1.3.1 Vnútorná kanalizácia a kanaliza ná prípojka 

Splašková voda bude odvádzaná prostredníctvom vnútornej kanalizácie cez 

kanaliza nú prípojku do verejnej kanalizácie nachádzajúcej sa na ulici Mišolajová. Daž ová 

voda bude odvádzaná zvodmi do zeme do trativodov. Detailný návrh kanalizácie nie je 

obsiahnutý v tomto projekte. Nebol predmetom tohto projektu. 

1.3.2 Vnútorné rozvody plynu a prípojka plynovodu 

Plynovodná prípojka bude realizovaná takisto z ulice Mišolajová. HUP, plynomer 

a regulátor tlaku budú osadné na hranici pozemku. Detailný návrh  nie je obsiahnutý v tomto 

projekte. Nebol predmetom tohto projektu. 

1.3.3 Vnútorné rozvody elektriny a elektrická prípojka 

Elektrická prípojka bude realizovaná taktiež z ulice Mišolajová. Elektromer bude 

osadený n hranici pozemku. Detailný návrh nie je obsiahnutý v tomto projekte. Nebol 

predmetom tohto projektu. 

1.3.4 Vykurovanie objektu 

Teplovodné, klasické, plynové. Použitý nástenný nízkoteplotný kotol Logamax U052 

od firmy BUDERUS s menovitým výkonom 7 – 24 kW a ú innos ou výhrevu 90 %. 

Odvádzanie spalín do komína. Vykurovacie telesá – oce ové , doskové radiátory typu RADIK 

od firmy KORADO. 

1.3.5 Povrchové úpravy okolia, vegeta né plochy 

Príjazd od cestnej komunikácie z ulice Karfíkovej bude pre osobné automobily riešený 

spevnenou plochou širokou 4,5 m ktorý bude ukon ený na južnej strane budovy parkovacím 
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státím pre 6 osobných automobilov.  

Chodník pre peších bude realizovaný zo severozápadnej hranice pozemku a napojený 

na komunikáciu z ulice Mišolajová a privedený k vstupnému portálu do objektu. Okolo 

bytového domu budú zhotovené odkvapové chodníky široké 600mm. Ako povrchovú úpravu 

chodníku a príjazdovej komunikácie projektant navrhuje použi  betónovú zámkovú dlažbu. 

1.4 Predbežné náklady na stavbu 

SO 01 Bytový dom: 

Obostavaný priestor Qp = 2007m3 

Jednotková cena =  212 E  = 5300 Czk ( Domy bytové netypové podl a KS 1122 ) 

Cena = 2007 x 5300 = 10 637 100 Czk      ~  10 650 000 Czk

Stavebné objekty spolu   ~  10 650 000 Czk 

Projektové a inžinierske práce  

8% z ceny stavebných objektov 

8% zo 10 650 000 Czk  = 852 000 Czk ~  852 000 Czk

NUS – náklady na umiestnenie stavby 

8% z ceny stavebných objektov 

8% zo 10 650 000 Czk  = 852 000 Czk ~  852 000 Czk

Rezerva 

5% z ceny stavebných objektov 

5% zo  10 650 000 Czk  = 532 500 Czk ~  533 000 Czk 

Celková cena investície   ~  12 887 000 Czk 
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E. Zásady organizácie výstavby 

1.1 Technická správa zariadenia staveniska 

1.1.1 Identifika né údaje stavby 

Názov:   Bytový dom 

Miesto stavby: Vyšná Kor a, ul. Mišolajová 

Charakter stavby: Novostavba 

íslo parcely:   276 

Plocha parcely:  1475 m2 

Zastavaná plocha:  229 m2 

Percento zastavania:  18 % 

Obostavaný priestor:  2007 m3 

Investor:  Ing. Karol agala, Vyšná Kor a 782, 02322 Kor a 

Projektant:  Bc. Jozef U ník, Vyšná Kor a 773, 023 22 Kor a 

   

1.1.2 Postup budovania a likvidácie staveniska 

Pozemok ur ený pre výstavbu je majetkom investora a všetky majetkoprávne vz ahy 

má  investor vysporiadané. V sú asnej dobe je tento pozemok nevyužívaný a neoplotený. Pre 

zariadenie staveniska bude prevedený záber pozemku .p 276. Hranica pre záber bude 

vytý ená objednávate om a predaná pri prevzatí staveniska. Pri preberaní sa vykoná Zápis 

o prevzatí staveniska.  Stavenisko sa za ne budova  týžde  pred zahájením prací na stavbe 

a bude sa postupne budova  pod a potrieb v priebehu výstavby. 

 Likvidova  sa budú  postupne objekty zariadenia staveniska tak, aby bolo pred 

definitívnym vy istením objektu zariadenie staveniska zlikvidované. Pred za atím stavebných 

prác zaistí investor vytý enie  stávajúcich inžinierskych sietí. 
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1.1.3 Usporiadanie staveniska 

Zariadenie staveniska bude riadne oplotené pletivom a bude kontrolované istenie 

vozidiel ktoré opúš ajú stavenisko aby nedochádzalo k zne is ovaniu komunikácií. Pred 

zahájením stavby budú v prvej fáze realizované prípojky – kanalizácie, vodovod a el. prúd. 

Pri výstavbe bude použitá mechanizácia – lešenársky vrátok, vysokozdvižná plošina. 

Pre vertikálne premiest ovanie materiálu a udí na stavbe je navrhnutý lešenársky vrátok 

CAMAC Minor P-150, prípadne pre osádzanie a montovanie prvkov odvetranej fasády bude 

použitá vysokozdvižná plošina UPright SL 30.      

1.1.4 Opatrenie k zaisteniu zariadenia staveniska, v ase ke  sa nepracuje 

Stavenisko je v ase ke  sa na stavbe nevykonávajú žiadne práce t.j v ase od 18.00 

do 7.00 resp. v zimnom období ( Prosinec – Únor) zabezpe ené strážnou službou, ktorá stráži 

zariadenie staveniska pred odcudzením príp. poškodením. 

1.1.5 Napojenie staveniska na siete 

Stavebný pozemok na parcele . 276 sa nachádza v obci Kor a. Terén je mierne 

svahovitý so stávajúcou zele ou a drobnými krovinami. Komunika né napojenie sa nachádza 

pre peších z ulice Mišolajová a pre automobily z ulice Karfíková. Inžinierske siete pre 

zariadenie staveniska budú napojené z ulice Karfíková.  

Voda: pre potrebu výstavby bude využívaná prípojka vodovodu z miestnej verejnej 

vodovodnej siete na ul. Karfíková,  ktorá je iba do asná a po ukon ení výstavby bude objekt 

bytového domu napojený na prípojku z ulice Mišolajová. Miesto napojenia je vyzna ené na 

situácií ZS. K meraniu odberu na stavenisku bude využívaná vodomerná šachta  vodomerom 

a uzáverom.  

Kanalizácia: splašková voda z hygienického a prevádzkového ZS bude odvádzaná 

prípojkou napojenou na verejnú kanalizáciu na ulici Karfíková.  

Elektrická energia: bude zaistená prípojkou NN z verejnej rozvodnej siete vedúcej na 

ulici Karfíková. Staveniskový rozvod bude napojený na elektromer a odtia  bude vedený 

káblovým vedením pod povrchom. V miestach pod komunikáciou bude uložený v chráni ke 

z PVC Ø 50 mm. Elektromer a poistný systém bude nadimenzovaný na odber 45kW.  
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Spotreba elektrickej energie 

- Prevádzkové spotrebi e: 

Elektrické miešadlá   3 x 1,5 kW 

V ta ka s príklepom   2 x 1,8 kW 

Lešenársky vrátok CAMAC Minor      1,0 kW 

- Spotrebi e na osvetlenie 

Osvetlenie            8 kW 

Stanovenie maximálneho zdanlivého príkonu : celkový príkon 15,3 kW, je navrhnutá 

trafostanica na príkon 30 kW. 

1.1.6 Systém zásobovania a skladovania na stavenisku 

Zásobovanie materiálov bude prebieha  postupne pod a jednotlivých pracovných etáp. 

Aby sa predchádzalo k riziku krádeží i poškodenia materiálu prípadne aby nedochádzalo ku 

kolízií s ostatnými pracovnými innos ami na stavbe.  

Na stavbe sa  budú nachádza  dva typy skládok. Skládka otvorená ale zakrytá kde sa 

bude nachádza  kusový polystyrén resp. zatep ovacie médium ktorému nevadia 

poveternostné vplyvy. A skládka uzavretá kde sa bude skladova  používané náradie ( v ta ky, 

miešadlá, drobné stavebné materiály a náradia.... ) ale aj materiál ktorý nesmie by  vystavený 

vlhkosti a nepriaznivému poveternostnému vplyvu napr. ( lepidlo Baumit, stierková hmota...). 

Na uskladnenie materiálu potrebného pre zatep ovanie budovy sa môžu využi  i vnútorne 

priestory objektu SO01. 

Oplotenie staveniska je z drôteného pletiva výšky 1,8m, brána na vjazde a výjazde zo 

staveniska je pozváraná z oce ových tenkostenných profilov a vyplnená drôteným pletivom. 

Umiestnenie skládok je zrejmé zo situácie zariadenia staveniska  v. . E1. 

1.1.7 Hygienické zariadenie staveniska 

Hygienické zariadenia slúžia hygienickým a sociálnym potrebám pracovníkov na 

stavenisku. Hygienické zariadenie staveniska musí by  vybudované pred zahájením prací na 

stavbe. Rozsah hygienického ZS závisí na po te pracovníkov pre ktoré je budované 

a predovšetkým na po tu pracovníkov. Na stavenisku kde je menej než 15 pracovníkov,          

( v našom prípade 8 ) je potrebné zaisti  vhodné miestnosti na prezliekanie a ukladanie 

odevov. Návrh a zriadenie hygienického zariadenia musí by  v súlade s platnými 
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hygienickými predpismi, vydanými ministerstvom zdravotníctva. 

Návrh hygienického zariadenia staveniska 

Je navrhnuté na maximálny po et pracovníkov , ktorý sa na danej stavbe vyskytnú: 8 

- Šatne: min. 1,25 m2  na jedného pracovníka, teda 8 x 1,25 = 10m2 

navrhnutá je jedna bunka CONTAINEX, Kancelársky kontajner 

20´(vonkajšie rozmery 6,055 x 2,435 m, hmotnos  bunky = 1924 kg ) 

- Záchody: potreba je minimálne 1 pisoár a 1 WC ( do 20 mužov ) 

- Umyváre : navrhnuté sú 2 umývadlá. Je navrhnutá jedna mobilná bunka 

CONTAINEX, Sanitárny kontajner 16´(o vonkajších rozmeroch 4,885 x 

2,435 m hmotnos  bunky je 2000kg). 

1.1.8 Dopravné opatrenia 

Hlavný vjazd na stavenisko je z ulice Karfíková. Pri budovaní prípojok inžinierskych 

sietí je prevádzka na komunikácií  dopravnými zna kami spomalená a usmernená do jedného 

jazdného pruhu. Z prevedených zistení vyplýva, že všetky komunikácie po ktorých  bude 

uskuto ovaná doprava materiálov od predajcu na stavenisko, vyhovujú používaným 

dopravným prostriedkom. Vnútrostavenisková komunikácia bude prevedená zo zhutneného 

štrkopiesku frakcie 32 - 64 mm. 

1.1.9 Hydrologické pomery 

Pozemok sa nenachádza v záplavovom území. Obcou preteká rieka Kor anka ktorej 

hladina sa nachádza hlboko pod úrov ou základovej škáry objektu stavby. 

1.1.10 Hydrogeologické pomery 

Hladina spodnej vody neohrozuje základovú škáru objektu. 

1.1.11 Geologické pomery 

- Mierne svahovitý terén 

- Ornica hrúbky 0,3 m 

- Pies ito – ílovitá zemina 0,3 – 4 m, únosnos  0,3 -0,5 MPa 
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- 2. Trieda rozpojite nosti 

1.1.12 Vplyv na životné prostredie 

Na stavenisku sa nenachádza zele  ktorá je zákonom chránená a bolo by ju treba 

zachova . Odobratá ornica  bude uložená na medziskládku a po dokon ení stavby opä

rozprestretá na nezastavaných astiach pozemku. Na stavenisku sa bude taktiež do asne 

skladova  vykopaná zemina pre neskoršie zasypanie výkopov. Po as výstavby sa nevyskytnú 

žiadne zásadné udalosti ktoré by mali negatívny vplyv na životné prostredie. Odpad, ktorý 

vznikne po as výstavby bude skladovaný v kontajneroch ur ených na príslušný odpad 

a pravidelne vyvážaný firmou ktorá sa venuje likvidáciou odpadu. 

1.1.13 Bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci 

Pri všetkých prácach na stavenisku je nutné priebežne a dôsledne dodržiava : 

- Zákon . 309/2006 Sb., Zákon, ktorým sa upravujú alšie požiadavky 

bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vz ahoch 

a o zaistenie bezpe nosti a ochrany zdravia pri innosti alebo poskytovaní 

služieb mimo pracovnoprávne vz ahy (zákon o zaistení alších podmienok 

bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci). 

- Nariadenie vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na 

bezpe nos  a ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 

- Nariadenie vlády . 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpe nos

a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpe enstvom pádu 

z výšky alebo do h bky. 

- Vyhláška ÚBP a BÚ . 110/1957 Sb., o evidencii a registrácií 

pracovných úrazov a o hlásení nehôd a porúch technických zariadení. 

Všetci zú astnení pracovníci musia by  s predpismi oboznámení pred zahájením prác, 

o oboznámení musí by  vykonaný zápis. Taktiež sú všetci povinní používa  pri práci 

predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky. Stavenisko musí by  ohrani ené oplotením 

a na vstupu ozna ené výstražnou tabu kou so zákazom vstupu všetkým nepovolaným 

osobám. 
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F. Dokumentácia stavby 

Vi . Príloha 1 – výkresová as   F1 – F19 

  

G.  Technologická as  – zatep ovacie systémy 

V tejto asti sa budeme venova  technologickému postupu, fina nej náro nosti  

a tepelne - technickým požiadavkám na jednotlivé zatep ovacie systémy. Jedná sa 

o kontaktné zatep ovacie systémy Baumit OPEN® ( ako izolant je zvolený expandovaný 

polystyrén hr. 100mm), druhý zvolený zatep ovací systém je izolovanie pomocou minerálnej 

vlny ISOVER NF 33 hr. 100mm (z adi ových vlákien) a do tretice budeme analyzova

a definova  zatep ovací systém EPS s odvetranou fasádou.  

 Na všetky zvolené izola né systémy bude urobený a vyhodnotený 

tepelnotechnický posudok i konštrukcia po zateplení sp a všetky parametre tepelnej pohody 

a je v súlade s normou SN 730 540. ( vi  príloha – Tepelnotechnické posudky )  

Sú as ou tejto kapitoly budú takisto rozpo ty jednotlivých druhov a ich porovnanie 

z h adiska finan nej náro nosti ( vi  príloha – Rozpo ty ) 

Technologický predpis kontaktného zatep ovacieho systému BAUMIT OPEN®  

(s použitím EPS) a zatep ovacieho systému s použitím minerálnej vlny ISOVER NF 33. 

1.2 Charakteristika systému Baumit OPEN® 

Kontaktný zatep ovací systém Baumit OPEN® je unikátny paropriepustný 

zatep ovací systém s tepelným izolantom z polystyrénových fasádnych dosiek Baumit 

OPEN® resp. Baumit OPEN® Reflect. Rozdiel medzi oboma izolantmi je 

v tepelnoizola ných vlastnostiach. Dosky Reflect (šedý izolant) sa vyzna uje až o cca. 23% 

lepšími izola nými vlastnos ami, o umož uje dosiahnutie vysokoizola ného ú inku už pri 

menšej hrúbke izolantu. Hlavnou prednos ou systému Baumit OPEN® v porovnaní 

s bežnými polystyrénovými  systémami je nieko konásobne vyššia paropriepustnos , 

v porovnaní so systémami s izolantom z minerálnych izola ných dosiek je to v prvom rade 
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podstatne jednoduchšia aplikácia nižšia cena systému.  Systém v sebe optimálne spája výhody 

oboch doteraz spomínaných systémov, t. zn. cenovú dostupnos  polystyrénového 

zatep ovacieho systému a vysokú paropriepustnos  minerálneho zatep ovaciho systému. 

V aka tomu je široká možnos  použitia zatep ovacieho systému  Baumit OPEN® a systém je 

tak vhodný na použitie v novostavbách, rekonštrukciách ako aj starších a mierne zavlhnutých 

murivách. 

Skladba systému Baumit OPEN® 

- Baumit lepiaca stierka openContact 

- Baumit fasádne izola né dosky openTherm (expandovaný polystyrén  

hr. 100 mm) 

- Baumit lepiaca stierka open® celoplošne vystužená Baumit sklotextilnou 

mriežkou openTex 

- penetra ný náter Baumit openPrimer – vysoko paropriepustný základný 

náter na prípravu podkladu. 

- spojovacie prostriedky – Rozperné kotvy ( hmoždinky ) 

- povrchová vrstva – vodoodpudivá minerálna tenkovrstvá uš achtilá 

omietka na báze silikátov Baumit NanoporTOP 

- ostatné  príslušenstvo – Baumit soklový profil, Baumit ukon ovacia lišta 

pri oplechovaní, Baumit rohová lišta flexibilná, Baumit nadokenná lišta 

s odkvapovým nosom Premium, tesniace pásky, lepiace fasádne pásky, 

disperzné a polyuretánové tmely 

1.3 Charakteristika zatep ovacieho systému s použitím minerálnej vlny 

ISOVER NF 33 

Izola ným materiálom tohto zatep ovacieho systému minerálna vlna. Izola né dosky 

ISOVER NF 33 sú špeciálne izola né dosky s kolmou orientáciou vlákna o rozmeroch 1000 x 

333 mm ur ené na použitie v rámci kontaktných zatep ovacích systémov budov. Dosky sú 

charakteristické ve mi dobrými mechanickými vlastnos ami  (vysoká odolnos  systému proti 

mechanickému poškodeniu). Izola né dosky je možné aplikova  aj na nerovný podklad resp. 

zakrivený podklad, pri nerovnostiach povrchu je možné povrch dosiek pred realizáciou 

výstužnej vrstvy prebrúsi  do roviny. Lepiaca malta sa v prípade dosiek s kolmou orientáciou 
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vlákien nanáša celoplošne.  

Široké lamely Orsil NF 33 sú vhodné do vonkajších kontaktných zatep ovacích 

systémov. Na lamely sa alej nanášajú vrstvy kontaktných zatep ovacích systémov: tmel, 

výstužná mriežka, penetrácia, omietkovina a náter. V aka celoplošnému lepeniu sú menšie 

nároky na mechanické kotvenie. Prednos ami tohto zatep ovacieho systému sú: ve mi dobré 

tepelné izola né vlastnosti, vysoká protipožiarna odolnos , výborné akustické vlastnosti 

(pohltivos  zvuku), nízky difúzny odpor, ekologická a hygienická nezávadnos , dlhá 

životnos  a ve mi dobrá opracovate nos  ( výrobky je možno reza , v ta  at .) 

Skladba systému ISOVER NF 33 

- Baumit lepiaca stierka openContact 

- ISOVER NF 33 fasádne izola né dosky z minerálnej vlny (hr. 100 mm) 

- Baumit lepiaca stierka open® celoplošne vystužená Baumit sklotextilnou 

mriežkou openTex 

- penetra ný náter Baumit openPrimer – vysoko paropriepustný základný 

náter na prípravu podkladu. 

- Spojovacie prostriedky – Rozperné kotvy ( hmoždinky ) 

- povrchová vrstva – vodoodpudivá minerálna tenkovrstvá uš achtilá 

omietka na báze silikátov Baumit NanoporTOP 

- ostatné  príslušenstvo – Baumit soklový profil, Baumit ukon ovacia lišta 

pri oplechovaní, Baumit rohová lišta flexibilná, Baumit nadokenná lišta 

s odkvapovým nosom Premium, tesniace pásky, lepiace fasádne pásky, 

disperzné a polyuretánové tmely 

Pracovný postup 

1.3.1 Posúdenie a príprava podkladu – Požiadavky na podklad pre realizáciu 

kontaktného zatep ovacieho systému 

Podklad musí vyhovova  platným normám, musí by  pevný, bez uvo nených astíc, 

zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí by

dostato ne suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie by  vodoodpudivý. 

Pre podklad , na ktorý sa lepia tepelnoizola né dosky, je odporú aná súdržnos
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minimálne 200 kPa, pri om minimálna jednotlivá hodnota musí by  aspo  80 kPa. Podklad je 

možné vyrovna  omietkou. Nie je prípustné vyrovnávanie podkladu vrstvou tepelnej izolácie.  

Teplota ovzdušia nesmie klesnú  pod +5°C a práce sa nemôžu realizova  pri priamom 

slne nom žiarení, silnom vetre a daždi. Je potrebné vykona  vizuálny prípadne iný prieskum  

vhodnosti podkladu zameraný na trhliny a odlupujúce miesta. 

1.3.2 Založenie tepelnoizola ného systému 

Pred lepením dosiek tepelnej izolácie musia by  osadené zakladacie soklové profily 

ETICS. Škára medzi zakladacím soklovým profilom a podkladom sa musí utesni . Šírka 

zakladacieho profilu má zodpoveda  hrúbke tepelnoizola nej dosky. Na podklad sa osadí 

soklový profil v presnej horizontálnej polohe a požadovanej výške. Následne sa sa soklový 

profil upevní s použitím vrutov a hmoždiniek v po te kusov 3 kusy / bm. Pri kotvení 

soklového profilu je potrebné zabráni  priamemu kontaktu rozdielnych kovov napríklad  

plastovou podložkou ( môže spôsobova  tzv. elektrolytickú koróziu.) Na zjednodušenie práce 

sa v oblasti rohov odporú a použi  soklové rohové profily. 

       
     Obr. . 15 – Montáž zakladacej lišty                            Obr. . 16 – Vyrovnanie zakladacej lišty 

1.3.3 Lepenie tepelnoizola ných dosiek 

Lepiaca hmota sa na tepelnoizola né dosky nanáša na rubový povrch ru ne, prípadne 

strojovo vo forme pása v 20 až 30 mm vrstve po celom obvode dosky a uprostred dosky 

bodovo v 3 miestach (resp. aby po priložení a pritla ení dosky k podkladu minimálne 40% 

bolo spojené pomocou lepiacej malty). Lepiacu hmotu je možné nanáša  na tepelnoizola né 

dosky pomocou zubového hladidla. Pri tomto spôsobe nanášania lepiacej hmoty nie je možné 

eliminova  nerovnosti podkladu. 
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Tepelná izolácia z minerálnej vlny z vlákien s kolmou orientáciou  musí ma  celý 

povrch  spojený lepiacou hmotou s podkladom, v takom prípade sa lepiaca hmota nanáša 

zubovým hladidlom. Lepiaca hmota sa nesmie nanáša  na bo né strany tepelnoizola ných 

dosiek, prípadne lamiel. Po osadení teplnoizola ných dosiek je takisto potrebné lepiacu hmotu 

ktorá zostala na bo ných stranách odstráni .  

              
Obr. . 17 Nanášanie lepiacej malty bodovo    Obr. . 18 Nanášanie lepiacej malty celoplošne 

1.3.4 Kladenie tepelnoizola ných dosiek 

Tepelnoizola né dosky, resp. lamely sa lepia pritla ením na podklad zdola nahor. Pri 

lepení je potrebné zabezpe i  preloženie dosiek v radoch na väzbu, na zraz a bez krížových 

škár. Po as realizácie je potrebné kontrolova  rovinnos   resp. zvislos  osádzaných dosiek.  

Dosky sa lepia bezprostredne ved a seba aby sa eliminovali nechcené medzery 

a zabránilo sa tak vzniku tepelných mostov konštrukcie. Kontrola rovinnosti a zvislosti sa robí 

pomocou meracej laty (váhy) dlhej 2m. Vzniknuté škáry do 4 mm je možné vyplni  penovou 

hmotou (napr. PU penou). Vyp anie škár je potrebné realizova  takým spôsobom, aby nebola 

narušená rovinnos  tepelnoizola nej vrstvy. Odporú a sa vždy lepenie celých 

tepelnoizola ných dosiek. Ak to charakter stavebnej konštrukcie neumož uje je možné lepi

aj zvyšky dosiek (prírezy), ak je ich šírka min. 150 mm (neplatí pre ostenia a nadpražia). 

Tepelnoizola né dosky sa lepia pri otvorových konštrukciách  (napr. okenné alebo 

dverné otvory) tak, že križovanie škár dosiek je min. 100 mm od rohu otvoru v horizontálnom 

a vertikálnom smere. Pri otvorových konštrukciách sa odporú a osadi  dosky z plochy 

s takým presahom, aby elne prekrývali následne lepené tepelnoizola né dosky v ostení 

a nadpraží. Lepenie dosiek v ostení a nadpraží je celoplošné. Škáry medzi tepelnoizola nými 

doskami musia by  vzdialené min. 100 mm od upravených neaktívnych škár alebo trhlín 

v podklade. 
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  Obr. . 19 – Umiestnenie tepelnoizola ných dosiek u okenných otvoroch 

1.3.5 Mechanické kotvenie tepelnoizola ných dosiek EPS s rozpernými kotvami 

Kotvenie môžeme realizova  minimálne 24 hodín po nalepení tepelnoizola ných 

dosiek ( to je d žka technologickej prestávky aby sme mali istotu zatvrdnutia lepidla).  Po et, 

druh a d žka rozperných kotiev závisí od vlastnosti podkladu a musí by  stanovená statickým 

výpo tom na základe skúškou zistenej únosnosti rozperných kotiev.  

V ploche sa spravidla používajú 2ks rozperných kotiev na jednu dosku – 4ks/m2. 

Najmenšia vzdialenos  kotvy  od okrajov steny je 100 mm. Osadenú rozpernú kotvu je možné 

vystavi  poveternostným vplyvom (UV žiareniu) len po dobu uvádzanú výrobcom kotiev. 

Zat kacie rozperné kotvy je možné osádza  pri teplote do - 5°C. Po osadení resp. pred 

realizáciou výstužnej vrstvy je  potrebné kotvy zatrie  stierkovou hmotou. 

1.3.6 Mechanické kotvenie tepelnoizola ných dosiek z minerálnej vlny s rozpernými 

kotvami 

V prípade použitia dosiek s pozd žnou orientáciou vlákien s kotvenie realizuje po 

technologickej prestávke 24 hod po nalepení dosiek na podklad. Po et hmoždiniek min. 
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6ks/m2 a kotevná d žka je závislá od druhu podkladu ale minimálne 40 mm v nosnej asti 

muriva. 

V prípade použitia dosiek s kolmou orientáciou vlákna je ( po technologickej 

prestávke 24 hodín po nalepení dosiek) sa na povrchu dosiek zrealizuje výstužná vrstva ( 

stierkový tmel + sklotextilná mriežka) a do ešte erstvej výstužnej vrstvy sa zatla ia 

hmoždinky. Po et hmoždiniek je min. 4 ks /m2 . Kotevná d žka je rovnako ako u dosiek 

s pozd žnych vlákien minimálne 40 mm v nosnej asti muriva. 

                  Obr. . 20 – Schéma ukotvenia tepelnoizola ných dosiek z EPS 

Vytváranie otvorov a následné mechanické kotvenie izola ných dosiek z EPS. Kotvy 

sa odporú a upevni  tak aby bol minimalizovaný tepelný most. Rieši sa to tak že je vyrezaný 

otvor do h bky 2 cm do ktorej sa uloží izola ná krytka ktorá sa následne vyplní kotú om 

z rovnakého izola ného materiálu. 
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Obr. . 21, 22,23 

Mechanické ukotvenie dosiek z minerálnej vlny. Používajú sa hmoždinky s kovovými 

t mi v po te 6 ks/m2. Pri  

     

   
    Obr. . 24,25,26,27 

1.3.7 Brúsenie izola ných dosiek 

Brúsenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín po nalepení 

a ukotvení izola ných dosiek. Ú elom brúsenia je dosiahnu  rovnú plochu fasády , pretože 

ostatnými úkonmi sa dosiahnutá rovinnos  už len kopíruje. Brúsenie sa vykonáva brúsnou 

doskou so skleným papierom, rovinnos  sa kontroluje metrovou latou. Ak je prestávka medzi 
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lepením a vytvorením výstužnej vrstvy  dlhšia ako 14 dní, vonkajší povrch je nutné prebrúsi

s cie om odstráni  zvetranú povrchovú vrstvu. 

1.3.8 Zhotovenie výstužnej vrstvy s vloženou sklotextilnou mriežkou  

Minimálne de  pred samotnou realizáciou výstužnej vrstvy je potrebné osadi  na 

tepelnoizola né dosky pomocou stierkovej hmoty ur ené príslušenstvo (rohové, dilata né, 

ukon ovacie profily) a zosil ujúce vystuženie.  

Výstužnú vrstvu môže tvori  jedna alebo viacero vrstiev ( jedna vrstva z toho vždy 

obsahuje výstuž): 

- vyrovnávacia vrstva 

- výstužná vrstva 

Vyrovnávacia vrstva zabezpe uje potrebnú rovinnos  tepelnoizola ného systému 

a realizuje sa nanesením stierkovej hmoty v hrúbke min. 2 mm predovšetkým na 

tepelnoizola né dosky alebo lamely z minerálnej vlny. Pri tepelnoizola nom systéme 

s penovým polystyrénom (EPS) sa nevyžaduje, potrebnú rovinnos  je možné zabezpe i

prebrúsením izola ných dosiek. Vyrovnávajúca vrstva sa realizuje ešte pred osadením 

rohových, dilata ných a ukon ovacích profilov alebo zosil ujúceho vystuženia. 

Výstužná vrstva vždy musí obsahova  po celej ploche tepelnoizola ného systému 

výstuž. Realizuje sa nanesením stierkovej hmoty na tepelnoizola né dosky nerezovým 

zubovým hladidlom, do ktorého sa vtlá a sklotextilná mriežka, kvôli ahšej manipulácií 

nastrihaná na pásy potrebnej (resp. ahko spracovate nej) d žky. Jednotlivé kusy mriežky sa 

kladú s presahom min. 100 mm. Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtla í do stierkovej 

hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí prebyto nej hmoty má by  hrúbka 

výstužnej vrstvy min. 3 mm. V rohoch otvorov sa na prenesenie šmykových napätí ukladá 

pred realizáciou výstužnej vrstvy naviac prídavná diagonálna výstuž, ve kos  min. 300x200 

mm. V prípade styku dvoch tepelnoizola ných systémov s rôznymi tepelnoizola nými 

materiálmi (napr. styk EPS a MW) bez priznanej škáry je potrebné zhotovi  zosil ujúce 

vystuženie bu  vo forme pásu vo vzdialenosti min. 150 mm na každú stranu od tohto styku 

alebo prekrytím pásov výstužnej mriežky min. 200 mm ( 100 mm na každú stranu styku). 
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  Obr. . 28 – Riešenie prídavnej výstuže v rohoch otvorov 

1.3.9 Základný penetra ný náter 

Je podkladový náter ktorý zabezpe uje spolupôsobenie kone nej povrchovej úpravy 

a výstužnej vrstvy. Pred nanesením povrchovej úpravy je potrebné výstužnú vrstvu z dôvodu 

zjednotenia nasiakavosti a zlepšenia prídržnosti ošetri  penetra ným náterom. Po vyzretí 

výstužnej vrstvy , najskôr však po 3 d och sa pristúpi k príprave podkladu penetra ným 

náterom. Penetrák sa nanáša val ekom alebo štetcom a to rovnomerne bez prerušenia. Náter 

sa nanáša celoplošne, pri viacnásobnom nanášaní je potrebné dodrža  medzi jednotlivými 

vrstvami náteru technologickú prestávku min. 24 hodín. Po as aplikácie penetra ného náteru 

nesmie klesnú  teplota ovzdušia pod +5°C. 

1.3.10 Zhotovenie povrchovej úpravy 

Kone ná povrchová úprava (tenkovrstvá uš achtilá omietka BAUMIT Nanopor TOP) 

sa nanáša na vyhladený a vyzretý podklad. Predpísaná minimálna doba zretia výstužnej vrstvy 

tepelnoizola ného systému pred realizáciou povrchovej úpravy  je 3 dni. Vplyvom vlhkého 
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studeného po asia môže dôjs  k pred ženiu tejto doby. 

Ešte pred rozmiešaním omietky je potrebné na obaloch skontrolova ísla farieb, 

zrnitos  a šarže. Tenkovrstvá omietka sa spracúva v plastovej nádobe elektrickým miešadlom 

s nízkymi otá kami. Je potrebné si skontrolova  a preštudova  na obale výrobku doporu ené 

množstvo zámesovej vody aby bola dosiahnutá správna konzistencia výrobku. Dodato né 

riedenie vodou nie je povolené. Pred nanášaním povrchovej vrstvy je treba zakry  parapetné 

dosky, okenné rámy, okná a zabráni  tak ich zne isteniu.  

Omietka sa nanáša hladidlom s nerezovej ocele v hrúbke maximálneho zrna plniva 

v omietke a následne po nanesení sa krúživým pohybom umelohmotným hladidlom upraví na 

požadovanú štruktúru. Povrchová úprava sa zhotovuje smerom zhora nadol. Poh adovo 

ucelené plochy je potrebné zhotovi  v jednom pracovnom zábere. Prerušenie prác sa pripúš a 

na plochy rovnakej farby, na rohoch a na iných vodorovných i zvislých hranách.  

erstvé omietky je treba chráni  min. 24 hodín pred pôsobením nepriaznivých 

poveternostných vplyvov.  

Ukážka pláš a kontaktného zatep ovacieho systému 

Obr. . 29 

1) podklad, 2) soklová lišta, 3) penetrácia podkladu, 4) lepiaca stierka, 5) izola né dosky,  

6) kotvenie, 7) zosilujúce  vystuženie, 8 ) základná vrstva, 9) penetrácia, 10) povrchová 

úprava 
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1.3.11 Obmedzenia pri realizácií tepelnoizola ného systému 

Teplota vzduchu, podkladu a všetkých sú astí a komponentov zatep ovacieho procesu 

nesmie by  po as technologických operácií zhotovovania a alej po as doby tuhnutia a zretia 

jednotlivých komponentov nižšia ako +5°C a vyššia ako + 30°C. Zvýšená vlhkos  a nižšia 

teplota vzduchu môže výrazne ovplyvni  dobu zretia materiálu. Pridáva  nemrznúce prísady 

je neprípustné (pokia  sa vo výrobku neuvádza inak). Po as zatep ovacích prác a doby 

tuhnutia a zretia jednotlivých komponentov je potrebné chráni  fasádu pred pôsobením 

priameho slne ného žiarenia, vetra a daž a. Na ochranu fasády proti pôsobeniu 

poveternostných vplyvov je možné použi  Baumit ochrannú sie  na lešenie. 

1.3.12 Použité náradie 

2 m lata (váha) na meranie rovinnosti a zvislosti, nízkootá kové miešadlo, v ta ka 

s príklepom, hladidlo z nerezovej ocele, hladidlo plastové, pišto  na silikón, plastové vedrá, 

gumové kladivo, lámací nôž 

1.3.13 Pomocná stavebná konštrukcia – fasádne lešenie Alfix 

Jedná sa o fasádne rámové lešenie v šírkach od 730 do 1200 mm, s úžitkovým 

za ažením 2 kN/m2. Lešenie je možné stava  do výšky 50 m. Základnými dielmi sú zvislý 

oce ový rám, rektifika ná pätka , podlaha, diagonála, pozd žne zábradlie, bo né zábradlie 

a v poslednom poschodí zábradlové nosníky a zábradlový st pik. 

Podlahy – sú samonosné, osádzajú sa do horného U profilu montážneho rámu 

a zárove  vystužujú lešenie v horizontálnom smere. Podlahy sú vyrábané drevené alebo 

oce ové pozinkované perforované  šírok 320 – 600 mm a d žok od 730 do 3070 mm. 

Zavetrovacie diagonály – hlavnú nosnú konštrukciu rámového lešenia , tvorenú 

nastavovacími rámami a podlahami, dop ajú zavetrovacie diagonály. Sú to trúbky opatrené 

z jednej strany spojkou d žky od 2800 do 3600 mm. Diagonála sa na jednej strane zakliesni do 

zvislého rámu a na druhej upevní spojkou. Uhloprie ne stuženie sa vykonáva v každom 

piatom poli. 

Montáž lešenia:  -    osadenie zvislého montážneho rámu 

      -     zakliesnenie podlahy do rámu 

         -     zavesenie zábradlia 
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   -          zaháknutie oporovej záražky ma rám a zavetrenie diagonálou 

1.3.14 Zvislá preprava materiálu na stavbe 

Na zvislú prepravu materiálu na stavbe je navrhnutý zdvíhací motorový vrátok 

CAMAC Minor P-150. Naviják má jednoduchú a robustnú konštrukciu ktorá zaru uje jeho 

dlhú životnos . Oce ové ažné lano má d žku 30m to znamená že je posta ujúce pre náš 

objekt ( výška objektu 11m.) Nosnos  zvoleného vrátku je 150 kg. Vrátok má jednoduché 

ovládanie pomocou prsta stla ením tla idiel hore a dole. Výhodou tohto vrátku je vysoká 

životnos  a minimálna hlu nos . 

1.3.15 Pracovné a ochranné pomôcky 

Ochranné pomôcky: prilba, reflexná vesta, respirátory, ochranné okuliare, slúchadlá 

prípadne štuple do uší. 

Pracovné pomôcky: vhodný pracovný odev, topánky s pevnou podrážkou, rukavice 

1.3.16 Bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci 

Po as zatep ovacích prác na stavbe je striktne dôležité dodržiava  bezpe nos

a ochranu zdravia pri práci. Je dôležité postupova  pod a platných noriem a zákonov: 

- Nariadenie vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na 

bezpe nos  a ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 

- Nariadenie vlády . 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpe nos

a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpe enstvom pádu 

z výšky alebo do h bky. 

- Vyhláška ÚBP a BÚ . 110/1957 Sb., o evidencii a registrácií 

pracovných úrazov a o hlásení nehôd a porúch technických zariadení. 

Všetci zú astnení pracovníci musia by  s predpismi oboznámení pred zahájením prác, 

o oboznámení musí by  vykonaný zápis. Taktiež sú všetci povinní používa  pri práci 

predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky. 
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1.4 Technologický predpis zatep ovacieho systému DEKMETAL  

(s použitím EPS) s odvetranou vzduchovou medzerou. 

Tento vybraný zatep ovací systém je možno použi  ako u novostavieb tak i pri 

rekonštrukciách domov. Odvetrávaná fasáda je sú as ou obvodovej konštrukcie a preto sa 

musí posudzova  ako celok z h adiska statického a taktiež z h adiska tepelnotechnického.  

Vetranú fasádu možno rozdeli  na tri základné asti a to na:  

Nosná konštrukcia -   zais uje vloženie tepelnej izolácie a upevnenie fasádneho obkladu      

                                    k nosnej stene objektu. 

Tepelná izolácia       - vrstva tepelne izola ného materiálu pripevneného k vonkajšiemu lícu  

     obvodovej konštrukcie objektu. 

Fasáda      - chráni nosnú konštrukciu a tepelnú izoláciu pred poveternostnými      

                                    vplyvmi. 

Optimálny návrh hrúbky tepelnej izolácie v spojení so vzduchovou medzerou zaistí 

minimálnu spotrebu energie na vykurovanie domu. Zavesená fasáda ú inne chráni pred 

priamymi ú inkami poveternostných vplyvov a udrží tak tepelnú izoláciu a stenu dokonale 

suchú. Jednou z alších predností tohto systému je že konštrukcia odvetranej fasády priaznivo 

ovplyv uje difúziu vodných pár v konštrukcii a umož uje tak optimálny vlhkostný režim. 

Navrhnutý rozmer vzduchovej medzery je 25 mm. 

Skladba systému DEKMETAL s odvetranou vzduchovou medzerou 

- nosný systém DEKMETAL – vodorovné prvky (konzoly, Z profily) 

- tepelnoizola ná vrstva Baumit fasádne izola né dosky openTherm 

(expandovaný polystyrén hr. 100 mm) 

- nosný systém DEKMETAL – zvislé prvky (profil omega 50) 

- odvetraná vzduchová medzera hr. 25 mm. 

- obkladový prvok – CETRIS dosky hr. 16 mm. 

- penetra ný náter Baumit openPrimer  

- Baumit lepiaca stierka open® celoplošne vystužená Baumit sklotextilnou 

mriežkou openTex 

- spojovacie prostriedky – skrutky, vruty, nity  
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- povrchová vrstva – vodoodpudivá minerálna tenkovrstvá uš achtilá 

omietka na báze silikátov Baumit NanoporTOP 

- ostatné  príslušenstvo – Baumit soklový profil,  tesniace pásky, lepiace 

fasádne pásky, disperzné a polyuretánové tmely 

Pracovný postup 

1.4.1 Montáž nosnej konštrukcie DEKMETAL 

Montáž fasádneho systému z nosnej konštrukcie DEKMETAL môžeme rozdeli  do 

nieko kých fáz. Prvou fázou je vytvorenie vodorovného roštu pomocou konzol a Z profilov. 

Pre bodové kotvenie do súvislého podkladu ( murovaná stena) sú vo výkresovej dokumentácií 

ur ené príslušné konzoly s predv tanými otvormi. Pred za iatkom montáže vykonáme 

kontrolu rovinatosti fasády a zisti  najviac vystupujúce miesto a rozdiel nerovností  tohto 

miesta a rohu fasády. Pod a kotevného plánu si na rohoch objektu vytý ime jednotlivé rady 

konzol. Dolnú radu kde je umiestnený zakladací profil tvaru L , vytý ime nivela ným 

prístrojom.  Ostatné rady si potom odmeriame metrom. Okrajové body spojíme farbiacou 

šnúrou a rady prepíšeme na fasádu. Každú konzolu  pripev ujeme navrhnutými kotevnými 

skrutkami. Takto máme vytý ený rošt na ktorý môžeme osadi   profily Z 50. Profily Z 50 sa 

pripev ujú k závesným konzolám pomocou samovrtných skrutiek. Vzdialenosti elnej 

pásnice profilu Z50 nesmie by  vä šia ako 30 mm. Ak sú nerovnosti vä šie, je potrebné 

použi  rektifika ný profil. 

1.4.2 Uloženie tepelnoizola ných dosiek 

Pred lepením dosiek tepelnej izolácie musia by  osadené zakladacie soklové profily 

ETICS. Škára medzi zakladacím soklovým profilom a podkladom sa musí utesni . Šírka 

zakladacieho profilu má zodpoveda  hrúbke tepelnoizola nej dosky. Na podklad sa osadí 

soklový profil v presnej horizontálnej polohe a požadovanej výške. Následne sa sa soklový 

profil upevní s použitím vrutov a hmoždiniek v po te kusov 3 kusy / bm.  

Tepelnoizola né dosky, resp. lamely sa lepia pritla ením na podklad zdola nahor. Pri 

lepení je potrebné zabezpe i  preloženie dosiek v radoch na väzbu, na zraz a bez krížových 

škár. Po as realizácie je potrebné kontrolova  rovinnos   resp. zvislos  osádzaných dosiek. 
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 Dosky sa lepia bezprostredne ved a seba aby sa eliminovali nechcené medzery 

a zabránilo sa tak vzniku tepelných mostov konštrukcie. Vzniknuté škáry do 4 mm je možné 

vyplni  penovou hmotou (napr. PU penou). Vyp anie škár je potrebné realizova  takým 

spôsobom, aby nebola narušená rovinnos  tepelnoizola nej vrstvy. Odporú a sa vždy lepenie 

celých tepelnoizola ných dosiek. Ak to charakter stavebnej konštrukcie neumož uje je možné 

lepi  aj zvyšky dosiek (prírezy).  

Teplnoizola né dosky sa ukotvia pomocou rozperných plastových kotiev BAUMIT. 

V ploche sa spravidla používajú 2ks rozperných kotiev na jednu dosku – 4ks/m2. 

1.4.3 Montáž omega zvislých profilov 

Zvislé Omega profily sa používajú k vymedzeniu vzduchovej medzery a vytvoreniu 

podkladu pre montáž obkladových prvkov – v našom prípade doskami CETRIS. V prvom 

rade si rozmeriame celu stenu a overíme i skuto ný stav sedí pod a výkresovej 

dokumentácií. Ozna íme si polohu Omega profilu ( pri montáži musíme dba  na zvislos

profilov) a profil prichytíme v spodnej asti a priskrutkujeme ho k pásnici profilu Z. 

Následujúci Omega profil sa pripevní s presahom 100mm a v okrajoch profilov sa 

zoskrutkujú dvoma skrutkami. Zvislos  prvej rady musíme kontrolova  pomocou olovnice. 

Pre udržanie jednotnej vzdialenosti sa používajú rozperné late. 

       
Obr. . 30 – Montáž Z profilov           Obr. .31 – Schéma roštu DEKMETAL 
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1.4.4 Osadenie poistnej hydroizola nej fólie 

Opláštenie z oce ových skladaných profilov nie je dokonale vodotesné. Zrážková voda  

sa do konštrukcie dostáva drobnými škárami medzi jednotlivými prvkami pláš a. Kvôli 

tomuto nechcenému efektu je potreba navrhnú  a osadi  poistnú hydroizola nú fóliu. Použitá 

bude hydroizolácia FATRAFOL. Izolácia sa uchytí na zvislých omega profiloch pomocou 

obojstrannej lepiacej  páske. Takto nalepená hydroizolácia vytvára vzduchotesnú vrstvu 

a zabra uje infiltrácií ( prenikaniu vzduchu medzi interiérom a exterérom)  

1.4.5 Montáž obkladu 

Ako obklad budú zvolené a použité cemento–trieskové dosky CETRIS s reliéfom 

a hrúbkou 16 mm. Dosky budú dodávané vo formáte 800 x 1750mm. Na prichytenie dosiek 

na zvislé Omega profily budú použité nity. Dosku je nutné predv ta  na priemer 5,1 ( priemer 

tela nitu). Dosky budú osadené a prinitované natesno k sebe kvôli príprave na finálnu vrstvu 

(omietka tenkovrstvá uš achtilá Baumit Nanopor). Montáže sa snažíme vies  od okraja steny 

smerom zhora nadol. 

1.4.6 Zhotovenie povrchovej úpravy 

Cetrisová doska bude napenetrovaná penetra ným náterom Baumit openPrimer. Náter 

sa nanáša val ekom alebo štetcom a to rovnomerne bez prerušenia. PN sa nanáša celoplošne. 

Po technologickej prestávke (min. 24 hodín) sa podklad po celej ploche prestierkuje 

stierkovacou hmotou Baumit do ktorej sa vloží sklotextilná mriežka. Mriežka sa vtla í do 

stierkovej hmoty pomocou nerezového hladidla a dôkladne sa zahladí. Jednotlivé kusy 

mriežky sa kladú s presahom min. 100 mm. 

Ako finálna vrstva  po dokonalom vytvrdnutí lepidla bude uš achtilá tenkovrstvá 

omietka Baumit Nanopor TOP. 

1.4.7 Použité náradie 

2 m lata (váha) na meranie rovinnosti a zvislosti, nízkootá kové miešadlo, v ta ka 

s príklepom, hladidlo z nerezovej ocele, plastové vedrá, gumové kladivo, lámací nôž, 

u ahova ka, el. prestrihavacie nožnice, elektrická píla na kov, nitovacie kliešte, nožnice na 

plech, v ta ka, falcovacie kliešte. 
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1.4.8 Pomocná stavebná konštrukcia – fasádne lešenie Alfix 

Jedná sa o fasádne rámové lešenie v šírkach od 730 do 1200 mm, s úžitkovým 

za ažením 2 kN/m2. Lešenie je možné stava  do výšky 50 m. Základnými dielmi sú zvislý 

oce ový rám, rektifika ná pätka , podlaha, diagonála, pozd žne zábradlie, bo né zábradlie 

a v poslednom poschodí zábradlové nosníky a zábradlový st pik. 

Podlahy – sú samonosné, osádzajú sa do horného U profilu montážneho rámu 

a zárove  vystužujú lešenie v horizontálnom smere. Podlahy sú vyrábané drevené alebo 

oce ové pozinkované perforované  šírok 320 – 600 mm a d žok od 730 do 3070 mm. 

Zavetrovacie diagonály – hlavnú nosnú konštrukciu rámového lešenia , tvorenú 

nastavovacími rámami a podlahami, dop ajú zavetrovacie diagonály. Sú to trúbky opatrené 

z jednej strany spojkou d žky od 2800 do 3600 mm. Diagonála sa na jednej strane zakliesni do 

zvislého rámu a na druhej upevní spojkou. Uhloprie ne stuženie sa vykonáva v každom 

piatom poli. 

Montáž lešenia:  -    osadenie zvislého montážneho rámu 

-  zakliesnenie podlahy do rámu 

- zavesenie zábradlia 

- zaháknutie oporovej záražky ma rám a zavetrenie diagonálou 

1.4.9 Zvislá preprava materiálu na stavbe 

Na zvislú prepravu materiálu na stavbe je navrhnutý zdvíhací motorový vrátok 

CAMAC Minor P-150. Naviják má jednoduchú a robustnú konštrukciu ktorá zaru uje jeho 

dlhú životnos . Oce ové ažné lano má d žku 30m to znamená že je posta ujúce pre náš 

objekt ( výška objektu 11m.) Nosnos  zvoleného vrátku je 150 kg. Vrátok má jednoduché 

ovládanie pomocou prsta stla ením tla idiel hore a dole. Výhodou tohto vrátku je vysoká 

životnos  a minimálna hlu nos . 

1.4.10 Pracovné a ochranné pomôcky 

Ochranné pomôcky: prilba, reflexná vesta, respirátory, ochranné okuliare, slúchadlá 

prípadne štuple do uší. 

Pracovné pomôcky: vhodný pracovný odev, topánky s pevnou podrážkou, rukavice 



50 

1.4.11 Bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci 

Po as zatep ovacích prác na stavbe je striktne dôležité dodržiava  bezpe nos

a ochranu zdravia pri práci. Je dôležité postupova  pod a platných  noriem a zákonov: 

- Nariadenie vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálnych požiadavkách na 

bezpe nos  a ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 

- Nariadenie vlády . 362/2005 Sb., o bližších požiadavkách na bezpe nos

a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách s nebezpe enstvom pádu 

z výšky alebo do h bky. 

- Vyhláška ÚBP a BÚ . 110/1957 Sb., o evidencii a registrácií 

pracovných úrazov a o hlásení nehôd a porúch technických zariadení. 

Všetci zú astnení pracovníci musia by  s predpismi oboznámení pred zahájením prác, 

o oboznámení musí by  vykonaný zápis. Taktiež sú všetci povinní používa  pri práci 

predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky. 

1.5 Porovnanie zatep ovacích systémov 

V tejto závere nej kapitole mojej diplomovej práce sa dostávame vlastne k samotnému 

gro môjho zadania a tým je porovnanie vybraných zatep ovacích systémov pod a finan nej 

náro nosti realizácie. Pre tento ú el mi poslúžil software pre rozpo tovanie a oce ovanie 

stavieb Buildpower 2011. V jednotlivých rozpo toch zatep ovacích systémov som sa venoval 

cenovej analýze zatepleného obvodového pláš a (ako materiál tak i montáž) všetkých prvkov 

zateplenej fasády. Položky sú bližšie definované v prílohe .3 Rozpo ty. 

 Výsledná cena kontaktného zatep ovacieho systému  EPS BAUMIT Open®  

Sú tová cena (materiál + montáž):  856 298,- Czk 

Výsledná cena kontaktného zatep ovacieho systému s použitím ISOVER NF 33 

(minerálna vlna) 

Sú tová cena ( materiál + montáž): 1 203 799,- Czk  
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Cena odvetraného zatep ovacieho systému s použitím závesnej konštrukcie 

DEKMETAL ( tepelný izolant EPS) 

Sú tová cena (materiál + montáž): 1 409 625,- Czk

Grafické znázornenie porovnanie cien zatep ovacích systémov – cena je uvdená v Czk 

alším a nie menej dôležitým aspektom pri výbere ZS je jeho schopnos  odoláva

klimatickým zmenám (zmeny teplôt)  a vytvori  tak dokonalú ochranu a tepelnú pohodu 

obydlia pred týmito nežiaducimi vplyvmi. Pomocou programu TEPLO 2010 som tak mohol 

posúdi  vhodnos  výberu a potrebnú hrúbku izola ného materiálu ( návrh 100mm EPS i MV) 

Môj tepelnotechnický posudok (príloha .3) obsahuje: 

- Posúdenie sú inite a prestupu tepla U [W/m2.K] 

- Posúdenie požiadavku na šírenie vlhkosti v konštrukcii Mc [kg/m2.rok] 

Konštrukcia musí sp a  požiadavky pod a SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 

- U  UN [W/m2.K] 

- Mc  Mc,N [kg/m2.rok] 
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Tepelnotechnické vlastnosti kontaktného zatep ovacieho systému BAUMIT Open EPS. 

Skladba posúdenej konštrukcie:                        d [m]             lambda [W/m.K] 

- Porotherm Universal               0,018              0,800 

- Porotherm 30 P + D               0,300   0,270 

- Baumit lepiaca stierka     0,010   0,800 

- Baumit open EPS-F     0,100   0,041 

- Baumit lepiaca stierka     0,002    0,800 

- Baumit Nanopor omietka     0,003     0,700 

Požiadavka na sú inite  prestupu tepla U,N = 0,38 W/m2.K 

Vypo ítaná hodnota U = 0,27 W/m2.K            U  U,N – Požiadavka je splnená 

Tepelnotechnické vlastnosti kontaktného zatep ovacieho systému s použitím ISOVER 

NF 33. 

Skladba posúdenej konštrukcie:                        d [m]             lambda [W/m.K] 

- Porotherm Universal               0,018              0,800 

- Porotherm 30 P + D               0,300   0,270 

- Baumit lepiaca stierka     0,010   0,800 

- ISOVER Orsil NF     0,100   0,041 

- Baumit lepiaca stierka     0,002    0,800 

- Baumit Nanopor omietka     0,003     0,700 

Požiadavka na sú inite  prestupu tepla U,N = 0,38 W/m2.K 

Vypo ítaná hodnota U = 0,29 W/m2.K            U  U,N – Požiadavka je splnená 

Tepelnotechnické vlastnosti odvetraného zatep ovacieho systému s použitím závesnej 

konštrukcie DEKMETAL a izolant EPS. 

Skladba posúdenej konštrukcie:                        d [m]             lambda [W/m.K] 

- Porotherm Universal               0,018              0,800 

- Porotherm 30 P + D               0,300   0,270 
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- Baumit lepiaca stierka     0,010   0,800 

- Baumit open EPS-F     0,100   0,041 

Požiadavka na sú inite  prestupu tepla U,N = 0,38 W/m2.K 

Vypo ítaná hodnota U = 0,28 W/m2.K            U  U,N – Požiadavka je splnená 

Grafické znázornenie porovnania sú inite a prestupu tepla – U [W/m2.K] 
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Záver 

Témou mojej diplomovej práce ako som už pár krát spomenul bola cenová resp. 

finan ná náro nos  vybraných zatep ovacích druhov aplikovaných na novostavbu bytového 

domu nachádzajúceho sa v Korni. Zadaním mojej DP bola architektonická štúdia na základe 

ktorej som musel vypracova  realiza nú projektovú dokumentáciu a na u aplikova  a 

porovna  použi  tri vybrané druhy zateplení. 

o sa týka výberu týchto systémov snažil som sa o rozmanitos  (rozdielnos  tepelného 

izolantu) náro nos  manipulácie a taktiež dostupnos  na trhu. Jednotlivé izola né materiály 

(EPS ako aj ISOVER) som navrhol v hrúbke 100mm ktoré som posúdil v program TEPLO 

2010 i tieto hrúbky sú dosta ujúce a je možno s nimi alej pracova . Výstupom z tohto 

programu bolo pre m a vlastne taktiež zistenie že ich tepelnoizola né vlastnosti sa líšia len 

minimálne. Gro mojej práce a vlastne požadovaný výstup bolo cenové zhodnotenie 

a porovnanie všetkých troch systémov. Na toto porovnanie  som použil program 

BUILDpower 2011. Ceny systémov sú markantne odlišné. A práve to si myslím že je 

najdôležitejší aspekt pri výbere zatep ovacieho systému. Najlacnejšie z tohto porovnania 

vyšiel systém s použitím EPS ( zhruba o jednu tretinu menej ako systém s použitím 

minerálnej vlny a o polovicu lacnejší ako systém so zabudovanou závesnou konštrukciou 

a odvetranou medzerou). Tento tretí systém ur ite nie je vhodný pre bežne obytné jednotky 

ob ianskej vybavenosti ale skôr pre budovy so silnejším reprezentatívnym charakterom. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Zateplenie BAUMIT OPEN 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,018       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 P+D t . 1000  0,300       0,270  8,0 
   3  Baumit lep. st rka (Baumit Kle  0,010       0,800  50,0 
   4  Baumit open EPS-F  0,100       0,041  10,0 
   5  Baumit lep. st rka (Baumit Kle  0,002       0,800  50,0 
   6  Baumit Granopor omítka (Granop  0,003       0,700  121,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,080 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,080 kg/m2,rok 
 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0712 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 4,0673 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Zateplenie ISOVER 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,018       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 P+D t . 1000  0,300       0,270  8,0 
   3  Baumit lep. st rka (Baumit Kle  0,010       0,800  50,0 
   4  Isover Orsil NF  0,100       0,046  1,5 
   5  Baumit lep. st rka (Baumit Kle  0,002       0,800  50,0 
   6  Baumit Granopor omítka (Granop  0,003       0,700  121,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,931 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza ní zón  iní: 0,130 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit lep. st rka (Baumit Kle). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,130 kg/m2,rok 
 

 Vypo tené hodnoty:  V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1182 kg/m2,rok 
  Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 4,0752 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN N. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Zateplenie s odvetranou medzerou  
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn jší stran  Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,018       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 P+D t . 1000  0,300       0,270  8,0 
   3  Baumit lep. st rka (Baumit Kle  0,010       0,800  50,0 
   4  Baumit open EPS-F  0,100       0,041  10,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost 
  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 
  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo tená hodnota: U =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 
  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 
 

 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN NY. 
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