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Návrh zatepľovacieho systému

Vytváranie jednotlivých vrstiev te-
pelnoizolačného systému je možné 
iba zo stavebných výrobkov (lepiacej 
a výstužnej malty, výstužnej vrstvy, 
povrchovej úpravy a tepelnoizolačnej 
vrstvy), ktoré sú charakterizované ako 
komponenty konkrétneho tepelnoizo-
lačného kontaktného systému. Kon-
taktné tepelnoizolačné systémy (ETICS) 
môžu byť na báze penového polystyré-
nu (EPS) alebo minerálnej vlny (MW).
Tepelnoizolačnú schopnosť tepelnej 
ochrany ovplyvňuje hrúbka tepelnoizo-
lačnej vrstvy. Hrúbka tepelnej izolácie 
vyplýva z tepelnotechnického posúde-

nia [3]. Potrebná hrúbka tepelnej izolácie 
vyplýva z posúdenia detailov na zabez-
pečenie vnútornej povrchovej teploty, 
ktorá má byť vyššia ako je kritická teplota 
rizika rastu plesní. Na dosiahnutie tep-
loty vnútorného vzduchu v miestnosti 
20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného 
vzduchu 50 % povrchová teplota nesmie 
poklesnúť pod 12,6 °C. Zvyšovaním rela-
tívnej vlhkosti sa zvyšujú aj požiadavky 
na vnútornú povrchovú teplotu. Nepo-
stačuje návrh hrúbky tepelnej izolácie 
vyplývajúci z posúdenia požiadavky na 
minimálne tepelnoizolačné vlastnosti 
s určením hodnoty súčiniteľa prechodu 
tepla U vo W/(m2 . K) z výseku obvodovej 
steny (hodnota súčiniteľa prechodu tep-

la navrhnutej skladby konštrukcie musí 
byť nižšia ako maximálna hodnota urče-
ná normou ako UN). 
Potreba ďalšieho zvýšenia hrúbky te-
pelnej izolácie môže vyplynúť z posú-
denia energetického kritéria. Zohľad-
ňuje sa aj vplyv iných stavebných 
konštrukcií (napr. okien), ich výmera 
a tepelnoizolačné vlastnosti. Vplyv 
strechy výraznejšie ovplyvňuje potrebu 
tepla na vykurovanie budov s menším 
počtom podlaží. Splnenie minimálnej 
požiadavky na energetickú hospodár-
nosť ovplyvňujú vlastnosti a výmera 
všetkých stavebných konštrukcií, kto-
rými sa uskutočňujú tepelné straty, ale 
aj tvar budovy. Obvykle je pri malých 
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budovách (napr. rodinné domy),  po-
trebné na dosiahnutie požadovanej 
maximálnej potreby tepla navrhnúť 
väčšiu hrúbku tepelnoizolačnej vrstvy 
ako pri väčších budovách (napr. viac-
podlažné bytové domy).
Zníženie potreby tepla na vykurovanie 
vplyvom zateplenia v rámci (tu niečo 
chýba?) závisí od pôvodnej kvality exis-
tujúcej budovy. Zateplením budov s ob-
vodovými stenami z plnej pálenej tehly 
alebo panelových budov postavených 
do konca sedemdesiatych rokov minu-
lého storočia sa dosiahne úspora tepla 
približne 30 % až 40 %. Požadované zní-
ženie potreby tepla na vykurovanie sa 
dosiahne iba vtedy, ak sa zmení tepel-
noizolačná kvalita všetkých stavebných 
konštrukcií. Pri stavebných konštrukciách 
spĺňajúcich požiadavky na novú výstav-
bu podľa STN 73 0540: 2002 (obvodový 
a strešný plášť) a otvorových konštrukcií 
s izolačným dvojsklom s Ug = 1,1 W/(m2 . 
K) je možné uvažovať so znížením potre-
by tepla na vykurovanie v rozsahu viac 
ako 50 %, pri bytových domoch postave-
ných po roku 1983 možno rátaťso zlep-
šením tepelnotechnických vlastností pô-
vodných konštrukcií približne o 45 %.
Špecifikácia ETICS (KZS) vrátane urče-
nia jeho presnej skladby, druhu a hrúb-
ky dosiek tepelnej izolácie, typu, poč-
tu, polohy vzhľadom na výstuž ako aj 
rozmiestenie rozperných kotiev v prí-
pade ich potreby, určenie príslušen-
stva ETICS a riešenie detailov vyplýva-
jú z projektovej dokumentácie alebo 
z dokumentácie stavby.  Zhotovovanie 
zateplenia sa má uskutočňovať podľa 
realizačnej projektovej dokumentácie 
obsahujúcej aj návrh riešenia detailov 
zateplenia a projektové energetické 
hodnotenie, čiže tepelnotechnické 
posúdenie preukazujúce predpoklady 
splnenia minimálnej požiadavky na 
energetickú hospodárnosť budovy.

Požiadavky na zhotovovanie 
zateplenia

Na zhotovovanie kontaktných tepelno-
izolačných systémov sa vzťahujú požia-
davky všeobecne platné pre stavebné 
práce. Od 1. mája 2008 platí STN 2901 
Zhotovovanie vonkajších tepelnoizo-
lačných kontaktných systémov (ETICS) 
[8]. Požiadavky podľa tejto normy pla-
tia všeobecne pri významnej obnove 
zatepľovaním obvodových plášťov. 
Predmetnou technickou normou sa za-

vádza platná terminológia, požiadavky 
na podklad, zhotovovanie jednotlivých 
vrstiev a detailov systému, podmienky 
na skladovanie, ale aj kontrolu a pre-
beranie jednotlivých prác. Uvádzajú sa 
v nej požiadavky na zhotovovateľa, ale 
aj na obsah projektovej dokumentácie. 
V norme sú rozpracované požiadav-
ky na zhotovenie jednotlivých vrstiev 
a detailov. Možno uviesť niekoľko zá-
kladných požiadaviek.
Začatie zatepľovacieho systému sa 
uskutočňuje zakladacou lištou. Zakla-
dacia lišta je pomocný prvok ETICS na 
osadenie prvého radu dosiek tepelnej 
izolácie pri ich lepení. Pri tepelnoizo-
lačných systémoch na báze polysty-
rénu sa zabuduje neperforovaná lišta 
a pri tepelnoizolačných systémoch na 
báze minerálnej vlny perforovaná. Šírka 
zakladacieho alebo soklového profilu
musí zodpovedať hrúbke tepelnoizo-
lačnej dosky a hrúbke lepiacej vrstvy. 
Nalepené tepelnoizolačné dosky musia 
doliehať k prednému lícu zakladacej 
(soklovej) lišty, nesmú ju presahovať ani 
byť zapustené.
V styku ETICS (KZS) so zemnou vlhkos-
ťou alebo v prípadoch väčšieho zaťaže-
nia povrchovými úpravami (obkladom) 
a mechanickým namáhaním sa odpo-
rúča použiť tepelnoizolačné dosky z ex-
trudovaného polystyrénu XPS alebo EPS 
perimetrové a EPS soklové dosky.
 Ak sa ETICS spája s podkladom pomo-
cou lepiacej hmoty, pri systémoch s te-
pelnou izoláciou EPS a MW s pozdĺž-
nou orientáciou vláken, najmenej 40 % 
povrchu dosiek musí byť spojených 
lepiacou hmotou s podkladom, ak sta-
vebná dokumentácia neurčuje inak. Pri 
ostení a nadpraží otvorov sa dosky te-
pelnej izolácie nalepia celoplošne. 
Na rohoch budovy musia byť tepelno-
izolačné dosky lepené po radoch na 
väzbu. Odporúča sa lepiť dosky s pre-
sahom cez hranu rohov. Následne po 
zatvrdnutí lepiacej hmoty sa presah 
opatrne odreže a prípadne zabrúsi. Pre 
potrebný počet kotiev v okrajovej časti 
je rozhodujúce určenie šírky  okrajovej 
časti priradenej k rohu budovy. Ak nie je 
v projektovej dokumentácii určené inak, 
šírka okrajovej časti sa určuje podľa STN 
73 0035 ako 1/8 užšej strany budovy, 
ale najmenej 1,0 m a najviac 2,0 m. Roz-
perné kotvy sa zvyčajne osádzajú 1 až 3 
dni po nalepení dosiek tepelnej izolácie 
a pred zhotovením výstužnej vrstvy, ak 
stavebná dokumentácia neurčuje inak.

Výstužná vrstva

Výstužná vrstva sa musí zhotoviť do 14 
dní od skončenia nalepovania tepel-
noizolačných dosiek. Ak sa táto lehota 
nedodrží, musia sa prijať osobitné opat-
renia vedúce k ochrane dosiek tepelnej 
izolácie proti negatívnemu pôsobeniu 
vonkajšieho prostredia. Vystuženie vý-
stužnej vrstvy sa robí ručne plošným 
zatlačením sklovláknitej mriežky vždy do 
vopred nanesenej stierkovej hmoty na 
vrstve tepelnej izolácie. V rohu a kúte sa 
výstužná mriežka zatláča do výstužnej 
malty s presahom 150 mm na obidvoch 
stranách. Z vonkajšej strany sa musí za-
bezpečiť jej krytie stierkovou hmotou 
v hrúbke najmenej 1 mm, v miestach 
presahov mriežky najmenej 0,5 mm. 
Požiadavka na rovinnosť výstužnej vrstvy 
je určená podľa druhu omietky. Odporú-
ča sa, aby hodnota odchýlky rovinnosti 
na dĺžke jedného metra neprevyšovala 
hodnotu zodpovedajúcu veľkosti ma-
ximálneho zrna plniva v omietke so 
zvýšením o 0,5 mm. Dôležité je skon-
trolovať rovinnosť tepelnoizolačného 
systému po zhotovení rohu a kúta ob-
vodovej steny. 
Na predpísaných miestach začatia sys-
tému sa musí výstužná mriežka založiť 
pomocou lepiacej malty nanesenej na 
podklad pred nalepením tepelnoizo-
lačných dosiek (napr. parapet, ostenie 
a nadpražie otvorov, ak projektová 
dokumentácia neurčuje inak). Na čas-
ti stavebných konštrukcií nadväzujúce 
na prechádzajúce prvky pripevňované 
k podkladu a oplechovanie sa musia 
bezprostredne pred lepením dosiek 
aplikovať určené tesniace pásky. Spô-
sob riešenia styku ETICS a otvorovej 
konštrukcie sa uvádza v projektovej 
dokumentácii (založenie výstužnej 
mriežky, použitie tmelu alebo použi-
tie špeciálnych profilov nalepených 
na rám otvorovej konštrukcie spolu 
s ochranou profilov otvorovej kon-
štrukcie).
Pri okenných otvoroch sa musia tepel-
noizolačné dosky umiestňovať tak, aby 
sa križovali najmenej 100 mm od rohov 
týchto otvorov. Pri otvoroch sa odporú-
ča osadenie dosiek s takým presahom, 
aby čelne prekryli následne lepené prí-
rezy tepelnoizolačných dosiek na ostení 
a nadpraží otvorov.    
Výstužná mriežka sa po nalepení do-
siek pretiahne cez okraj tepelnoizo-
lačných dosiek na ich vonkajší povrch 
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a vtlačí do predtým nanesenej stierko-
vej (výstužnej) hmoty. Tá sa následne 
zahladí. Výška pretiahnutej mriežky 
na vonkajší povrch tepelnoizolačných 
dosiek musí byť najmenej 150 mm.V 
rohoch otvorov sa pred zhotovením 
výstužnej vrstvy musí vždy zhotoviť 
diagonálne zosilňujúce vystuženie pá-
som sklovláknitej mriežky s rozmermi 
aspoň 300 x 200 mm. Zosilňujúce vy-
stuženie sa zhotovuje vtlačením urče-
ného druhu sklovláknitej mriežky do 
nanesenej vrstvy stierkovej hmoty na 
doskách tepelnej izolácie pred zhoto-
vením výstužnej vrstvy. 

 Kontrola a preberanie činností
So zhotovovaním tepelnoizolačných 
systémov súvisí aj kontrola a prebera-
nie. Preberanie podkladu a zabudova-
nia jednotlivých komponentov systému 
sa má uskutočňovať podľa kontrolné-
ho a skúšobného plánu stavby (KSPS), 
ktorý by mal byť spracovaný pre každú 
stavbu osobitne. Rozsah a početnosť 
kontrol určuje kontrolný a skúšobný 
plán stavby.

Pred začatím zabudovávania komponen-
tov ETICS do stavby  sa musí  skontrolovať 
najmä to, či komponenty a príslušenstvo 
ETICS zodpovedajú špecifikácii výrobcu
ETICS a stavebnej dokumentácii, či sa ne-
prekročil čas ich skladovania,  ich  množ-
stvo a stav. Kontrola sa môže nahradiť sys-
témom čiastkových kontrol potrebných 
komponentov a príslušenstva ETICS pred 
začatím každej technologickej operácie.
Pred technologickými operáciami, počas 
ich uskutočňovania a po ich dokončení 
sa kontroluje dodržanie požiadaviek sú-
visiacich s klimatickými podmienkami, 
ktoré sa uvádzajú v čl. 3.4 normy. Odpo-
rúčaný predmet kontroly pri jednotlivých 
technologických operáciách sa uvádza 
v tabuľke.
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Odporúčaný predmet kontroly pri technologických operáciách

Technologická operácia Uskutočňovanie kontroly Predmet kontroly

príprava podkladu po technologickej operácii splnenie požiadaviek uvedených v čl. 4.1 a v stavebnej dokumentácii

lepenie dosiek (lamiel) 
tepelnej izolácie 

pred technologickou operáciou

v priebehu technologickej operácie

po technologickej operácii

prítomnosť určeného príslušen-stva ETICS vrátane prítomnosti 
určeného oplechovania

plocha a rozmiestenie lepiacej hmoty, hrúbka dosiek tepelnej izolácie, 
veľkosť škár medzi doskami a ich prípadná úprava, väzby dosiek v ploche, 
na rohoch a v oblasti otvorov, dodržanie pôvodných dilatačných škár, 
prítomnosť určeného príslušenstva tepelnoizolačného systému

rovinnosť vrstvy tepelnej izolácie, celistvosť vrstvy tepelnej izoláciea

kotvenie rozpernými
kotvami

pred technologickou operáciou

v priebehu technologickej operácie

po technologickej operácii

druh vrtáka

spôsob vŕtania a osádzania

počet rozperných kotiev, rozmiestenie rozperných kotiev, osadenie 
rozperných kotiev, pevnosť uchytenia rozperných kotiev

zhotovovanie výstužnej 
rstvy

pred technologickou operáciou

v priebehu technologickej operácie

po technologickej operácii

čistota a vlhkosť dosiek tepelnej izolácie, prítomnosť zosilňujúceho 
vystuženia (diagonálneho pri otvoroch a v mieste kombinácie 
tepelnoizolačného materiálu, ak sa vyskytuje), prítomnosť určeného 
príslušenstva tepelnoizolačného systému vrátane oplechovania, 
prítomnosť určeného zosilňujúceho vystuženia na zvýšenie odolnosti 
systému proti mechanickému poškodeniu

presah pásov sklovláknitej mriežky, uloženie sklovláknitej mriežky bez 
záhybov, poloha výstužnej mriežky vo výstužnej vrstve

rovinnosť, krytie sklotextilnej mriežky stierkovou hmotou, celková 
hrúbka výstužnej vrstvy

zhotovovanie konečnej 
povrchovej úpravy

pred technologickou operáciou

po technologickej operácii

čistota a vlhkosť výstužnej vrstvy, prítomnosť určeného penetračného náteru

štruktúra a farebnosť
a Nedodržanie požiadavky na celistvosť vrstvy tepelnoizolačného materiálu sa dá zistiť po zhotovení ETICS napríklad stavebnou termografiou.


