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Svetlovod v strešnej konštrukcii v horskej oblasti
Svetlovod je jedným z osvetľujúcich prvkov, ktoré privádzajú do interiéru prirodzené denné svetlo. Je súčasťou
obvodového plášťa, pretože spája exteriérové podmienky s interiérovými. Z hľadiska denného osvetlenia pozitívne ovplyvňuje vnútorné prostredie, a preto je dôležité zabezpečiť, aby jeho zabudovanie nebolo problémovým
detailom v obvodovom plášti. Ak sa svetlovod navyše použije v horskej oblasti, musia sa zohľadniť extrémne vonkajšie podmienky.
Pri návrhu strešnej konštrukcie v horskej
oblasti sú záväzné zadávacie podmienky
pre veľmi nízke vonkajšie teploty a súvis
lá vrstva zbehnutia. Svetlovod, ktorý je sú
časťou strešnej konštrukcie, sa takisto musí
prispôsobiť týmto podmienkam. Aby sa
denné svetlo dostávalo do interiéru, kopu
la nesmie byť zakrytá vrstvou snehu. Tomu
možno z väčšej časti predísť vysadením ko
puly nad strešnú rovinu. Tým sa však von
kajším podmienkam vystaví aj samotný tu
bus svetlovodu, ktorý nie je navrhnutý pre
extrémne podmienky. Preto sa musí zabez
pečiť tak, aby na jeho povrchu nevznik
la kondenzácia a netvorili sa nebezpečné
plesne.

pôvodné riešenie detailu

Pôvodný riešený detail
svetlovodu

Navrhovaný svetlovod je určený na zabu
dovanie v horskej oblasti, preto sú okrajo
vými podmienkami vonkajšia uvažovaná
teplota te = –20,0 °C, hodnota tepelného
odporu pri prechode tepla zodpovedajúca
vonkajšiemu prostrediu nad 1 000 m n. m.
Rs, h, e = 0,03 (m2 . K)/W, relatívna vlhkosť
vzduchu r = 84 % a súčiniteľ prechodu
vodnej pary Rh, p, i = 10 . 10–9 s/m. Svetlovod
má priemer d = 320 mm a presahuje streš
nú konštrukciu o 500 mm. Kopula svetlovo
du je vyrobená z krištáľového skla a strop
ný difúzor z polymetylmetakrylátu. Tubus
je vyrobený z hliníka, na ktorom sa nachá

novonavrhnuté riešenie detailu

dza vysoko odrazová fólia. Zadávacie pod
mienky pre rekreačnú budovu zodpoveda
jú konkrétnej realizácii v Špindlerovom
Mlýne. Konštrukcia svetlovodu je dostatoč
ne ukotvená, aby odolala predovšetkým
zaťaženiu snehom, ale aj vetrom. V detaile
napojenia svetlovodu a konštrukcie stre
chy sa použila hydroizolácia. Svetlovod je
zabudovaný do strešnej konštrukcie (obr. 1,
ľavá polovica) s touto skladbou:
• oceľový žiarovo pozinkovaný plech
s ochrannou vrstvou 0,7 mm;
• štruktúrovaná deliaca vrstva 8 mm;
• debnenie (OSB doska do vonkajšieho
prostredia) 25 mm;
• kontralata s tesniacou páskou, vzducho
vá medzera 60 mm;
• poistná hydroizolácia, vodotesné pros
tredie 1 mm;
• tepelná izolácia – PUR pena 60 mm;
• tepelná izolácia – minerálna vlna medzi
krokvami 180 mm;
• parotesná fólia 1 mm;
• tepelná izolácia – minerálna vlna pod
krokvami 60 mm;
• SDK dosky 2 × 12,5 mm, spolu 25 mm.

Navrhnuté riešenie detailu
svetlovodu

Obr. 1 Detail zabudovania svetlovodu: vľavo pôvodné riešenie, vpravo novonavrhnutý stav
s tepelnou izoláciou s hrúbkou 60 mm

Obr. 2 Výstup z programu AREA – priebeh izoteriem: vľavo pôvodné
riešenie, vpravo novonavrhnutý stav s tepelnou izoláciou s hrúbkou
60 mm
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Hlavnou úlohou bolo zamedziť kondenzácii
vodnej pary na povrchu svetlovodu, ktorá
mohla zapríčiniť vznik nebezpečných plesní.
Riešením problému je zateplenie tubusu svet
lovodu nad strešnou rovinou. Preto sa reali
zovalo niekoľko modelov uvedeného typu
svetlovodov v daných okrajových podmien
kach a konkrétnej skladby strešnej konštruk

Obr. 3 Výstup z programu AREA – teplotné pole: vľavo pôvodné riešenie, vpravo novonavrhnutý stav s tepelnou izoláciou s hrúbkou 60 mm
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cie podmienky je optimálna hrúbka tepel
nej izolácie na ochranu vyčnievajúcej časti
svetlovodu 60 mm. V prípade budov, ktoré
sa nachádzajú v miernejších podmienkach,
ale s predpokladom, že sa na strešnej kon
štrukcii počas zimného obdobia vyskytne
súvislá vrstva snehu, by postačovala hrúb
ka tepelnej izolácie 40 mm a výška presa
hu svetlovodného tubusu napr. 300 mm.
Pri iných zadávacích podmienkach tre
ba hrúbku tepelnej izolácie optimalizovať,
podstata riešenia však ostáva podobná.

Obr. 4 Výstup z programu AREA – vlhkostné pole: vľavo pôvodné riešenie, vpravo novonavrhnutý stav s tepelnou izoláciou s hrúbkou 60 mm

časti pôvodné riešenie a v pravej časti no
vonavrhnuté riešenie detailu svetlovodu.

Záver

Ak sa má svetlovod použiť v horskej oblas
ti, treba svetlovodný tubus vytiahnuť nad
úroveň strešnej konštrukcie, aby jeho ko
pula nebola počas celého zimného obdo
bia pokrytá súvislou snehovou vrstvou. Tá
by zásadne ovplyvnila účinnosť svetlovo
du. Aby nevznikala kondenzácia vodnej
pary na povrchu svetlovodu, vyčnievajúca
časť svetlovodného tubusu sa musí chrá
niť tepelnou izoláciou. Pre dané zadáva
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inzercia

cie s rozličnými hrúbkami izolácie tubusu
svetlovodu. Ako optimálny variant vyšla
hrúbka tepelnej izolácie tubusu 60 mm po
obvode svetlovodu (obr. 1, pravá polovica).
Konštrukcia svetlovodu je ukotvená tak,
aby odolala predovšetkým zaťaženiu sne
hom, ale aj vetrom. V detaile napojenia
svetlovodu a konštrukcie strechy sa použila
hydroizolácia. Tepelno-vlhkostné posúde
nie sa realizovalo pomocou počítačového
programu AREA (autorom programu je
doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, ČVUT v Pra
he). Výsledky sú znázornené na obr. 2 až 4,
na ktorých sa na porovnanie uvádza v ľavej
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