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VŠEOBECNĚ
Předmět posudku
Odstranění kondenzace vodních par v střešní konstrukci.
Možnost dalšího řešení revitalizace objektu v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb.
o energetické náročnosti budov,
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=2013&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=15

Úkol posudku
Navrhnout opatření vedoucí k odstranění kondenzace vodních par v střešní
konstrukci.
Navrhnout možnost dalších tepelnětechnických opatření.
Objednatel posudku
SVJ
Zpracovatel posudku

Vypracoval

Spolupracoval

Zpracováno v období
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PODKLADY
Stavební výkresy
Místní šetření
Tepelně technické měření přístrojem
Prostudování podkladů spotřeby energií
Soulad s územním plánem a památkovými regulativy
Příslušné vyhlášky a ČSN.
ČSN 73 29 02 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS).
vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.
Německý standard VDI 2055
www.cuzk.cz
http://www.rockwool.cz/
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PROHLÍDKA PŘEDMĚTNÝCH KONSTRUKCÍ
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NÁLEZ

4.1 Stručný popis objektu a předmětných konstrukcí
Jedná se o čtyřpodlažní, zděný, samostatně stojící objekt bytového domu z 1.
poloviny minulého století. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou
pultového tvaru. Stropní konstrukce nejvyššího podlaží, která zároveň tvoří nosnou
konstrukci střechy je z železobetonového žebírkového stropu z hlinitanového
cementu. Žebírkový strop je vynášen ocelovou konstrukcí tvořenou systémem
nosníků, průvlaků a sloupů. Nosníky podpírají žebírka a jsou uloženy na průvlacích
(příp. polorámech). Poslední podlaží zaujímá pouze část půdorysné plochy objektu,
zbytek je tvořen terasou, obklopující poslední obytné podlaží ze tří stran. Střecha je
po rekonstrukci, která probíhala od zimního období roku 2007 a v průběhu roku
2008. Oprava střechy byla navržena tak, že stávající plechová hladká krytina
spojovaná stojatými drážkami byla odstraněna a bylo provedeno vyspravení stávající
hydroizolace a provedení nové parozábrany z asfaltových modifikovaných pásů,
tepelné izolace ze spádových kompletizovaných dílců POLYDEK a povlakové
hydroizolace z asfaltových pásů ELASTEK. Střecha je bez atiky, ukončení je
provedeno pomocí ukončovacích profilů UNIDEK. Ukončovací profily jsou vynášeny
předsazenými OSB deskami podporovanými ocelovými prvky, které jsou kotveny do
stávající fasády objektu. Střechou prostupuje několik cihelných komínových těles,
prostupy odvětrání kanalizace a patky pro kotvení antény. Jeden z komínů na

severozápadní straně terasy objektu byl rekonstruován souběžně s opravou střechy
a opatřen dodatečně namontovanou nerezovou hlavicí vystupující nad současnou
úroveň střechy.

Předmětný
objekt

(obr. /1/) Poloha objektu

foto /1/

Pohled na objekt z jihozápadu

Předmětem posouzení je stávající (tzn. k datu provedenému průzkumu dle kap. 3)
stav střechy bytového domu z hlediska stavební fyziky a hydroizolační techniky.
Cílem posouzení je stanovení nutných opatření pro dokončení opravy střechy
tak, aby byla v souladu s dokumentací [15] pro stavební povolení [16], a tedy v
souladu s příslušnými ČSN.
Na vybraná opatření se následně předpokládá zpracování prováděcí projektové
dokumentace.
Předmětem posudku není statické posouzení konstrukcí.

4.2

Zjištěné skutečnosti při průzkumu

V tomto posudku nejsou opakovaně uvedena zjištění dle znaleckého posouzení [11].
V následujících kapitolách je vyhodnoceno, zda byla opatření navržená posudkem
[11] provedena či nikoliv.
Do skladby střechy byly provedeny 3 sondy. Sondy byly ukončeny v úrovni nad
parotěsnící vrstvou z asfaltového pásu.

Sondami S1, S2 do skladby střechy v oblasti u okapu byla zjištěna následující
skladba:
Vrstva (od exteriéru)
Tloušťka [mm]
SBS modifikovaný asfaltový pás
Tepelně-izolační kompletizovaný dílec z EPS 100
S s nakašírovaným asfaltovým pásem
Tepelná izolace z XPS, po délce okapní hrany
prokládaná dřevěnými hranoly
SBS modifikovaný asfaltový pás
Spádový beton
Železobetonová konstrukce žebírkového stropu
podepřená ocelovou konstrukcí

Cca 4

50 + cca 4 *

100 *

Cca 4
nezjišťováno

nezjišťováno

Sondou S3 do skladby střechy v oblasti u okapu byla zjištěna následující skladba:
Vrstva (od exteriéru)
Tloušťka [mm]
SBS modifikovaný asfaltový pás
Tepelně-izolační kompletizovaný dílec z EPS 100
S s nakašírovaným asfaltovým pásem
SBS modifikovaný asfaltový pás
Spádový beton
Železobetonová konstrukce žebírkového stropu
podepřená ocelovou konstrukcí

Cca 4

160 + cca 4 *

Cca 4
nezjišťováno

nezjišťováno

* Tloušťky souvrství v zjištěné v provedených sondách odpovídají hodnotám ze
zaměření [18] (sondy polohově odpovídají řadě E). Vzhledem k oscilaci hodnot v

zaměření [18] lze předpokládat, že v některých místech u okapu bylo provedeno
zbroušení tepelněizolačních dílců z důvodu zajištění rovinnosti povrchu a tyto tedy
dosahují menší tloušťky, než v provedených sondách. Samotná technologická
přesnost zaměření by měla dle vyjádření zpracovatele [18] dosahovat max. +/- 1mm
na 20m měřené délky, nepřesnost měření tedy nepředpokládáme. Z hlediska tepelně
technického posouzení je třeba u tohoto typu konstrukce (z hlinitanového cementu)
uvažovat nejnepříznivější stav, tzn. místo s nejmenší tloušťkou tepelněizolační
vrstvy, o hodnotě tl. izolantu 120 mm.
V sondách nebyla zjištěna nadměrná vlhkost některé z vrstev ani napadení
dřevěných prvků dřevokazným škůdcem.
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POSUDEK

5.1

Vyhodnocení nápravy dle návrhu opatření ve znaleckém posudku [11]

5.2

Shrnutí základních požadavků na řešenou konstrukci v dokumentaci [15]
z hlediska stavební fyziky, vyhodnocení provedeného stavu
Rekapitulace návrhu skladby střechy – nové vrstvy tučně

5.3
6

TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ DETAILU U okapu

6.1 Vstupní parametry výpočtů
V posouzení jsou použity návrhové parametry vnitřního prostředí odpovídající
ČSN 73 0540- 3.
Parametry interiéru – koupelna:
Návrhové parametry interiéru byly určeny v souladu s ČSN 73 0540-3.
Návrhová teplota vnitřního vzduchu:

25°C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu v interiéru:

65%

Vlhkostní třída dle ČSN EN ISO 13 788:2002:

5. třída

Průměrné měsíční parametry vnitřního vzduchu dle ČSN EN ISO 13 788:2002:

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Průměrná
teplota
vnitřního vzduchu θi 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
[°C]
Průměrná
relativní
vlhkost
vnitřního 47,2 49,1 47,7 46,6 47,2 48,5 49,0 48,9 47,3 46,6 47,8 49,4
vzduchu φi [%]

Tab./1/ - Průměrné měsíční návrhové hodnoty vnitřního vzduchu – koupelna

Parametry exteriéru pro oblast Brno – nadmořská výška do 300 m. n. m.:
Návrhová venkovní teplota:

-15°C

Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu:

84%

Faktor difúzního odporu  a návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti u
pro jednotlivé materiály byly ve výpočtu uvažovány v souladu s ČSN 73 0540-3.
6.2

Požadavky

Hodnocený parametr detailu
Vnitřní povrchová teplota – požadovaná hodnota teplotního faktoru
vnitřního povrchu při návrhových okrajových podmínkách,
vyloučení rizika růstu plísní [-] (požadovaná nejnižší povrchová
teplota [°C])
Nepřerušované vytápění s poklesem výsledné teploty <2°C; těžká
konstrukce
Vyloučení kondenzační oblasti z ŽB kce z hlinitanového cementu
(Mc=0 kg/(m2.a))
Tab./1/ - Požadavky - koupelna

Hodnota
požadovaná

≥ 0,914 (21,56)

0

6.3

Detail okraje střechy se sádrokartonovým podhledem

θsi,min= 21,60°C
fRsi = 0,915

Obr./1/ -

interiér

exteriér

θi = 25°C

θi = -15°C

Posouzení nejnižší vnitřní povrchové teploty při návrhových
okrajových podmínkách

Oblast z hlinitanového cementu

O b la s t k o n d e n z a c e - m im o h lin it a n

Obr./2/ -

interiér

exteriér

θi = 25°C

θi = -15°C

Oblast kondenzace při návrhových okrajových podmínkách

Oblast z hlinitanového cementu

O b la s t k o n d e n z a c e - m im o h lin it a n

Obr./3/ -

interiér

exteriér

θi = 25°C

θi = -15°C

Oblast kondenzace při návrhových okrajových podmínkách

φ

=

9 4 , 3 5

%

interiér

exteriér
θi = -15°C

θi = 25°C

Obr./4/ -

Rozložení pole relativních vlhkostí v detailu při průměrných
okrajových podmínkách vnitřního a vnějšího prostředí

Vyhodnocení – extrémní návrhové podmínky

6.4

Vypočtený nejnižší teplotní faktor vnitřního povrchu
konstrukce fRsi [-]
(nejnižší povrchová teplota θsi [°C])

0,916 (21,60)
+

...

Požadovaná povrchová teplota – teplotní faktor fRsi [-] Hod
noc
(nejnižší povrchová teplota θsi [°C])
ení
Riziko povrchové kondenzace při návrhových
okrajových podmínkách
0,914 (21,56)

Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 : 2007

Tab./2/ - Přehled vypočtených hodnot, posouzení

+

Výpočet tloušťky tepelné izolace kontaktní fasády (ETICS)
podle ČSN 73 0540-2, říjen 2011

Výpočet tloušťky podlahové izolace
podle ČSN 73 0540-2, říjen 2011

stanovení orientační tloušťky tepelné izolace podlahy vytápěného prostoru přilehlé k zemině.

Stanovení okrajových podmínek

spotřeba energie na m2

7
Závěrečné shrnutí
U atiky , zasituování u dvorní části, byly zjištěny nižší tl. izolantu, než je uvedeno
v DSP.
Pro dosažení odpovídajících tepelnětechnických charakteristik tak, aby došlo
k vyloučení kondenzační oblasti při extremních návrhových podmínkách v exterieru,
je třeba doplnit tepelný izolant v celé ploše střechy v tl. 140 mm. Minimální tloušťku
doplňovaného izolantu určuje tepelnětechnické posouzení detailu viz kap. 6.
V návaznosti na navýšení skladby střechy v ploše bude třeba upravit stávající
ukončení střechy po obvodě.
Nedílnou součástí tohoto odborného posouzení stavu ploché jednoplášťové střechy
z hlediska stavební fyziky a hydroizolačních technik je DPS – tepelně technické
řešení střechy nad 4.NP domu Údolní 72, Brno tak, aby z hlediska tepelně
technického a hydroizolačního došlo k odstranění havarijního stavu střešní
konstrukce nad 4.NP domu Údolní 72, Brno.
Zateplení z venkovní strany fasády s ohledem na památkový charakter je možný.
Návrh řešení: s ohledem na funkcionalistický objekt, který má veškeré truhlářské
prvky v líci fasády, při zateplení 200 mm Rockwoolu s ohledem na celkový vjem
fasády objektu je možný za předpokladu posunutí stávajících truhlářských prvků do
líce fasády.
Zateplení přízemních bytových jednotek ve styku se zeminou s ohledem na vetší
světlo výšku jednotlivých místností je možný.
Zateplení teras s ohledem na skladebnost střešní konstrukce a možnost propojení
bytových jednotek s terasami není technicky stávajícími tepelnými izolacemi možně
proveditelný z horního líce zateplení skladby střešní konstrukce. Navrhuji zateplení
v místech teras zhotovit v interieru spodních bytových jednotek . Případně provedení
tepelně technického řešení v horní vrstvě konstrukce teras je nutno použít
vakuovanou tepelnou izolaci, která je v současné době přílož ekonomicky náročná.
Doporučuji prostor konstrukcí teras zakonzervovat a počkat na nižší cenu
vakuované teplené izolace.
Toto doporučení navrhuji i pro zateplení obvodového pláště.

Zpracoval: Ing.arch.et Ing. Jiří Adámek
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