
VLHKOSTNÍ PORUCHY D EV NÉ 
ST ECHY SMUTE NÍ SÍN

V lánku se zam íme na 
novostavbu smute ní sín , 
která budila vášn  už jen svým 
netradi ním vzhledem. Stavba 
byla dokon ena v roce 2018, ale 
p ibližn  po roce a p l užívání se 
u této d evostavby vyskytly první 
vlhkostní problémy v interiéru. Ty 
byly ve skute nosti vážn jší, než by 
se na první pohled mohlo zdát. 

Vlhkostní poruchy se objevily 
v p ízemní ásti se zázemím 
smute ní sín . Byla zast ešena 
jednopláš ovou nev tranou 
plochou st echou. P izvaní znalci 
v oborech stavebnictví a stavební 
mykologie zpracovali v období od 
února do dubna 2020 své odborné 
posudky. Na základ  provedených 
sond a zjišt ných skute ností 
byly p vodní vrstvy skladby 
st echy odstran ny až na nosnou 
konstrukci z d ev ných KVH hranol  
a celá st echa byla od té doby 
provizorn  chrán na proti zate ení 
velkorozm rovým párty stanem až 
do dokon ení rekonstrukce. 

P vodní skladba st echy:
• prané í ní kamenivo, tl. 50 mm, 
• ochranná textilie,
• PVC-P fólie Fatrafol 810, 

tl. 1,5 mm,
• separa ní textilie,
• spádové klíny EPS 150, tl. 20 – 

100 mm (2 %),
• desky EPS 150, tl. 80 mm,
• difuzní fólie JUTATOP 2AP,
• bedn ní z OSB desek, tl. 25 mm,
• nosné d ev né KVH trámy, tl. 

240 mm, vypln né minerální vatou,
• parozábrana z PE fólie lehkého 

typu DEKFOL N AL 170 SPECIAL,
• podhled ze sádrovláknitých 

desek Fermacell, tl. 12,5 mm, na 
nosném roštu.

Jak je vid t z vý tu vrstev, 
skladbu je t eba považovat za 
jednopláš ovou, bez jakéhokoliv 
v trání, se zabudovaným d evem. 
Parozábrana je z fólie lehkého typu, 
hydroizolace je povlaková z PVC-P.

Na základ  odborných posudk  se 
na Atelier DEK obrátila realiza ní 

Þ rma, která m la provád t opravu, 
s žádostí o zpracování provád cí 
projektové dokumentace.

Jak je ale možné, že ani ne po 
dvou letech došlo k tak zásadní 
degradaci zabudovaných d ev ných 
prvk , které tvo í nosnou konstrukci 
stavby? 

Pokud se budeme snažit skladbu 
st echy tepeln technicky 
namodelovat co nejblíže reálnému 
stavu, je nutné u parozábrany 
z PE fólie lehkého typu zohlednit 
její reálnou kvalitu provedení. P i 
vyhodnocení výpo tu je t eba 
zohlednit funk ní požadavky SN 
73 0504-2 na vylou ení kondenzace 
v míst  zabudovaných d ev ných 
prvk  i p i extrémních návrhových 
teplotách a nep ekro ení 18% 
hmotnostní vlhkosti d eva. Toto však 
není u p vodn  provedené skladby 
výpo tov  spln no ani p i zadání 
difuzního odporu parozábrany 
s korekcí pro kvalitn  provedenou 
parozábranu (  = 10 000).
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Nevhodnost použité skladby jen 
podtrhlo skute né provedení 
parozábrany. Jak je vid t na obr. 07, 
zadání korekce difúzních vlastností 
parozábrany z fólie lehkého typu 
do tepeln technických výpo t  má 
smysl a použít by se m la korekce 
pro velmi špatn  provedenou (nebo 
následujícími emesly poškozenou) 
parozábranu. Na druhou stranu, 
vnit ní návrhové podmínky 
v interiéru jsou velmi mírné. V ásti 
zázemí se nachází prostory správce, 
venkovní pr chod a toalety pro 
návšt vníky. Sí  je navíc využívána 
jen nárazov . Jak je tedy možné, že 
proces degradace d eva technicky 
vysušeného na hmotnostní vlhkost 
15(±3) % byl tak rychlý?

Pro odpov  je t eba vrátit se už 
do fáze hrubé stavby d ev né 
nosné konstrukce. Technik Atelieru 
DEK na podzim 2017 navšt voval 
sousední st echu a p i té p íležitosti 
vznikla fotograÞ e na obr. 08. V tomto 
období panovalo klasické podzimní 
deštivé po así. Na fotograÞ i 

 01| Pohled na smute ní sí  (zdroj: 
akad. arch. Pavel Rydlo)

 02| ez objektem

 03| Demontáž p vodní skladby 
st echy (zdroj: odborný posudek 
. 1178_20 – znalec v oboru 

stavebnictví Ing. Milan Baron)

 04| OSB deska napadená houbou
(zdroj: odborný posudek – znalec 
v oboru stavební mykologie Anna 
Lepšová, CSc.)

 05| Stav nosných d ev ných KVH 
trám  ze sušeného eziva po 
rozkrytí st echy p i první návšt v  
stavby technikem Atelieru DEK 
(kv ten 2020)
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je vid t nedokonalá provizorní 
ochrana d ev ných konstrukcí. Do 
stavby, kde je hlavním materiálem 
d evo, tak mohlo být s velkou 
pravd podobností zabudováno 
podstatné množství vody.

Tím, že ást st echy je nad 
venkovním prostorem pr jezdu, 
kde mezi nosnými stropními trámy 
nebyla oproti projektu umíst na 
žádná tepelná izolace ani žádná 
vzduchot snicí vrstva, lze sledovat 
pozitivní efekt v trání pro trvanlivost 
d ev ných prvk . V ásti nad 
interiérem byly d ev né nosné trámy 
zcela zdegradované, nad exteriérem 
byly viditeln  v po ádku. 

Zpracovanou provád cí projektovou 
dokumentací bylo rozhodnuto 
o úprav  konstruk ního principu 
skladby. Zachoval se princip 
jednopláš ové skladby s klasickým 
po adím vrstev, ale vylou ilo se 
zabudování d eva uvnit  skladby. 

Volbou materiálu a technologie 
zpracování parozábrany se pom r 
difúzních odpor  a parozábrany 
upravil na vyhovující hodnotu. 
D ev né nosné prvky byly umíst ny 
kompletn  pod parozábranou 
mimo kondenza ní zóny. Stávající 
nosné d ev né trámy byly postupn  
jeden po druhém vym n ny bez 
zásahu do konstrukce podhledu. 
Nosné trámy nad exteriérem byly 
zachovány a ošet eny nát rem 
proti d evokazným organism m. 
Navržena byly hydroizolace 
stabilizovaná kotvením, proto se 
neobnovoval násyp kameniva.

Nov  provedená skladba odpovídá 
typové skladb  DEKROOF 
07-A (DEK St echa ST.1007A):
• PVC-P fólie DEKPLAN 76 S, tl. 

1,5 mm,
• separa ní textilie,
• spádové klíny EPS 100, tl. 30 – 

150 mm (3%),
• desky EPS 100, tl. 160 mm,

• parozábrana ze samolepicího 
SBS modiÞ kovaného asfaltového 
pásu, tl. 2,5 mm,

• bedn ní z OSB desek, tl. 25 mm,
• nosné d ev né KVH trámy, tl. 

240 mm,
• podhled ze sádrovláknitých 

desek Fermacell, tl. 12,5 mm, na 
nosném roštu.

Bylo nutné vy ešit vložení parot snicí 
a vzduchot snicí vrstvy na rozhraní 
interiéru a exteriéru. Pro tento ú el 
byl použitý SBS modiÞ kovaný 
samolepicí asfaltový pás BITU-STICK 
VAP s hliníkovou nosnou vložkou 
tl. 0,4 mm. Ten byl napojený na 
stávající parozábranu v obvodových 
st nách a pro íznutou drážkou 
v podkladním bedn ní z OSB desek 
byl propojen s parot snicí vrstvou 
v ploše ploché st echy.

<Petr Ponikelský>
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 06| Detail napadeného stropního 
nosníku z KVH hranolu

 07| Vadné provedení p vodní 
parozábrany z fólie lehkého typu

 08| Rozestav ná stavba v listopadu 
2017

 09| Nabobtnání OSB desek 
v konstrukci atiky z tlouš ky 
25 mm na cca 40 mm
(zdroj: odborný posudek 
. 1178_20 – znalec v oboru 

stavebnictví Ing. Milan Baron)

 10| Porovnání d eva nad interiérem 
a exteriérem

 11| Schéma rozhraní interiéru 
a exteriéru pod st echou. Žlut  
nazna ená poloha parot snicí 
a vzduchot snicí vrstvy

 12| Vizualizace navržené skladby

 13| Detail propojení parozábrany 
st ny a st echy

 14| Vým na nosných trám  a p íprava 
propojení parozábrany st ny 
a st echy

 15| Propojení parozábrany p es 
pro íznutou drážku v bedn ní

 16| Montáž nové spádované tepelné 
izolace z EPS 100, zvýšení spádu 
na 3 %

 17| St echa po rekonstrukci
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