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1.

VŠEOBECNċ

Na základČ žádosti pana Ing. Petra MACHÁýKA [dále jen Objednatel], byla dne 18.08.2010 od 07:30 do 08:30 hod
provedena prohlídka stavby bytového domu na adrese MRAý 225, PoĜíþí nad Sázavou, okres BENEŠOV [dále Objekt].
Objednatel pĜipomínkuje zvýšenou vlhkost zdiva a podlah objektu, související vady na skladovaných pĜedmČtech a zaĜízení a
požaduje zhodnocení celkové i jednotlivé kvality stavby, zejména pak odpovČć na otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

2.

Je úroveĖ vlhkosti zdiva a podlah normální pro nový objekt?
MĤže zjištČná vlhkost znamenat nebezpeþí pro stabilitu objektu?
MĤže se vlhkost šíĜit?
Je možné, že by zjištČná úroveĖ vlhkosti mohla být zpĤsobena jen pĜívalovými dešti?
Jaká by mČla být vlhkost kontrolovaných konstrukcí podle platné legislativy?

POPIS a PODKLADY

Pan Ing. Petr MACHÁýEK koupil v roce 2009, prosinci v Objektu obytnou
jednotku þ.7 se sklepním prostorem od spoleþnosti DKS Real s.r.o., diþ
CZ27188752 [dále BYT].
DĤm byl postaven v letech 2008 - 2009 a zvýšená vlhkost se zaþala
projevovat v období jara 2010.
Objednatel zjistil zvýšenou vlhkost sklepních prostor tak, že nejprve
objevil zvednuté podlahové dlaždice v pĜístupové chodbČ a poté
zplesnivČlé a zrezivČlé uskladnČné vČci. U podlahy v koutČ se zdivem se
na zdivu objevila výrazná tmavá, na dotek mokrá, skvrna, jejíž výše
kolísala mezi ca 20 – 30 cm.

Obr.01

Pro posudek byly Objednatelem pĜedány podklady:
Poklad pro reklamaþní jednání se spoleþností DKS Real s.r.o.
E-mailová korespondence se spoleþností DKS Real s.r.o. z období
11.8.2010 až 02.09.2010
Osobní popis nálezĤ a komunikace s firmou DKS real s.r.o. z období
od nastČhování až po 06.09.2010
Fotodokumentace výkopových prací z „nejvyššího“ bodu osazení
Objektu s viditelnou vodní hladinou
Informace z místního šetĜení dne 18.8.2010
V dobČ prohlídky byly povČtrnostní podmínky charakterizovány:
v exteriéru teplotou +15°- 17°C a v interiéru 19°C,
bylo oblaþno a rychlost vČtru se pohybovala od 8 do 10 m/s.
Z povrchu podlahy byly þásteþnČ odstranČny dlaždice, sklepy byly
vyklizeny, prostor byl vysušován dvČma (2) vysoušeþi vzdušné vlhkosti.




Obr.02

Obrázek 1: návršní sokl domu
Obrázek 2: detail provedení soklu
Obrázek 3: vstupní chodba ke sklepĤm (bez dlaždic)

Obr.03
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3.

POSOUZENí – stávající stav

Objekt je osazen do svažitého terénu a je podsklepen.
Suterénní zdivo je provedeno z keramických dČrovaných blokĤ, zvenþí má
být izolováno proti vlhkosti a zevnitĜ je omítnuto.
Dle informace Objednatele zasahuje základová spára „nejvyššího“ rohu
Objektu do skalního podloží, po nČmž stékala již bČhem stavby, do
podzákladí domu voda, která se z výkopu ztrácela velmi dlouhou dobu.
Od shora (v chápání sklonu svahu) jsou do podzákladí domu viditelnČ
vedeny 4 svody dešĢové vody. 3 jsou ze stĜechy a 1 z balkonĤ. [obrázky 4
a 5] O jejich podzemním (neviditelném) vedení není Objednateli známa
žádná informace.
Dalším viditelným možným zdrojem vlhkosti je anglický dvorek kolem
okna vedoucího do sklepa. [obrázek 5 a 6]
Vstup do sklepa je charakterizován pocitem zvýšené vlhkosti, zatím, bez
charakteristického aroma plísní a hub.
Na þásti podlahy bez dlaždic je vidČt tmavší pĜímá linie charakterizující
vlhkou konstrukci [obrázek 3].
PĜi vstupu na, ještČ zadláždČnou, þást podlahy si nelze nevšimnout
zvednutí dlaždic [obrázek 7], vlivem vlhkosti zadržované nášlapnou
vrstvou ze slinutých dlaždic tmelených, pro páru a vlhkost neprodyšným,
spárovacím tmelem tvoĜící pĜímou linii. V nČkolika místech již spárovací
tmel vypadává.
Vlhkost na zdivu zaþíná vytváĜet výkvČty a objevují se poþátky opadávání
malby a omítek vlivem degradace pojiva vlhkostí [obrázek 8 až 14].

Popisy obrázkĤ
Obr. 4: dešĢové svody ze stĜechy SZ roh Objektu
Obr. 5: dešĢové svody ze stĜechy JZ roh Objektu
Obr. 6: anglický dvorek (pĜipojení k izolaci nekvalitní, zĜejmČ ucpaný svod
vody (uprostĜed)
Obr. 7: zadláždČná podlaha se zvednutými dlaždicemi

Obr.04

Obr.05

Obr.06

Obr.07
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Byla mČĜena povrchová vlhkost v ĜadČ bodĤ jak na vnitĜních tak
obvodových stČnách a podlaze. Na následujících pĜíkladech budou
ukázány nČkteré konkrétní projevy i s namČĜenými hodnotami vlhkosti.
MČĜení bylo provádČno kalibrovaným vlhkomČrem MS7003, kalibrace
M&B Calibr, spol. s r.o. Ivanþice dne 28.7.2009.
Popisy obrázkĤ
Obr. 08: pohled na charakteristické projevy vlhkosti (horní roh – lehká
zmČna barvy, plocha – opadaná malba, dolní roh – narušená
soudržnost omítky)
Obr. 09: pohled na charakteristické projevy vlhkosti – DETAIL (plocha –
opadaná malba, dolní roh – narušená soudržnost omítky)
Obr. 10: vlhkost v dolním rohu, místČ s degradovanou omítkou 78,7%
Obr. 11: vlhkost v místČ opadané malby 70,7%

Obr.08

Obr.09

Obr.10

Obr.06b

Obr.11
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Popisy obrázkĤ - ZDIVO
Obr. 12: pohled do nejsušší místnosti, témČĜ bez projevĤ vlhkosti
Obr. 13: pohled na charakteristické projevy vlhkosti – DETAIL (plocha –
opadaná malba)
Obr. 14: vlhkost v ploše na stĜední zdi 86,5%
Obr. 15: vlhkost v místČ dolního rohu na stĜední zdi 70,5%
Obr. 16: vlhkost v místČ horního rohu na vČtrané obvodové zdi 19.5%

Obr.12

Obr.13

Obr.14

Obr.15

Obr.16
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Popisy obrázkĤ - PODLAHA
Obr. 17: detail vypadané spárovací hmoty ve zvednuté dlažbČ
Obr. 18: vlhkost pod dlažbou, která nebyla vČtraná 87,5%
Obr. 14: vlhkost v ploše na stĜední zdi 86,5%
Obr. 15: vlhkost v místČ soklu na stĜední zdi 74,5%
Obr. 16: vlhkost podlahy v místČ vČtraném, bez dlažby 90.6%

Obr.17

Obr.18

Obr.19

Obr.20
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POSOUZENí – pravdČpodobné pĜíþiny
Z prĤbČhu hodnot vlhkosti a rozsahu rozšíĜení se dá s témČĜ jistotou urþit,
že pĜíþinou vlhnutí spodní stavby Objektu není jenom povrchová a/nebo
pĜívalová dešĢová voda, jak je nČkolikrát argumentováno v diskuzi mezi
SVJ nebo Objednatelem a dodavatelem a správcem Objektu, firmou DKS
Real s.r.o..
Hlavní zdroj vlhkosti se nachází nČkde pod objektem a jeho pĤsobení je
trvalé a dlouhodobé.
MomentálnČ je možné pracovat s nČkolika teoriemi, pro jejichž potvrzení
nebo vylouþení je nezbytné poskytnout více podkladĤ, zejména pak
výkresovou dokumentaci jak pro provádČní tak skuteþného provedení
spodní stavby a vedení pod ní, kopie stavebního deníku z období
realizace spodní stavby vþetnČ její izolace, kanalizace, zásypĤ a pokud to
bude možné, také fotodokumentaci ze zmiĖovaných etap stavby.
Popisy obrázkĤ
Obr. ##
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POSOUZENí - zhodnocení kvality dodávky a
zejména odpovČć na otázky:
Bez dalších podkladĤ se nedá jednoznaþnČ posoudit, jaká þást spodní
stavby byla provedena nekvalitnČ. Je ale bez pochyby, že se nejedná o
vadu zanedbatelnou, která by se nemusela Ĝešit.
Vlhkost se dá hodnotit jen jako velmi vysoká [obrázek 21]

Obr.21

ODPOVċDI na otázky
1.

2.

3.
4.

5.

Je úroveĖ vlhkosti zdiva a podlah normální pro nový objekt?
NE, vlhkost spodní stavby a to jak zdiva tak podlahy je nadlimitní.
V novém objektu, i za pĜedpokladu úvahy postupného vysychání
zabudované vlhkosti je možné za „normální“ považovat vlhkost pod
10% pokud budeme hodnotit podle tabulky obr.21.
MĤže zjištČná vlhkost znamenat nebezpeþí pro stabilitu objektu?
ANO, vzhledem k použitým materiálĤm a namČĜeným hodnotám je
stabilita objektu vážnČ ohrožena.
MĤže se vlhkost šíĜit?
ANO mĤže se šíĜit i do vyšších pater
Je možné, že by zjištČná úroveĖ vlhkosti mohla být zpĤsobena jen
pĜívalovými dešti?
NE, v žádném pĜípadČ.
Jaká by mČla být vlhkost kontrolovaných konstrukcí podle platné
legislativy?.
Za nadmČrnou se považuje vlhkost zdiva nad 5,5% hmotnosti.
Optimální vlhkost zdiva se má pohybovat mezi 1,5 – 2,5%
hmotnosti.

Související normy a pĜedpisy
NapĜíklad ýSN P 730610 – Hydroizolace Staveb – Sanace vlhkého zdiva.
Vzhledem k rozsahu možných pĜíþin v této fázi zjišĢování není vzhledem
k velkému rozsahu seznam souvisejících norem a pĜedpisĤ uvádČn.
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4.

DOPORUýENÍ a ZÁVċR

Vysušování pomocí vysoušeþĤ vzdušné vlhkosti problém neĜeší, ale mĤže ho zhoršit. Vzhledem k tomu, že pĜíþina vlhkosti
se jeví být na opaþném líci zdiva, než probíhá vysušování, a zdá se být trvalá, s každým vysušováním vzduchu se urychlí
spád unášení solí, které pĤsobí degradaci konstrukcí.
V žádném pĜípadČ nesmí zĤstat problém vlhkosti zdiva neĜešen.

Je nutné stanovit bezprostĜední pĜíþinu vlhnutí a tu co nejrychleji odstranit.

5.

PěÍLOHY
1.

nejsou

Ing. Karel HEGENBART
Autorizovaný Technik
AT 0007569 v oboru pozemní stavby
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