TECHNICKÁ ZPRÁVA
ke stavu střech budovy
„Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664“

Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy
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1. Fotodokumentace

Obr. 2: Pohled na plochou střechu D2

Obr. 3:Pohled na vyšší plochou střechu A

Obr 4: Vlny na vrchní krytině, opravy, záplaty

Obr. 5: Opravy spojů hydroizolací u detailů

Obr. 6: Místo zatékání, odtržené hydroizolace

Obr. 7: Místo zatékání, vlnka na hydroizolaci

Obr. 8: Poškozená hydroizolace, díry, střecha A´

Obr. 9: Praskliny, odpadlá asfaltová hmota
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Obr. 10: Mezera za lištami, oblast kudy zatéká

Obr. 11: Sonda do střešního pláště

2. Schéma střech budovy Mateřské školy

Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

3. Popis stávajícího stavu střešních plášťů
Budova mateřské školy Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 se skládá z více pavilonů.
Ploché střechy budovy pavilonů A, C a A´ jsou vyšší; střešní krytina se nachází
přibližně ve výšce 7 m nad okolním terénem. Ploché střechy D2 a F se nacházejí
nad místnostmi přízemí; střešní krytina je na těchto pavilonech přibližně ve výšce
3,5 m nad terénem. Střecha C je rozdělená nástavbou na tři části.
Na střechách Mateřské školy byla dne 19.3.2015 provedena prohlídka povrchu
střech, a na střechách A´ a D2 byly do střešního pláště provedeny sondy včetně
jejich zaizolování.
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Skladba střešního pláště - sonda č. 1/ střecha A´
- asfaltový pás s polyesterovou vložkou shora s drcenou břidlicí, tloušťka 4 mm
- oxidované asfaltové pásy, tloušťka souvrství 22 mm
- pěnový polystyrén tloušťky 60 mm
- vrstva štěrku, spádová vrstva, ( 120 mm )
- nosná železobetonová konstrukce
Skladba střešního pláště sonda č. 2/ střecha A´
- reflexní nátěr na bázi hliníku
- oxidované asfaltové pásy, tloušťka souvrství 22 mm
- pěnový polystyrén tloušťky 60 mm
- vrstva štěrku, spádová vrstva, ( 70 mm )
- nosná železobetonová konstrukce
Skladba střešního pláště sonda č. 3/ střecha D2
- oxidované asfaltové pásy, tloušťka souvrství 36 mm
- pěnový polystyrén tloušťky 60 mm
- vrstva štěrku, spádová vrstva, ( 140 mm )
- nosná železobetonová konstrukce
Popis stávajícího stavu povlakové krytiny
Asfaltová hmota ve vrchních hydroizolačních pásů, kde byla provedena poslední
oprava střechy, natavení vrstvy z asfaltových pásů shora s drcenou břidlicí, viz.
sonda č.1 je do značné míry vyžilá.
Na plochách střech se vyskytuje celá řada závad a míst, kudy do budovy zatéká, viz.
obrázky 4, 5, 6, 7 a 10. Na střechách se vyskytují vlnky, propadlá místa, nesvařené
oblasti přesahů asfaltových pásů, obr. 5 a 7. Některé detaily klempířských konstrukcí
nebo hydroizolací nejsou vodotěsné. V jedné oblasti u atiky jsou hydroizolace ze
svislých konstrukcí odpadlé, viz. obr. 6. Za hydroizolace na více místech v oblastech
detailů zatéká, viz. obr. 10; mezera za klempířskou lištou.
Stávající stav povlakové střešní krytiny na plochách střech, kde se vyskytují
oxidované asfaltové pásy s reflexním nátěrem, viz. sonda č. 2 a 3, je nutné
s ohledem na jejich velmi špatný technický stav a nezajišťování vodotěsné funkce
vyhodnotit jako havarijní.
Asfaltové pásy jsou vyžilé, asfaltová hmota v pásech je ztuhlá. Asfaltová hmota
na některých místech z povrchu hydroizolací odpadává, na pásech je vidět nosná
vložka, viz. obr. 9. U některých detailů se na stěnách atik vyskytují poškozené
asfaltové pásy, obrázek 8.
V souvrství asfaltových pásů byla v sondách objevena vlhkost, voda.
Na střechách se také v některých oblastech vyskytují nečistoty, viz. obr. 1 a 6.
Hydroizolace jsou ve skladbách střech A, C, A´, F a G2 Mateřské školy nalepené
na deskách polystyrénu, který volně leží na vrstvě kameniva. Proti zatížení střechy
větrem působí skladba izolací jen svoji vahou. Budova Mateřské školy je postavena
mezi výrazně vyššími obytnými panelovými domy.
Spádování střech budovy je vybudované do vnitřních vpustí. Spády se u jednotlivých
střech a jejich částí pohybují od 1,5 do 2 %. Spády jsou na velkých plochách střech
v řadě oblastí minimální, prakticky „nulové“. Na mnoha místech střech se proto
na povlakové krytině po deštích drží určité množství vody.
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Střešní povlaková krytina nezajišťuje vodotěsnou funkci, střešní plášť nezajišťuje
příslušnou tepelnou ochranu střechy budovy (dle požadavků ČSN 73 0540), a dále
také souvrství střechy není dostatečným způsobem zajištěné proti zatížení větrem
( dle normy ČSN P ENV 1991-2-4).
Stávající stav střešního pláště budovy Mateřské školy Praha 4 - Libuš, K Lukám 664
je nutné s ohledem na uvedené skutečnosti vyhodnotit jako havarijní.

Aby se zabránilo zatékání střešním pláštěm do budovy a případným dalším škodám
na stavebních konstrukcích budovy je nutné střechy budovy co nejdříve opravit.
Při opravě střech bude mimo jiné potřeba demontovat hromosvody a klempířské
konstrukce na stěnách a zřejmě i na vrchu atik a stávající souvrství izolací postupně
sejmout až na nosnou železobetonovou konstrukci.

4. Doporučení provedení opravy střech
Po demontáži hromosvodů a klempířských konstrukcí u atik a střešních nástaveb a
stěn vyšších částí budovy je potřeba stávající souvrství izolací postupně sejmout až
na nosnou železobetonovou konstrukci a odpad uložit na příslušnou skládku.
Je pravděpodobné, že po sejmutí souvrství izolací a očištění povrchu železobetonové konstrukce bude při kontrole podkladní konstrukce zjištěno, že povrch
železobetonové konstrukce nebude rovný, hladký, a že se na povrchu železobetonové konstrukce mohou vyskytovat rozvody elektroinstalací.
V takovém případě bude optimální do ploch mezi vedení kabelů položit desky
pěnového polystyrénu ( EPS 70S o tloušťce 80 mm) příslušných tvarů, prostor mezi
deskami pěnového polystyrénu vyplnit minerálně vláknitou izolací a střechu zajistit
proti zatečení novou asfaltovou hydroizolací o tloušťce 4 mm a s nosnou vložkou
G200 ze skleněné tkaniny.
Zajišťovací hydroizolaci napojit v místě svislých dešťových svodů na příslušné střešní
vpustě. S ohledem na nesourodý podklad doporučuji natavit další vrstvu asfaltových
pásů o tloušťce 4 mm a s nosnou vložkou G200 ze skleněné tkaniny.
Zajišťovací dvouvrstvá hydroizolace bude zároveň plnit funkci parozábrany v novém
střešním plášti a bude vytažena a natavena minimálně do výšky 150 mm nad úroveň
vodorovné plochy této dvouvrstvé hydroizolace.
Na dvouvrstvou hydroizolaci přijde volně položit vrstva pěnového polystyrénu EPS
100S o tloušťce 40 mm. Další vrstva pěnového polystyrénu EPS 100S ve spádu 3 %
od stěn atik ke vpustím, bude položena na spodní vrstvu EPS 100S s překrytím spár,
tzn. na vazbu, a takové souvrství bude shora mechanicky přikotveno příslušnými
kotevními prvky do železobetonového podkladu.
Minimální celková tloušťka tepelné izolace u vpustí bude u hlavních ploch střech A,
A´ a G2 bude 140 mm, a u vedlejších úzkých částí střech A a A´ a u střech C a F
bude 180 mm.
Na povrch pěnového polystyrénu ve spádu budou nalepeny samolepící modifikované
asfaltové pásy o minimální tloušťce 2,7 mm ( +/- 0,2 mm) s nosnou vložkou G200
ze skleněné tkaniny.
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Vrchní modifikované asfaltové pásy budou plošně nataveny na povrch samolepících
asfaltových pásů. Vrchní SBS modifikované asfaltové pásy budou mít minimální
tloušťku 5 mm, nosnou vložku z polyesterové rohože, maximální tahová síla
asfaltových pásů ( pevnost minimálně) bude 900 N/50 mm (+/- 200 N), ohebnost
za nízkých teplot bude -20 oC nebo lepší a shora budou asfaltové pásy s ochranným
posypem z drcené břidlice proti působení ultrafialového a tepelného záření.
Stěny atik a stěny střešních nástaveb a vyšších částí budovy je v prostoru plochých
střech optimální zateplit deskami pěnového polystyrénu o tloušťce 60 mm. Desky
pěnového polystyrénu budou mechanicky kotveny ke svislým konstrukcím.
Na atikách je možné shora mechanicky přikotvit např. dřevěné desky typu OSB
tloušťky 18 mm, příslušné šířky, které položit do 5 % spádu směrem do střechy.
Všechny detaily je nutné správným způsobem zajistit proti zatečení příslušnými
asfaltovými pásy. Na vnějším okraji vrchu atik je možné na spodní samolepící
asfaltové pásy mechanicky přikotvit oplechování typu - tvaru okapnice a na prvky
oplechování natavit vrchní modifikované asfaltové pásy.
Nové hydroizolace vytáhnout, natavit na stěny střešních nástaveb a vyšších částí
budov minimálně do výšky 200 mm nad rovinu ploché střechy a ukončit
klempířskými přítlačnými lištami, shora se zatmelením spár např. PU tmelem.
Vrchní dvouvrstvá hydroizolace bude v místě vpustí natavena na nové střešní
nástavce vpustí, které budou mít manžety z modifikovaného asfaltového pásu.
Součástí opravy střech budovy bude zpětná montáž vedení hromosvodů s novými
podpěrami hromosvodů a revize hromosvodů.
Na střechách budou namontovány nové výlezy na střechu ( světlíky), nové oplechování vodorovných ploch u střešních nástaveb, u nástaveb vzduchotechnického
zařízení. Klempířské prvky v oblasti atik a přítlačné lišty stěn, kde budou nataveny
modifikované asfaltové pásy, je možné provést například z pozinkovaných nebo
z lakovaných plechů.
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