Príspevok odborníka

Oplatí sa kvalitný projekt na „zatepľovák“ bytovky?

Projektová dokumentácia na zhotovenie kontaktného zatepľovacieho systému
má predpísaný rozsah, ktorý stavebný úrad a ďalšie inštitúcie od stavebníka
vyžadujú. Vybraný projektant, ktorý dostane úlohu vypracovať projekt na
zateplenie bytovky sa môže k tomuto problému postaviť dvoma spôsobmi:
formálne - aby to „papierovo“ všetko vyhovovalo, alebo fundovane ako odborník.
Nie je to jedno pre investora. To, že investor chce ušetriť na projektoch a objedná
si najlacnejšiu dokumentáciu, spravidla sa vypomstí počas realizácie alebo v
horšom prípade po uplynutí záruky od zhotoviteľa.
Všetky postupy a podmienky na zhotovenie „zatepľováku“, čiže vonkajšieho
tepelnoizolačného kontaktného systému ( v skratke KZS alebo anglicky ETICS)
predpisuje norma STN 73 2901. Táto norma predpisuje aj obsah projektovej
dokumentácie.
Projekt na zateplenie bytovky sa zdá byť rozsahom pomerne jednoduchý – situácia,
pôdorysy, pohľady, detaily, statický a tepelno-technický posudok, požiarna
ochrana a rozpočet pre úver. Projektovanie je tímová práca vo všeobecnosti a
platí to aj v tomto prípade. Hlavný projektant, ako partner s investorom, musí
koordinovať svojich kolegov vo všetkých potrebných oblastiach – stavebné
konštrukcie, stavebná fyzika, architektúra, statika, požiarna ochrana, rozpočet,
elektroinštalácia. Fundovaný prístup skupiny projektantov predstavuje proces
s niekoľkými zásadnými krokmi, ktoré často v projektoch absentujú:
1. monitoring jestvujúceho stavu (určenie konštrukčného typu, diagnostika
stavebných konštrukcii...)
2. tepelno-technické posúdenie pôvodných konštrukcií
3. správny návrh hrúbok zateplenia jednotlivých konštrukcií a ich tepelnotechnické posúdenie
4. výpočet potreby tepla pred a po zateplení s predbežným zatriedením do
energetickej triedy a s vyčíslením percenta úspor po obnove (je to jedna z
dôležitých podmienok dotácií a úveru ŠFRB)
5. správne vyriešiť dôležité detaily zateplenia (sokel, atika, nadpražie, strecha,
prestupy...)
6. správne rozpočtovať skutočné náklady zateplenia fasády, strechy, opráv
balkónov a lodžií, výmeny dažďových zvodov, bleskozvodov, lešenie alebo
lávky, záber verejného priestranstva, atď.
Rád by som zdôraznil a bližšie popísal tieto postupy, aby čitateľ pochopil a
dával vážnosť tomu, čo všetko je potrebné urobiť pre vypracovanie kvalitného
projektu. Vyhne sa tak prípadným problémom.
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Správny monitoring
Najdôležitejší prípravný krok pred
projektovaním je určenie skutočného
konštrukčného systému zadanej
bytovky. Od toho sa potom odvíjajú
všetky ďalšie postupy v projekte. Ak
je nesprávne alebo nepresne určený
typ konštrukcie, napr. T 06 B KE, P
1.14 – 6.5RP... , potom je nesprávny
celý projekt a veľká investícia prinesie
iba čiastočný efekt úspory energií.
Podrobnejšiemu zmapovaniu panelovej
výstavby na Slovensku s vystihnutím
jednotlivých rozdielov obalových
konštrukcií pripravíme samostatný
článok.
Fundovaný monitoring bytového
domu z vládne statik , ktor ý má
skúsenosti s určovaním typu
panelov ých bytov ých sústav. V
databáze, s ktorou my disponujeme
je do 30 konštrukčných systémov
s rôznymi typovými podk ladmi.
Veľké rozdiely v kvalite obvodových
panelov sú zrejmé z dlhého obdobia
bytovej výstavby od roku 1955, kedy
sa používali jednovrstvové panely z
rôznych materiálov až do roku 1992
s viacvrstvovými panelmi s hrúbkou
tepelnej izolácie 5 až 8 cm. Takže až
po správnej identifikácii konkrétnej
konštrukčnej sústavy môže projektant
začať riešiť vhodný zatepľovací
systém.
Tepelno-technické posúdenie
Podstatnou súčasťou projektovej
dokumentácie KZS je tepelno-technický
posudok . V posudku sa majú podľa
STN 73 2901: „... dokladovať tepelnotechnické vlastnosti stavebných
konštrukcií v pôvodnom stave a s
navrhnutým KZS vrátane šírenia
vlhkosti a vplyvu na potrebu tepla na
vykurovanie podľa požiadaviek STN
73 0540...“.
Nechcel by som čitateľa príliš zaťažovať
detailmi a postupmi navrhovania KZS,
ale informovanosť investora o obsahu a
rozsahu projektu je podľa môjho názoru
dôležitá. Dokladovanie uvedených
vlastností sa dá urobiť iba podrobným
výpočtom. Keď posudzujeme stenu,
strop a podlahu a to dvakrát – pred
a po zateplení – v ýsledkom je
mnohostránkový elaborát. Keď je však
v projekte posudok iba na dve strany,
tak niečo nie je v poriadku.
Okrem toho zákon v tejto dobe umožňuje
vypracovať tepelno-technický
posudok každému projektantovi, resp.
architektovi. V súčasnosti riešime s
našou Komorou stavebných inžinierov
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a spôsobilosti, kde by mohli posudok
vypracovať iba osoby s osvedčením na
energetickú certifikáciu. Táto zmena by
jednoznačne zabezpečila odbornosť
posudku.
Požiadavky STN 73 0540 časť 1 až
4 ( Te p e l n o te c h n i c k é v l a s t n o s t i
stavebných konštrukcií a budov)
predstavujú celkom štyri kritériá,
ktoré musia byť splnené a doložené
výpočtom. Laicky povedané ide o to,
aby už v projekte bola zabezpečená
vyhovujúca teplota steny v interiéri,
aby v kútoch nevlhlo, nevznikala
pleseň, neunikalo nám teplo cez
slabé miesta, tzv. tepelné mosty.
A v neposlednom rade aby investor
splnil v projekte podmienky pri
poskytovanej dotácii od štátu, alebo
úveru zo ŠFRB. To všetko je potrebné
zohľadniť a vypočítať v podrobnom
tepelno-technickom posudku.
Energetické triedy, energetický
audit
Hlavnou myšlienkou obnovy bytového
domu je z v ýšenie energetickej
náročnosti s vykázaním jednoznačných
úspor min 20%. Pre staršie panelové
sústavy sa nám darí v projektoch vykázať
úsporu aj 50%, čo je veľmi priaznivá
informácia pre investora. V prípade,
keď spracujeme aj Energetický audit,
investor má informácie aj po stránke
spotreby energie a ekonomickej
návratnosti.
Ku kolaudácii stavby sa predkladá
Energetický certifikát, podľa ktorého
je budova po obnove zatriedená do
energetickej triedy A alebo B. Aby
nebol investor zaskočený pri certifikácii,
už v projekte sa tepelno-technickým
posudkom musí preukázať predbežné
zatriedenie minimálne do triedy B.
Pr i z at r i e ď ova n í z at e p l e nýc h
bytových domov do energetických
tried ku kolaudácii - ako oprávnená
osoba - som sa stretol z rôznymi
úrovňami projektov. Robili sme
energetický cer tifikát pre jednu
zateplenú bytovku v trnavskom
regióne. Podľa predloženého tepelnotechnického posudku z projektu od
architekta sme museli zatriediť bytovku
do triedy „C“, čo je nevyhovujúci stav
a nepozdávalo sa to ani vlastníkom
bytov. Urobili sme nový tepelnotechnický posudok a podľa neho
sme budovu zaradili do triedy „B“.
To znamená, že pôvodný TTP bol iba
kusom papiera vloženého do projektu
a investor musel zaplatiť dvakrát za
tú istú vec. Podľa čoho postupoval a
z čoho vychádzal autor projektu pri
návrhu tohto zateplenia?
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Kvalita podkladu, zhotovenie KZS
a jeho kontrola
Dôležitým krokom pri návrhu KZS
je zistenie kvality podkladu a jeho
požiadavky na súdržnosť, rovinnosť,
nasiakavosť atď. Jednoznačne
odporúčam predpisovať v projekte
skúšku prídržnosti lepiacej malty,
alebo tzv. odtrhovú skúšku podkladu
pre určenie správneho kotvenia. Veľmi
sa to osvedčilo aj pri navrhovaní
rekonštrukcie plochých striech,
kde zhotoviteľ postupoval podľa
vypracovaného kotevného plánu. V
Jasovských Bohuniciach podcenili
silu sania vetra a novú fóliu odfúklo
zo strechy bytového domu. Podobné
prípady sú aj s odfúknutím časti
zatepľovacieho systému.
V projekte je nevyhnutné uviesť
aj spôsob vykonávania kontroly
jednotlivých krokov pre zhotoviteľa –
od správneho skladovania materiálu až
po jeho zabudovanie na stavbe. Norma
STN 73 2901 predpisuje vypracovanie
kontrolného a skúšobného plánu
stavby. V tomto pláne sú podrobne
uvedené kroky kontroly pre
jednotlivé technologické operácie
a ich zdokumentovanie zápisom
do stavebného denníka vrátane
fotodokumentácie. Tu sa to už prelína
s výkonom stavebného dozoru, ktorý
má svoje opodstatnenie. Vždy sa pre
investora oplatilo, keď sa na stavbe
stretli traja odborníci - projektant,
zhotoviteľ a stavebný dozor.
Významná obnova
Významná obnova budovy je
definovaná v zákone č. 555/2005 Z.z.
o energetickej hospodárnosti budov.
Významnou obnovou sú stavebné
úpravy existujúcej budovy, ktorými
sa vykonáva zásah do tepelnej
ochrany zateplením jej obvodového a
strešného plášťa, výmenou pôvodných
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otvorových výplní budovy alebo
energetického vybavenia budovy
takým spôsobom, že to má vplyv na
energetickú hospodárnosť budovy.
Toľko hovorí zákon.
Projekt musí riešiť obnovu bytového
domu komplexne - zateplenia strechy,
fasády, sok la, stropu suterénu,
odstránenie systémových porúch
fasády, balkónov, atiky. Potom už
je na investorovi a jeho finančných
možnostiach aký postup zvolí na
realizáciu. Ale už by mal byť v celkovom
obraze, čo ho fakticky čaká.
Súčasťou projektu obnovy bytového
domu je okrem zateplenia aj
odstránenie systémových porúch.
Zoznam systémových porúch pre
jednotlivé stavebné sústavy, na
ktoré sa môže čerpať dotácia obnovy
bytového fondu, je uvedený vo Výnose
MVaRR SR č. V-1/2007. Problematika
odstraňovania systémových porúch
panelákov je dosť rozsiahla, preto by si
možno zaslúžili samostatnú pozornosť.
V tomto článku som chcel naznačiť iba
niektoré problémy, ktoré by mali byť
riešené v dokumentácii pre kontaktné
zatepľovacie systémy.
Vypracoval Ing. Jozef Kadlečík,
autorizovaný stavebný inžinier
konateľ spoločnosti JOKA-SK, s.r.o.
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