Vlhkost - její zdroje, význam a zp sob odstran ní
Kde se bere vlhkost, které hodnoty jsou ješt v norm a které již ne, vliv
rosného bodu a jak poznám, že už je vlhkost p íliš vysoká?
Jaká vlhkost je normální?
i posuzování musíme vždy odlišovat vlhkost vzduchu a vlhkost zdiva. Vzdušná
vlhkost se b žn pohybuje v rozmezí 40-60% . Zásadn ji ovliv uje zejména
provoz domácnosti, jako je nap . va ení, žehlení i sprchování a m žeme ji
korigovat zejména správným v tráním.
Vlhkost na povrchu zdiva naproti tomu zna í problém a je základní podmínkou
pro r st plísní v interiéru. Zdrojem vlhkosti ve stavebních materiálech m že být
voda, která vnikla do objektu v d sledku stavební závady (zatékání, vzlínáním
dní vlhkosti) nebo havárie (prasklé vodovodní potrubí, vyplavení sousedy) a
nebo živelnou katastrofou (povodn , záplavy)
V sou asné dob se plísn v bytech vyskytují nej ast ji v d sledku nevhodného
užívání bytu (nedostate né v trání a nedostate né vytáp ní) po instalaci nových
sných oken. Nová t sná okna neumož ují vým nu vlhkého vzduchu z místnosti
za mén vlhký venkovní vzduch škvírami a net snostmi kolem okenních rám .
Neodv traná vodní pára z ovzduší kondenzuje na studených plochách zdí byt .
Zdroje vlhkosti
žný provoz domácnosti
- pokojové rostliny
- akvária
- páry vzniklé p i va ení, žehlení, i sprchování
- nevhodn umíst né zdroje tepla
vlhkost v konstrukci (u novostaveb)
poruchy instalací – rozvody vody, špatn ud lané odpady,…
vn jší zdroje vlhkosti – srážková voda, zemní vlhkost, kterou nasávají
st ny budov
Pokud si nejste jisti, co je p inou vlhkosti ve Vašem dom i byt , domluvte si
návšt vu odborného pracovníka. Ten na místo p ijede, provede pot ebná m ení
a poradí Vám, jak postupovat p i odstra ování vlhkosti ve Vašem konkrétním
ípad .
Zp soby vlhnutí objekt
• voda srážková – špatn provedené i poškozené st echy nebo oplechování
(parapety, atiky, okapy, žlaby, svody), dále poruchy v navazujících konstrukcích
terasy, balkóny, chodníky apod.
• voda vzlínající – proniká do konstrukce póry v materiálu vlivem kapilární
vzlínavosti. Vzlíná z oblastí pod úrovní terénu místy s poškozenou nebo chyb jící
izolací.
• voda z poškozených nebo net sných instalací – prosakuje do zdiva v
míst poruchy instalace a vzlínáním se ší í dále do konstrukce

• voda kondenza ní – vzniká uvnit stavby v podob páry. Nej ast ji v
prostorách s nefunk ním nebo špatn navrženým odv tráním. Páry kondenzují
na st nách a pronikají do stavební konstrukce
• voda p i živelných pohromách – záplavy, povodn Voda ve stavební
konstrukci zvyšuje namáhání, snižuje pevnost a zkracuje životnost stavby. Voda
rovn ž m že do zdiva vnášet stavebn škodlivé sole, které mají také negativní
vliv na stavební konstrukce.

Rosný bod ve zdivu a vlhkost
Nezanedbatelnou roli hraje také tzv. rosný bod ve zdivu. Pokud je ho ve zdivu
dosaženo, vzduch již nedokáže pohlcovat více vodních par a je nastartován
proces kondenzace, který se p i nesprávné skladb obvodové zdi m že projevit
zvyšující se vlhkostí v interiéru.
Kondenzací vodních par mohou být poškozeny materiály, které se vlhkostí
znehodnocují, a mohou tak ohrozit konstrukci celé stavby. Mezi takové materiály
pat í nap . d evo, které je-li vlhké, m že být napadeno plísní a hnilobami, nebo
vláknité izola ní materiály, jež ztrácejí vlhkostí svoji izola ní schopnost.
Pro si hlídat vlhkost vzduchu a jak poznám, že už je p íliš vysoká?
Ideální je mít doma vlhkom r a vzdušnou vlhkost si hlídat. Pokud tuto možnost
nemáte, hlídejte si, zda se vám nerosí okna i zrcadla. Pokud ano, je již vzdušná
vlhkost p íliš vysoká. Závažn jším projevem vlhkosti jsou nevzhledné zašedlé
skvrny i plísn na zdech v interiéru. Ty vytvá í zdraví škodlivé klima, které m že
negativn ovliv ovat lidské zdraví a vyvolávat r zné nemoci a alergie.

Krom toho vlhkost m že kompletn zni it nábytek, celou konstrukci zdiva
etn fasády i vnit ních nát
a omítek. V neposlední ad zp sobuje vlhké
zdivo nezanedbatelné tepelné a energetické ztráty. P ílišná vlhkost znehodnocuje
vrstvu tepelné izolace a snižuje tím i její tepeln -izola ní vlastnosti.
Uvažujete-li o dodate ném zateplení fasády, o vým
oken nebo dalších krocích
sm ujících ke snížení náklad na vytáp ní a zvýšení komfortu bydlení, je
nezbytné nejprve odstranit p iny p ílišné vlhkosti vzduchu. Zateplením nebo
vým nnou oken se totiž m že situace paradoxn ješt zhoršit a výsledkem by
mohl být zcela opa ný efekt.
Jak odstranit vlhkost z interiéru?
V zásad máme t i možnosti, jak se nadm rné vlhkosti v interiéru zbavit:
1) Zm nit zp sob užívání dané místnosti i bytu, abychom snížili jeho relativní
vlhkost, p íp. zvýšili teplotu. Nej ast jší zdroje vlhkosti najdete zde. Z hlediska
technického je to zp sob nejjednodušší a finan
nejmén nákladný (pokud
zm nou užívání nemyslíme nap . st hování).
2) Upravit obvodové konstrukce, tedy navrhnout a realizovat p íslušné stavební
úpravy jako je zateplení, parot sné vrstvy apod. Tento zp sob již vyžaduje návrh
od odborníka, je pracný a asto i finan
nákladný.
3) Dosáhnout pot ebných parametr vnit ního prost edí pomocí klimatizace nebo
vytáp ní. Klimatizace m že snižovat vlhkost vzduchu, topení zase povrchovou
teplotu st n, na kterých tím pádem nebude vlhkost kondenzovat. I tento zp sob
však vyžaduje vyšší provozní náklady.
To, že nemáte na dom v nec, je záležitost statiky a z hlediska tepelného to
bude spíše výhoda. A že v instala ních trubkách kondenzuje voda, není zase až
tak neobvyklé. Vlastní fyzikální princip kondenzace je ten, že 1 kubík vzduchu v
sob "unese" p i 25 stupních maximáln asi 0,2 deci vody, samoz ejm ve form
neviditelné páry. Pokud se ale ochladí na 10 st., tak unese už jen 0,1 dl, a p i
nule jen 0,05 dl. Takže, pokud se teplý vzduch ot e t eba o okení tabulku, a o ni
se ochladí, ást vody, kterou už "neunese" si na míst prost "odloží". A okno se
proto za ne rosit. Podobn je to, pokud vzduch proudí instala ní trubkou, nebo
se otírá o chladnou st nu. Co se tý e prostupu vodních par st nou, tam je
ležité, aby byly správn p izp sobeny charakteristiky st ny z hlediska
difuzního odporu (prostupnosti)pro vodní páry.

