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IR20100308_0138.is2 Snímek s viditelným zářením
8.3.2010 6:57:39
Tepelné prostupy jsou patrné v půdním prostoru na 
rozhraní střešní konstrukce a svislé stěny  a místě vetknutí 
stropní konstrukce nad 1NP. Výrazný tepelný únik přes 
okna a skleněné výplně.
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IR20100308_0139.is2 Snímek s viditelným zářením
8.3.2010 6:58:25
Pravá strana objektu - přízemní část
Na provedeném snímku jsou viditelné mírně zvýšené 
prostupy konstrukci podkladního roštu, nejde však o 
tepelný rozdíl ve formě tepelného mostu. Tepelný prostup 
je patrný zejména okny.
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IR20100308_0140.is2 Snímek s viditelným zářením
8.3.2010 6:59:05
Detail bočního vstupu a okna.
Ze snímku je patrné, že tepelný prostup přes obvodový 
plášť nevykazuje výrazné tepelné mosty.
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IR20100308_0141.is2 Snímek s viditelným zářením
8.3.2010 7:00:04
Detail okna - zadní strana objektu.
Izolace obvodového pláště nevykazuje výrazné tepelné 
prostupy. Problematické je pouze okno.Zde jde o únik 
nejen skleněnou výplní, ale i dosedací plochou rámu okna 
a okenního křídla.Okno nemá těsnění.
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IR20100308_0143.is2 Snímek s viditelným zářením
8.3.2010 7:01:58
Střešní rezalit - detail.
Ze snímku nejsou viditelné tepelné úniky, vyjma okenní 
konstrukce.
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IR20100308_0144.is2 Snímek s viditelným zářením
8.3.2010 7:03:40
Detail části obvodového pláště v místech dveří z haly.
Obvodový plášt nevykazuje tepelné mosty a povrchové 
teploty jsou bez větších rozdílů.
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8.3.2010 7:04:47
Detail prostupu přes nedostatečně izolovanou podlahu 
vybíhající ve schůdek.
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IR20100308_0146.is2 Snímek s viditelným zářením
8.3.2010 7:07:02
Detail levé štítové strany objektu.
Výraznější tepelný prostup je viditelný pouze v místech 
napojení střešní konstrukce na svislou část obvodového 
pláště.
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8.3.2010 7:07:42
Levá strana objektu
Ze snímku nejsou patrné výrazné tepelné prostupy vyjma 
podkladního roštu.
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IR20100308_0148.is2 Snímek s viditelným zářením
8.3.2010 7:09:32

Průčelí - vstupní část

Snímek ovlivněn umístěním objektu ve svahu. Nebylo 

možno provést kolmé nasnímkování a je tak posunut 

teplotní profil obvodové stavební konstrukce úhlem 

snímáni.Teploty jsou však v minimálním rozdílu a lze tak 

předpokládat vlastnosti obdobné jak u ostatních části 

pláště.Ze snímku je viditelný prostup nedostatečně 

izolovanou základovou deskou v rovině pochůzné plochy.
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IR20100308_0149.is2 Snímek s viditelným zářením
8.3.2010 7:10:39

Detail tepelného prostupu střešním pláštěm.

Prostup je viditelný v hřebeni střešní konstrukce a napojení 

střešního okna a komínu na střešní krytinu. Vizuální 

kontrolou bylo zjíštěno, že není dokončena izolace střechy 

až po hřeben a jsou zde otevřené plochy pro přímý vstup 

venkovního chladu. Dochází k intenzivnímu prochlazování 

stropní konstrukce v 1NP.Nutno dořešit.
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8.3.2010 7:23:57 8.3.2010 7:04:47
Detail osazení dveří k podlaze. Detail prostupu přes nedostatečně izolovanou podlahu 
Ze snímku je patrné, že nebylo řešeno tepelně izolační vybíhající ve schůdek.
provedení usazení rámu dveří na podlahu a dochází k 
intenzivnímu prochlazování okraje podlahové plochy. 
Dveřní křídla nemají žádnou izolaci proti pronikáni 
venkovního vzduchu a v místě styku křídel je viditelný otvor 
do venkovního prostoru.Spodní část křídel nemá těsnící 
lištu.
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