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PŘIPRAVOVANÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V OBLASTI OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ A RECYKLACE

Ing . Petr Svoboda (1)
Ing. Jan Valentin, Ph.D.  (2)
(1)	Sdružení	pro	výstavbu	silnic	Praha,	Prosecká	412/74,	190	00		Praha	9,	
	 E-mail:	svobodap@sdruzeni-silnice.cz,	www.sdruzeni-silnice.cz
(2)		ČVUT	v	Praze,	Fakulta	stavební,	Thákurova	7,	166	29	Praha	6
	 E-mail:	jan.valentin@fsv.cvut.cz

Stavebnictví	 je	 oborem,	 ve	 kterém	 opětovné	 použití	 a	 recyklace	 může	 hrát	 podstatně	
významnější	úlohu,	než	je	tomu	dosud.	Mezi	řadu	důvodů	patří	značná	náročnost	stavebnictví	na	
neobnovitelné	přírodní	zdroje,	jakož	i	energetická	náročnost	většiny	procesů	stavebnictví.	Česká	
republika	bohužel	ve	statistikách	týkajících	se	procenta	recyklovaného	nebo	opětovně	použitého	
stavebního	materiálu	 nadále	 zaostává	 za	nejlepší	 praxí,	 která	 je	 dostupná.	 Je	přitom	zřejmé,	
že	bude	velice	obtížné	naplnit	předepsanou	úroveň	recyklace	70	%	stavebních	a	demoličních	
odpadů,	která	je	vyžadována	směrnicí	Evropského	parlamentu	a	Rady	(ES)	č.	98/2008	ze	dne	
19.	listopadu	2008	o	odpadech	a	zrušení	některých	směrnic.

Jeden	 ze	 základních	 požadavků	 na	 stavby	 je	 od	 roku	 2011	 ukotven	 v	 příloze	 1	 nařízení	
č.	305/2011.	

Týká	se	udržitelného	využívání	přírodních	zdrojů	a	jeho	znění	je	následující:

7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů
Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno 

udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména:
a) opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání;
b) životnost staveb;
c) použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě.

Přístup	v	oblasti	 silničního	stavitelství	 do	značné	míry	 zaleží	na	 iniciativě	účastníků	silniční	
výstavby,	 především	 investorů,	 kteří	 často	 nejenže	 nejsou	 aktivní	 ve	 změně	 příslušných	
předpisů,	 ale	opětovné	 využití	materiálů	 často	neumožňují	 vůbec	nebo	způsobem,	 který	není	
nejefektivnější.

Při	 výstavbě	 pozemních	 komunikací	 je	 přitom	možné	 využívat	 celou	 řadu	 zdrojů	 kvalitních	
materiálů,	které	by	neměly	skončit	na	skládce,	ale	měly	by	být	co	nejefektivněji	využity	zpět	do	
konstrukce	vozovky	nebo	zemního	tělesa	pozemní	komunikace.

Jedná	se	především	o	tyto	zdroje	materiálů:	
•	 materiály	jednotlivých	konstrukčních	vrstev
•	 zeminy	vytěžené	při	budování	trasy	komunikace
•	 vedlejší	produkty	vznikající	při	těžbě	a	zpracování	v	kamenolomech	
•	 zbytkový	odpad	ze	skládek	na	obalovnách
•	 zbytkový	odpad	ze	skládek	betonáren
•	 opětovné	využívání	sádrokartonových	zbytků	(odřezky,	neshodná	výroba	apod.)
•	 cementářské	odprašky,	které	nejsou	vhodné	pro	další	výrobu	cementu

Přestože	 je	 zřejmé,	 že	 je	 k	 dispozici	 velké	 množství	 využitelných	 materiálů,	 přetrvávají	
především	u	 investorských	organizací	 obavy	 způsobené	neznalostí	 problematiky	nebo	velkou	
medializací	 případů,	 kdy	 byly	 opětovně	 použity	 materiály	 nevhodným	 způsobem	 nebo	 bez	
potřebné	 a	 důsledné	 kontroly	 kvality.	 U	 zhotovitelů	 se	 pak	 zpravidla	 jedná	 o	 nedostatečnou	
motivaci	 alternativní	materiály	 používat,	 jakkoli	 ekonomické	 přínosy	 byly	 ve	 světě	 opakovaně	
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praktickými	studiemi	prokázány.	V	neposlední	 řadě	pak	máme	skupinu	projektantů,	ke	kterým	
se	 v	 řadě	 případů	 nedostanou	 včas	 informace	 o	 nových	 technologických	 možnostech	 nebo	
v	dostatečné	míře	průběžně	nezískávají	takové	informace,	jež	se	na	stavebním	trhu	nabízejí.

Mezi	bariéry	zvýšení	procenta	opětovného	použití	a	recyklovaného	materiálu	patří:	
•	 neoprávněné	 pochyby	 o	 kvalitě	 (které	 na	 druhé	 straně,	 bohužel,	 v	 některých	 případech	
vycházejí	z	nesprávného	použití	či	vědomého	nedodržování	požadavků	na	kvalitu),

•	 neznalost	technických	norem,	které	umožňují	deklarovat	kvalitativní	úroveň,
•	 nevhodný	způsob	uvádění	recyklace	do	souvislosti	s	nakládáním	s	odpady,
•	 neopodstatněné	obavy	z	dopadů	na	životní	prostředí	bez	zohlednění	převažujících	přínosů,
•	 nevhodná	cenová	politika,
•	 uměle	tvořené	rozdíly	mezi	standardními	a	recyklačními	technologiemi,
•	 komplikované	nebo	nepřehledné	předpisy	(TP)	týkající	se	recyklace	‒	některé	byly	inovovány	
(TP	208,	TP	209,	TP	105)	‒	a	také	norma	ČSN	73	6123-1	Stavba	vozovek	‒	Cementobetonové	
kryty	‒	Část	1:	Provádění	a	kontrola	shody,

•	 nedostatečné	technické	vybavení	(stavební	firmy	nemají	motivaci),
•	 rozdílný	přístup	orgánů	životního	prostředí	v	jednotlivých	krajích	k	otázce	využití	vedlejších	
produktů	průmyslové	výroby	nebo	recyklovaných	materiálů,

•	 zastaralé	nebo	nevhodné	metodické	pokyny	v	otázkách	recyklace,
•	 v	některých	případech	malý	zájem	investorů.

Tento	stav	nám	připadal	do	budoucna	neudržitelný,	proto	jsme	v	rámci	Sdružení	pro	výstavbu	
silnic	vyvinuli	aktivity	vedoucí	k	efektivnějšímu	využití	alespoň	některých	dostupných	materiálů.	
Následuje	výčet	opatření	v	technické	rovině	a	podrobnější	popis	přínosu	připravované	vyhlášky	
Ministerstva	životního	prostředí,	která	byla	připravena	ve	spolupráci	s	Ministerstvem	průmyslu	
a	obchodu.

Bylo	potřeba	navrhnout	úpravy	v	technických	normách	na	asfaltové	směsi	(umožnit	využívání	
vyššího	 procenta	 R-materiálu	 v	 nových	 asfaltových	 směsích	 v	 rámci	 výrobkových	 norem	 pro	
asfaltové	 směsi	 a	 vypracovat	 samostatnou	 národní	 normu	 na	 R-materiál)	 –	 normy	 jsou	 nyní	
projednávány	v	rámci	připomínkového	řízení.

Návazně	 bude	 nutné	 upravit	 metodické	 pokyny	 Ministerstva	 dopravy	 a	 Ředitelství	 silnic	
a	dálnic	ČR,	ekonomika	staveb	využívajících	recyklační	technologie	nebo	usilující	o	větší	využití	
recyklovaných	materiálů	 nemůže	 fungovat,	 pokud	 je	R-materiál	 veřejnými	 správci	 pozemních	
komunikací	prodáván	bez	umožnění	jeho	opětovného	použití.	Je	naopak	nutné	vyžadovat	jeho	
opětovné	použití	ve	vozovce	a	s	materiálem	tohoto	typu	efektivně	hospodařit.	Investovat	do	zařízení	
ke	zpracování	R-materiálu	 je	pak	samozřejmým	krokem	stavebních	firem.	 Investice	se	přitom	
musí	s	rozumnými	parametry	rentability	vrátit,	přičemž	při	stávající	nízké	úrovni	umožňující	využití	
asfaltového	R-materiálu	zpět	do	asfaltové	směsi	se	 investice	do	vybavení	nevyplatí.	V	České	
republice	 jsme	měli	k	červnu	2017	pouze	5	obaloven,	které	 jsou	vybavené	paralelním	sušicím	
bubnem,	 5	 obaloven	 vybavených	 technologií	 dvouplášťového	 bubnu	 umožňující	 zpracování	
R-materiálu	přibližně	do	40	%	obsahu	asfaltové	směsi	a	mnoho	dalších	vybavených	na	přidávání	
R-materiálu	studenou	cestou.
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Obrázek 1: Obalovna vybavená paralelním sušicím bubnem

Předpokladem	úspěchu	byla	nutnost	upravit	způsoby	nakládání	se	znovuzískanou	asfaltovou	
směsí	z	vozovek.	Zlepšení	podmínek	využívání	znovuzískané	asfaltové	směsi	by	měla	umožnit	
nová	 vyhláška,	 kterou	 se	 stanoví	 kritéria,	 při	 jejichž	 splnění	 je	 znovuzískaná	 asfaltová	 směs	
vedlejším	produktem	nebo	přestává	být	odpadem,	a	kritéria,	při	 jejichž	splnění	asfaltová	směs	
vyrobená	z	odpadní	znovuzískané	asfaltové	směsi	přestává	být	odpadem.	

Podle	důvodové	zprávy	k	této	připravované	vyhlášce	je	možné	přistupovat	ke	znovuzískané	
asfaltové	směsi	režimem	vedlejšího	produktu	nebo	kritérii	konce	odpadu.	Vychází	se	ze	zatřídění	
do	 jakostní	 třídy	 podle	 celkového	 množství	 přítomných	 polyaromatických	 uhlovodíků	 (viz	
tabulka	1).

Tabulka 1: Jakostní třídy podle celkového množství přítomných polyaromatických uhlovodíků

Celkové obsahy parametru Jednotka
Jakostní třída

ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3* ZAS-T4*

Celkové	množství	polyaromatických	
uhlovodíků	(PAU) mg/kg	suš. ≤	12 12	<	x	≤	25 25	<	x	≤	300 >	300

*	 Pokud	je	obsah	benzo(a)pyrenu	roven	nebo	vyšší	než	50	mg.kg-1,	jedná	se	o	nebezpečný	odpad	zařazený	dle	
Katalogu	odpadů	jako	17	03	01*	Asfaltové	směsi	obsahující	dehet.

Tabulka	 2	 pak	 stanovuje	 rozsah	 stanovených	 polyaromatických	 uhlovodíků,	 ze	 kterých	 se	
vychází.	

Tabulka 2: Rozsah stanovovaných polyaromatických uhlovodíků (PAU)
Název CAS

Naftalen 91-20-3
Acenaftylen 208-96-8
Acenaften 83-32-9
Fluoren 86-73-7
Fenanthren 85-1-8
Anthracen 120-12-7
Fluoranthen 206-44-0
Pyren 129-00-0
Benzo(a)antracen	(BaA) 56-55-3
Chrysen 218-01-9
Benzo(b)fluoranten	(BpFA) 205-99-2
Benzo(k)fluoranten 207-08-9
Benzo(a)pyren	(BaP) 50-32-8
Indeno[1,2,3-cd]pyren 193-39-5
Benzo(g,h,i)perylen 191-24-2
Dibenzo(a,h)antracen	(DBahA) 53-70-3



8

Režim	vedlejšího	produktu	pro	znovuzískanou	asfaltovou	směs,	kdy	se	znovuzískaná	asfaltová	
směs	 (ZAS)	 nestane	 vůbec	 odpadem,	 lze	 uplatnit	 v	 případech,	 kdy	 se	 jedná	 o	 odfrézovaný	
asfaltový	materiál	nebo	vybourané	kry.	Režim	je	uplatnitelný	u	materiálů,	které	mají	obsah	PAU	
do	25	mg/kg	(ZAS-T1	a	ZAS-T2)	a	při	použití	pro	účely	vymezené	v	§	4	vyhlášky	(konstrukce	
vozovky,	výroba	asfaltových	směsí	apod.).	Pak	nemusí	být	 tento	materiál	vůbec	zařazen	 jako	
odpad.	Aby	mohl	být	aplikován	režim	vedlejšího	produktu,	musí	dojít	k	ovzorkování	 ještě	před	
vybouráním	či	vyfrézováním,	aby	bylo	již	při	vyprodukování	materiálu	zřejmé,	že	nepředstavuje	
žádná	 rizika.	Další	variantou,	kdy	 je	možné	uplatnit	 status	vedlejšího	produktu,	 je	případ,	kdy	
nemůže	dojít	k	žádným	rizikům	s	ohledem	na	způsob	využití	znovuzískané	asfaltové	směsi.	Tímto	
způsobem	zpracování	je	recyklace	za	studena	na	místě.	

Pokud	 je	 znovuzískaná	 asfaltová	 směs	 odpadem,	 může	 se	 uplatnit	 ukončení	 odpadového	
režimu	 pro	 tuto	 znovuzískanou	 asfaltovou	 směs.	 Znovuzískaná	 asfaltová	 směs	 může	 být	
odpadem	i	v	případě,	že	splní	podmínky	pro	vedlejší	produkt,	nicméně	osoba,	která	ji	vybourala,	
se	rozhodne	ji	zařadit	jako	odpad.	Jako	odpad	musí	být	zařazena	vždy,	když	nebyla	ovzorkována	
před	vybouráním	(odfrézováním)	nebo	pokud	byla	ovzorkována	a	obsahuje	více	PAU	než	25	mg/
kg	nebo	se	jedná	o	asfaltové	kry	s	obsahem	PAU	do	25	mg/kg	a	tyto	nejsou	předávány	přímo	na	
obalovnu.

Znovuzískaná	asfaltová	směs,	která	je	odpadem,	může	být	předána	pouze	do	zařízení,	které	má	
souhlas	pro	nakládání	s	odpady.	Tímto	zařízením	může	být	buď	zařízení	charakteru	recyklačního	
centra,	nebo	obalovna.	

Vyhláška	tím,	jak	v	jiných	kritériích	pracuje	pouze	se	znovuzískanou	směsí	ZAS-T1	a	ZAS-2,	
dosahuje	 toho,	že	 tyto	materiály	nebudou	při	předání	na	obalovnu	v	naprosté	většině	případů	
odpadem	(mohou	být	odpadem	na	základě	rozhodnutí	původce).	Oproti	tomu	je	znovuzískaná	
směs	 ZAS-T3	 při	 předání	 na	 obalovnu	 vždy	 odpadem	 (navíc	 pokud	 obsah	 benzo(a)pyrenu	
přesáhne	 50	 mg/kg,	 jedná	 se	 o	 odpad	 nebezpečný).	 Znovuzískaná	 asfaltová	 směs	 ZAS-T4	
vůbec	nemůže	být	pro	výrobu	nové	asfaltové	směsi	využita	a	bude	vždy	nebezpečným	odpadem.	
Výjimkou	je	situace,	kdy	takový	materiál	nikdy	neopustí	stávající	konstrukci	vozovky	a	uplatní	se	
postup	předepsaný	v	TP	150.

Pro	 přechod	 odpad-neodpad	 jsou	 rovněž	 nastavena	 kritéria	 pro	 asfaltovou	 směs,	 která	
je	 vyrobena	 ze	 znovuzískané	 asfaltové	 směsi,	 která	 byla	 až	 do	 doby	 předání	 na	 obalovnu	
odpadem.	

Text	 vyhlášky	 se	 může	 ještě	 změnit	 při	 projednávání	 v	 mezirezortním	 řízení,	 nicméně	
zásadní	 změny,	 které	by	ovlivnily	 zpracované	a	 v	návrhu	 textu	 vyhlášky	 formulované	zásady,	
již	nepředpokládáme.	Pak	může	být	naplněn	odkaz	kongresu	EURASPHALT	&	EUROBITUME	
v	oblasti	opětovného	použití	asfaltových	směsí.

Opětovné	 použití	 materiálů	 je	 ekonomicky	 výhodné	 –	 R-materiál	 obsahuje	 asfalt,	 jehož	
cena	několikanásobně	vzrostla	za	poslední	desetiletí.	Zachovávají	se	přírodní	zdroje	(v	České	
republice	nebyl	od	roku	1989	otevřen	žádný	nový	kamenolom),	jsou	sníženy	náklady	na	přepravu	
stavebních	materiálů	a	dochází	k	dalšímu	snižování	emisí	skleníkových	plynů.	

Největší	 překážkou	 je	 nedostatek	 znalostí	 a	 ignorování	 skutečnosti,	 že	 asfaltové	 směsi	
s	obsahem	recyklátu	mají	stejnou	kvalitu	jako	nové	směsi.

LITERATURA
[1] Návrh	vyhlášky	MŽP,	kterou	se	stanoví	kritéria,	při	 jejichž	splnění	 je	znovuzískaná	asfaltová	směs	

vedlejším	 produktem	 nebo	 přestává	 být	 odpadem,	 a	 kritéria,	 při	 jejichž	 splnění	 asfaltová	 směs	
vyrobená	z	odpadní	znovuzískané	asfaltové	směsi	přestává	být	odpadem.	

[2]	 Důvodová	zpráva	k	návrhu	vyhlášky	MŽP.

[3]	 Prezentace	Egberta	Beuvinga	z	kongresu	EURASPHALT	&	EUROBITUME	v	červnu	2016	v	Praze.

[4]	 Nařízení	č.	350/2011,	kterým	se	stanoví	harmonizované	podmínky	pro	uvádění	stavebních	výrobků	
na	trh.
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PROVÁDĚNÍ IZOLAČNÍCH SOUVRSTVÍ NA MOSTECH POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ V ČR – LEGISLATIVA, SCHVALOVÁNÍ SYSTÉMŮ 

A JEJICH ZKOUŠENÍ, POZNATKY Z APLIKACÍ 

Ing. Jiří Trochta
METROSTAV,	a.s,	Koželužská	2450/4,	180	00	Praha	78
tel.:		+420	724	350	066,	e-mail:	jiri.trochta@metrostav.cz,	www.metrostav.cz

Anotace:
Příspěvek shrnuje vývoj resortních předpisů Ministerstva dopravy týkající se izolování 

mostovek mostů na pozemních komunikacích v České republice od 90. let minulého století po 
současnost. Článek se zaměřuje také na schvalovací proces jednotlivých izolačních systémů. 
Ve druhé části jsou popsány zkušenosti z pohledu zhotovitele při aplikaci izolačních souvrství 
na dálničních mostech a řešení zajímavých problémů, které se v posledních letech vyskytly.

1.  ÚVOD 
Příspěvek	shrnuje	a	dává	ucelený	přehled	o	vývoji	předpisů	a	norem,	týkajících	se	provádění	

izolačních	 systémů	na	mostech	 pozemních	 komunikací	 v	ČR.	 Je	 popsán	 proces	 schvalování	
jednotlivých	 izolačních	systémů	pro	použití	na	stavbách,	kde	objednatelem	stavby	 je	ŘSD	ČR	
a	také	systém	zkoušení	v	rámci	schvalovacího	procesu.

Ve	druhé	části	článku	 je	vysvětleno	řešení	a	experimentální	ověřování	napojení	asfaltových	
izolačních	pásů	na	předem	aplikovanou	polyuretanovou	izolaci,	které	bylo	prováděno	přímo	na	
mostovce	dálničního	mostu	na	stavbě	dálnice	D8	–	0805,	Lovosice	–	Řehlovice.

2.  LEGISLATIVA
Od	 poloviny	 osmdesátých	 let	 se	 v	 tehdejším	 Československu	 začínají	 zkoušet	 a	 používat	

modifikované	asfaltové	izolační	pásy	pro	izolování	mostů.	V	devadesátých	letech,	po	otevření	se	
naší	republiky	evropskému	trhu,	se	začínají	uplatňovat	a	používat	i	další	typy	izolačních	systémů,	
a	to	nejen	na	bázi	asfaltu.

Na	tyto	zásadní	materiálové	a	technologické	změny	musela	reagovat	i	normotvorba.	Oborová	
norma	ON	73	6242	-	Navrhování	vozovek	na	silničních	a	dálničních	mostech	platná	z	roku	1980	
byla	v	roce	1985	změněna,	ale	nakonec	došlo	ke	zrušení	ON	73	6242.	V	roce	1995	začala	platit	
nová	ČSN	73	6242	–	Navrhování	a	provádění	vozovek	na	mostech	pozemních	komunikací.	Tato	
norma	již	reagovala	na	nově	používané	materiály,	poprvé	se	objevuje	termín	polymerní	izolace	
a	požadavek	na	schvalování	izolačních	systémů	Ministerstvem	dopravy.

Poslední	 revize	 ČSN	 73	 6242	 proběhla	 v	 roce	 2010	 a	 zohlednila	 vydání	 harmonizované	
normy	ČSN	EN	14695	–	Hydroizolační	pásy	a	fólie	–	asfaltové	pásy	pro	hydroizolaci	betonových	
mostovek	a	ostatních	pojížděných	ploch.	Součástí	revize	je	i	zavedení	evropských	zkušebních	
norem	(stanovení	přilnavost	v	tahu,	stanovení	schopnosti	přemostění	trhlin).

Další	evropské	zkušební	normy	byly	zavedeny	do	ČSN	vyhlášením	v	roce	2017.	Jednalo	se	
o	zkoušky	stanovení	odolnosti	proti	hutnění	asfaltové	vrstvy,	stanovení	soudržnosti	po	tepelném	
zatížení,	stanovení	nasákavosti,	stanovení	přilnavosti	ve	smyku,	stanovení	chování	asfaltových	
pásů	při	aplikaci	litého	asfaltu	a	stanovení	odolnosti	předem	narušených	pásů	proti	dynamickému	
vodnímu	tlaku.

Dalších	11	evropských	norem	je	připraveno	k	vydání.

Ministerstvo	dopravy	vydává	vlastní	Technické	předpisy.	Patří	mezi	ně	mimo	 jiné	Technické	
kvalitativní	podmínky	(TKP),	Technické	podmínky	(TP)	a	Vzorové	listy	(VL).	Tyto	dokumenty	rozšiřují	
a	doplňují	soustavu	ČSN,	nesmí	být	s	nimi	v	rozporu	a	musí	být	v	souladu	s	platnou	legislativou.	
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Nové	předpisy	zahrnují	nové	ověřené	technické	poznatky,	nové	technologie	a	výsledky	výzkumu	
a	vývoje.	Předpisy	metodicky	usměrňují	projektování,	realizaci,	údržbu	a	kontrolu	na	stavbách	
pozemních	 komunikací.	 Tyto	 předpisy	 umožňují	 v	 porovnání	 s	 českými	 technickými	 normami	
rychlejší	zavádění	nových	poznatků	do	praxe	a	jejich	detailnější	a	komplexní	zpracování.

TKP	 je	 soubor	 požadavků	 zadavatele	 na	 provedení,	 kontrolu	 a	 převzetí	 jednotlivých	 částí	
staveb.	Obsahuje	celkem	31	kapitol,	které	popisují	jednotlivé	technologie	nebo	stavební	činnosti	
výstavby.

VL	jsou	souborem	preferovaných	technických	řešení	nejčastěji	se	vyskytujících	konstrukčních	
řešení.	Je	rozděleno	na	šest	základních	částí	(VL	1	–	VL	6).	Část	VL	4	–	mosty	obsahuje	výkresy	
týkající	 se	 řešení	 izolace	detailů	a	napojování	 izolačních	systémů	na	mostovkách	a	spodních	
stavbách.

TP	doplňují	a	upřesňují	ČSN	navrhování	a	provádění	staveb,	používání	výrobků	pro	stavby	
a	provádění	údržby	a	správy	pozemních	komunikací.

Technické	předpisy	Ministerstva	dopravy,	týkající	se	izolace	mostů	jsou	uvedeny	v	následujícím	
přehledu:
a)	TKP,	kapitola	21	–	Izolace	proti	vodě	(2010),	skládá	se	ze	dvou	částí:	část	A:	izolace	mostovek	
a	část	B:	 izolace	betonových	povrchů	základů	a	ostatních	částí	spodních	staveb	a	mostů	
s	přesypávkou

b)	VL	4	Mosty	(2015)	–	část	400	mosty	–	mostní	svršek
c)	TP	164	–	Izolační	systémy	mostů	PK	–	polyuretany	(2014)
d)	TP	178	–	Izolační	systémy	mostů	PK	–	polymetylmetakryláty	(2014)
e)	TP	211	–	Izolační	systémy	můstů	PK	–	přímopojížděné	systémy	(2010)

V	TP	164,	v	TP	178	a	v	TP	211	jsou	detailně	popsány	jednotlivé	izolační	systémy,	jsou	tam	uvedeny	
zásady	pro	navrhování,	kvalitativní	požadavky	na	jednotlivé	složky	izolačních	systémů	a	na	celý	
systém.	Dále	pak	je	definován	způsob	provádění	včetně	klimatického	omezení	a	technologických	
přestávek,	je	detailně	popsáno	co	musí	obsahovat	Technický	prováděcí	předpis	a	jsou	stanoveny	
tolerance,	kontrola	a	zkoušení	během	provádění	izolačních	prací.

3. SCHVALOVÁNÍ IZOLAČNÍCH SYSTÉMŮ
Ministerstvo	dopravy	provádělo	schvalování	izolačních	systémů	již	před	vydáním	ČSN	73	6242	

a	to	formou	výjimek	z	ON	73	6242.	První	takováto	výjimka	byla	udělena	nátěrovému,	stěrkovému	
systému	 Izofill	 již	 v	 roce	 1990.	 Výjimky	 byly	 udělovány	 proto,	 že	 ON	 73	 6242	 požadovala	
v	konstrukci	mostní	vozovky	vždy	expanzní	vrstvu	a	na	třídách	vozovek	A	a	B	dva	natavovací	
asfaltové	izolační	pásy.

Poté	už	byl	udělován	souhlas	k	provádění	izolačních	systémů	na	mostních	objektech	pozemních	
komunikací	 v	ČR.	První	 souhlasné	stanovisko	bylo	vydáno	v	září	1994,	protože	v	 té	době	 již	
byla	k	dispozici	pracovní	 verze	ČSN	73	6242	z	 roku	1995.	Do	konce	 roku	2008	bylo	vydáno	
celkem	49	souhlasných	stanovisek	Ministerstva	dopravy.	Dohromady	to	čítalo	cca	160	přesně	
definovaných	izolačních	systémů.

Žadatelé	předkládali	průkazní	zkoušky	jednotlivých	složek,	ale	i	celého	izolačního	systému	ve	
smyslu	podle	požadavků	ČSN	73	6242	nebo	zahraničních	předpisů	(ZTV-BEL,	TP/TL-BEL-EP	
a	dalších),	 reference	z	provedených	staveb	 i	ze	zahraničí	a	doklady	k	 jednotlivým	materiálům	
(prohlášení	 o	 shodě,	 certifikáty,	 stavebně	 technické	 osvědčení,	 technické	 listy,	 bezpečnostní	
listy).	Žadatelé	také	předkládali	obecný	Technický	prováděcí	předpis	(TPP),	ve	kterém	byl	detailně	
popsán	způsob	provádění	izolačního	systému.	Následně	bylo	vypracováno	odborné	stanovisko	
organizacemi,	které	se	zabývaly	tou	problematikou,	případně	se	prováděly	přímo	na	ŘSD	ČR	nebo	
v	akreditovaných	laboratořích	další	ověřovací	zkoušky	nebo	se	dokládaly	další	dokumenty.	Pokud	
bylo	odborné	stanovisko	k	 izolačnímu	systému	kladné,	Ministerstvo	dopravy	vydalo	Schválení	
izolačního	systému,	přičemž	schválení	bylo	podmíněno	splněním	několika	dalších	podmínek.
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V	 převážné	 většině	 byly	 schvalovány	 systémy	 s	 asfaltovými	 izolačními	 pásy,	 které	 byly	
nataveny	na	primární	vrstvu	z	penetračního	asfaltového	nátěru,	z	kotevně	impregnačního	nátěru	
nebo	 z	 pečetící	 vrstvy.	 Schváleny	 byly	 ale	 další	 systémy:	 polyuretanové	 izolace	 aplikované	
stříkáním,	přímopochozí	polyuretanové	souvrství	plněné	pískem,	polymetymetakrylátové	izolační	
vrstvy	 aplikované	 stříkáním,	 epoxid-dehtové	 a	 dehto-epoxid-polyuretabnové	 izolační	 systémy,	
modifikované	asfalty	s	přísadami	pryže	pokládané	za	horka,	modifikované	asfaltové	vrstvy	kladené	
strojním	způsobem	a	hutněné	za	horka	asfaltobetonem	a	izolační	vrstvy	složené	z	portlandského	
cementu,	speciálních	modifikátorů	a	emulze	na	bázi	akrylátů.

U	 některých	 schválených	 systémů	 bylo	 schválení	 po	 čase	 i	 odebráno,	 např.	 z	 důvodů	
hygienických	(karcinogenní	dehtové	složky	v	izolačním	souvrství).

V	září	2011	byla	ukončena	platnost	schvalování	izolačních	systémů	podle	ČSN	736242	z	roku	
1995	a	izolační	systémy	se	začaly	posuzovat	podle	nově	zavedených	předpisů	a	ČSN	-	evropské	
harmonizované	normy	ČSN	EN	14	696,	ČSN	73	6242:2010	a	TKP,	kapitola	21	–	Izolace	proti	
vodě:2010.

Žadatel	 o	 schválení	 nového	 izolačního	 systému	 předkládá	 „Žádost	 o	 stanovisko	 ŘSD	 ČR	
ke	schválení	 izolačního	systému“.	Součástí	žádosti	 jsou	dokumenty	požadované	ke	schválení	
jako	např.	stavebně	technické	osvědčení,	certifikát	výrobku	s	protokolem	o	výsledku	certifikace,	
osvědčení	o	shodě	řízení	výroby,	prohlášení	o	shodě,	technické	a	bezpečnostní	listy,	protokoly	
ze	zkoušek	souvrství,	Technický	prováděcí	předpis	a	reference	z	provedených	staveb.	V	případě,	
že	 žádost	 je	 úplná	 a	 izolační	 systémy	 splňují	 veškeré	 požadavky	ČSN	73	 6242:2010	 a	TKP,	
kapitola	21	vydá	ŘSD	ČR	kladné	stanovisko	ke	schválení	izolačního	systému,	ve	kterém	doporučí	
Ministerstvu	dopravy	daný	systém	schválit	k	používání.	Následně	Ministerstvo	dopravy	rozhodne	
o	 schválení	 izolačního	 systému	k	užívání	 na	pozemních	 komunikacích	 v	ČR	a	 zašle	 žadateli	
schvalovací	dopis,	který	bude	uveřejněn	také	na	webu	pjpk.cz.

V	 současné	 době	 je	 systém	 schvalování	 nastaven	 tak,	 že	 Ministerstvo	 dopravy	 rozhodne	
o	schválení	na	dobu	neurčitou,	pokud	jsou	předloženy	reference	z	aplikace	izolačního	souvrství.	
Druhou	 možností	 je	 prozatímní	 schválení	 po	 dobu	 dvou	 let.	 Během	 tohoto	 podmínečného	
schválení	musí	vyzváni	pracovníci	ÚKKS	ŘSD	ČR	k	účasti	během	realizace	a	musí	být	doloženo	
vyhodnocení	funkčnosti	izolačního	systému	v	konkrétních	skladbách.	Současně	se	předpokládá	
provedení	aktualizace	veškerých	dokladů	s	omezenou	platností.

4. OVĚŘOVACÍ ZKOUŠKY NAPOJENÍ ASfALTOVÉHO IZOLAČNÍHO PÁSU NA 
POLYURETANOVOU IZOLACI
V	 roce	 2013	 jsme	 jako	 zhotovitel	 řešili	 problém	 napojení	 asfaltového	 izolačního	 pásu	 na	

polyuretanovou	izolaci	na	dvou	velkých	dálničních	mostech	stavby	D	8	-	0805	Lovosice	–	Řehlovice.	
Mosty	byly	opatřeny	pod	římsami	stříkanou	polyuretanovou	izolací	a	před	zahájením	izolačních	prací	
na	mostovce	obdržel	zhotovitel	dopis	od	ÚKKS	ŘSD	ČR	–	„Zákaz	používání	izolačního	systému	
se	stříkanou	polyuretanovou	izolací“.	Na	základě	tohoto	dopisu	musel	zhotovitel	izolaci	mostovky	
dokončit	schváleným	izolačním	systémem,	tedy	s	natavovacími	asfaltovými	izolačními	pásy.

V	TP	164	je,	ale	v	konstrukčních	zásadách	uvedeno,	že	nelze	natavovat	asfaltové	izolační	pásy	
na	polyuretanovou	 izolační	vrstvu,	protože	polyuretan	není	odolný,	ani	krátkodobě,	proti	ohni.	
Po	několika	jednáních	s	objednatelem	bylo	dohodnuto,	že	zhotovitel	navrhne	způsoby	napojení	
izolačních	 pásů	 na	 aplikovanou	 polyuretanovou	 izolaci	 bez	 užití	 přímého	 plamene.	 Provedou	
se	 ověřovací	 zkoušky	 přímo	 na	 betonové	mostovce	 inkriminovaného	mostního	 objektu	 (tedy	
v	reálných	podmínkách)	a	pokud	se	prokáže	vzájemná	slučitelnost	a	přilnavost	napojení	těchto	
izolačních	systémů,	bude	se	moci	tento	systém	realizovat	na	celé	mostovce	mostů.

Společně	 s	 pracovníky	 ÚKKS	 ŘSD	 ČR	 byly	 navrženy	 následující	 čtyři	 způsoby	 napojení	
izolací:
a)	použití	adhezního	lepidla	za	studena
b)	použití	samolepícího	asfaltového	izolačního	pásu
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c)	aplikace	 natavovacího	 asfaltového	 izolačního	 pásu	 na	 polyuretanovou	 izolaci,	 přičemž	
spojení	obou	systémů	je	zajištěno	roztavenou	asfaltovou	hmotou	ze	spodní	strany	izolačního	
pásu

d)	nové	natavení	asfaltového	pásu	na	sraz	k	polyuretanové	izolaci	a	následné	překrytí	ručně	
aplikovanou	polyuretanovou	stěrkou.

Jednotlivé	 typy	 izolačních	 souvrství	 se	 zkoušely	 na	mostě	 na	 stavbě	 dálnice	 D	 8	 –	 0805.	
Mostovka	byla	 již	opatřena	polyuretanovou	 izolací	aplikovanou	nástřikem	a	primární	vrstvou	 -	
kotevně	impregnačním	nátěrem	z	epoxidové	pryskyřice.	Na	tuto	izolační	vrstvu,	jejíž	stáří	bylo	
12	měsíců,	byly	aplikovány	čtyři	výše	uvedené	způsoby	napojení	izolačních	systémů.	Následně	
ještě	byla	provedena	pokládka	ochranné	 vrstvy	 z	 litého	asfaltu	MA	11	 IV,	 tloušťky	40	mm	na	
izolační	souvrství.

Jako	kritérium	pro	hodnocení	kvality	napojení	se	zvolily	zkoušky	přilnavosti	izolačních	systémů	
s	 návrtem	 do	 podkladního	 betonu	 v	 různých	 stupních	 aplikace	 izolačního	 souvrství.	 Vlastní	
zkoušky	byly	prováděny	podle	zásad	uvedených	v	ČSN	73	6242,	příloha	B	-	Přilnavost	vrstev	
a	pevnost	v	tahu	povrchových	vrstev.

Z	naměřených	výsledků	přilnavosti	a	po	prozkoumání	zatřídění	lomových	ploch	po	provedených	
odtrhových	 zkouškách	 bylo	 zjištěno,	 že	 ověřovacími	 zkouškami	 přilnavosti	 detailu	 napojení	
asfaltového	 izolačního	 pásu	 na	 předem	 aplikovanou	 polyuretanovou	 izolaci	 byla	 prokázána	
vzájemná	slučitelnost	a	přilnavost	jednotlivých	složek	izolačního	systému	včetně	napojení	nové	
izolační	vrstvy	ve	smyslu	požadavků	ČSN	73	6242,	čl.	4.3.2.1	a	to	u	systémů:

a)	aplikací	 asfaltového	 izolačního	 pásu	 na	 polyuretanovou	 izolaci	 a	 zajištění	 spojení	 vrstev	
roztavenou	hmotou	ze	spodní	strany	izolačního	pásu

b)	nové	 natavení	 asfaltového	 izolačního	 pásu	 k	 původní	 polyuretanové	 izolaci	 na	 sraz	
a	 následné	 překrytí	 tenké	 pracovní	 spáry	 ručně	 aplikovanou	 polyuretanovou	 stěrkou	
v	tloušťce	2	mm.

Při	 provádění	 napojení	 detailů	 izolačního	 souvrství	 a	 při	 provádění	 ověřovacích	 zkoušek	
přilnavosti	byli	přítomni	TDI	z	TDS	stavby	D8	0805	a	také	zástupci	ÚKKS	ŘSD	ČR.	Po	vyhodnocení	
a	 odsouhlasení	 objednatelem	 „Zprávy	 o	 provedení	 ověřovacích	 zkoušek	 přilnavosti	 detailu	
napojení	 asfaltového	 izolačního	 pásu	 na	 stávající	 polyuretanovou	 izolaci	 na	mostním	 objektu	
stavby	dálnice	D8	-0805	Lovosice	–	Řehlovice“	byly	úspěšně	provedeny	izolace	mostovek	včetně	
napojení	na	polyuretanovou	izolaci	pod	římsami	systémem	na	dvou	dálničních	mostech	stavby	
D	8	–	0805.

Vlastní	realizace	napojení	se	prováděla	tak,	že	asfaltový	izolační	pás	byl	nařezán	na	pásky	po	
cca	30	cm,	spodní	plocha	pásu	byla	roztavena	plamenem	a	izolační	pásek	byl	okamžitě	přiložen	
z	jedné	poloviny	na	vyčnívající	polyuretanovou	izolaci	z	pod	římsy	a	z	druhé	poloviny	na	kotevně	
impregnační	nátěr	z	epoxidové	pryskyřice.	Po	položení	asfaltového	pásku	bylo	provedeno	důkladné	
zaválečkování	pásku,	tak	aby	byla	zajištěna	požadovaná	přilnavost	izolačního	systému.

Izolace	 zbývající	 části	 mostovky	 byla	 provedena	 standardním	 systémem	 používaných	 na	
dálniční	mostech	v	ČR	–	tj.	pečetící	vrstva	z	epoxidové	pryskyřice,	natavení	asfaltového	izolačního	
pásu	tloušťky	5	mm	a	provedení	ochranné	vrstvy	z	 litého	asfaltu	tloušťky	40	mm.	Vozovka	na	
mostě	byla	dvouvrstvá,	tloušťky	85	mm.	Obrusná	vrstva	je	z	AKMS	I	tloušťky	40	mm.
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PROBLEMATIKA PEČETÍCÍCH VRSTEV V SOUČASNÝCH 
PODMÍNKÁCH STAVEB

Ing. Jan Horský
Horský	s.r.o.,	Klánovická	286/12,	198	00	Praha	9
Tel.:	+420	603	540	690,	e-mail	horsky@horsky.cz

Anotace:
Příspěvek se zabývá problémy poruch izolací zejména ve spoji pečetící vrstva-pás z hlediska 

různých vlivů v proměnách počasí, použitých hmot, času a chování stavebních dělníků na 
izolaci či ochranné vrstvě izolace. Současně se zabývá skutečnostmi, které ovlivňují kvalitu 
provedení izolační vrstvy z hlediska současných materiálů s ohledem na to, zda se podmínky 
nezměnily natolik, že by bylo potřebné se zamyslet nad stávajícími předpisy.

1. ÚVOD – PORUCHY IZOLACÍ V PRŮBĚHU ČASU
Úvodem	je	nutné	se	zmínit,	že	poruchy	na	mostech	v	oblasti	pečetící	vrstva	–	NAIP	nejsou	

novinkou.	V	 letošním	 roce	 jsme	 je	sledovali	na	úseku	20	dálnice	D1	a	 již	známé	 i	opomíjené	
problémy	se	zde	objevily.	Zde	se	zabýváme	zejména	těmi,	které	zde	měly	největší	vliv	na	vznik	
poruch.

Velké	 problémy	 nastaly	 v	 době	 hospodářské	 krize	 (2008	 n),	 kdy	 v	 epoxidu	 byla	 zvýšena	
dávka	 ředidel	 až	 na	hranici,	 kdy	 je	 ještě	možno	epoxid	 označit	 jako	 bezrozpouštědlový	 (11%	
extrahovatelných	podílů).	Kritický	byl	rok	2010,	kdy	byly	v	létě	extrémní	tropické	teploty	a	zvedla	
se	izolace	na	desítkách	mostů	–	tehdy	na	obchvatu	Prahy.	Odtrhové	pevnosti	se	měřily	ráno	ve	
4	hod.	–	později	již	teplota	přesáhla	25°C.	Problémy	se	týkaly	všech	pečetících	vrstev	a	všech	
pásů	a	to	bez	ohledu	na	skutečnost,	zda	zde	byla	již	ochrana	izolace	nebo	ne.	

Když	jsme	definovali	problém	v	rozpouštědlech	v	epoxidu	a	naleptání	pásů	těmito	rozpouštědly	
byl	 vyvinut	 velký	 tlak	 na	 výrobce	 pryskyřic,	 aby	 hodnoty	 rozpouštědel	 snížili	 na	 minimum.	
I	 když	 výrobci	 epoxidů	 tvrdili,	 že	 u	 nich	 je	 vše	 v	 pořádku,	 snížil	 se	 obsah	 extrahovatelných	
podílů	 (rozpouštědel)	 cca	na	polovinu.	Dnes	 se	pohybují	měřené	hodnoty	 v	 oblasti	 4,5	–	6%	
extrahovatelných	podílů.	Tím	se	epoxid	dostal	do	oblastí,	ve	kterých	není	možné	mnoho	měnit.	
Jistý	podíl	ředidel	zde	potřebujeme	a	to	zejména	alkoholového	typu,	které	zajišťují	dobré	spojení	
i	s	mokrým	betonem.

V	 následujících	 letech	 jsme	 zaznamenali	 problémy	 pouze	 z	 jiných	 důvodů	 (technologická	
nekázeň,	zastavení	stavby	–	kde	byly	provedena	ochrana	izolace,	ale	s	otevřeným	vstupem	vody	
na	pásy	….)

Extrémní	tropické	teploty	letošního	léta	nás	vyvedli	z	omylu	–	že	je	problém	zažehnán	–	a	znovu	
jsme	postaveni	před	řešení	příčin	těchto	poruch.

2. PORUCHY NA VYBRANÉM ÚSEKU DÁLNICE D1
V	době	extrémních	tropických	teplot	docházelo	letos	k	mnoha	poruchám	izolací	na	mostech,	

kde	byla	použita	pečetící	vrstva.	Ze	všech	míst	a	nebylo	jich	málo,	byl	vybrán	úsek	20	dálnice	
D1.

Zkoumané	objekty,	byly	vybrány	z	 jednoho	důvodu.	Na	všech	objektech	byly	použity	stejné	
materiály	z	 jedné	dodávky,	 izolace	na	všech	mostech	byla	provedena	stejnými	 lidmi	ve	stejné	
době	a	za	stejného	počasí,	avšak	s	různým	výsledkem,	což	dává	možnost	hlouběji	nahlédnout	
do	celé	problematiky	provádění	izolačních	souvrství.	Navíc	zde	byly	z	dřívějších	prací	provedeny	
kontroly	natavení	izolačních	pásů	těsně	po	jejich	natavení	na	podklad.	Výsledky	všech	zkoušek	
na	pečetící	vrstvě	i	pásech	vykazovaly	vyhovující	hodnoty.
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Beton	všech	mostovek	byl	třídy	C	30/37	XF4	se	ztekucující	přísadou	Glenium	110	(dle	informací	
stavby).	Tato	přísada	velmi	účinně	ztekucuje	beton,	ale	 ten	krom	malých	pórů	z	provzdušnění	
obsahuje	 i	 větší	 bublinky	 vzduchu,	 které	 z	 betonu	pomalu	 odcházejí	 a	 zanechávají	 za	 sebou	
otevřené	kanálky.	Vzduch	z	betonu	často	vybublává	ještě	dlouho	po	finální	úpravě	povrchu.

Izolace	 mostů	 je	 celoplošná	 z	 NAIP	 Bitumelit	 PR	 5	 na	 pečetící	 vrstvu	 Sika	 Ergodur	 500	
Pro.	Izolace	byla	položena	9	až	12	dní	po	betonáži	na	konci	května	až	začátkem	června	2018	
a	následně	byla	přikryta	ochranou	z	MA.

Tab. 1 Zkoušky Epoxidu

Epoxid Netěkavé látky
(%)

Extrahovatelný podíl
(%)

Nasákavost
(%)

Sika	Ergodur	500	PRO 98,4 5,42 1,1

Tab. 2 Zkoušky pásů

 Název zkoušky Zkušební metoda / 
klasifikace Jednotka Požadavek dle ČSN 

736242: 2010 Výsledek

Bod	měknutí	asfaltové	
hmoty	 ČSN	EN	1427:2007 °C - 140,5

Odolnost	proti	stékání	
při	zvýšené	teplotě	 ČSN	EN	1110:2011 °C min.	100 150

Hodnotíme-li	výsledky	zkoušek	všech	hmot,	pak	všechny	naměřené	hodnoty	splňují	požadavky	
platných	norem	 i	TKP.	Beton,	pečetící	vrstva	pásy	 i	MA	splnily	všechny	kvalitativní	parametry	
požadované	pro	tyto	hmoty.

Stejně	tak	provedení	izolace	měřené	na	konstrukci	(odtrhové	pevnosti	betonu,	odpor	pečetící	
vrstvy,	přídržnost	NAIP)	bylo	zcela	vyhovující	a	to	s	rezervou,	kdy	proti	kvalitě	provedení	prací	
nemůžeme	mít	nejmenší	výhrady.

3. POPIS SLEDOVANÝCH MOSTŮ
SO	203	–	3	polový	monolit,	po	rozšíření	NK	nahoře	spřahující	deska

SO	205	–	1	polový	krátký	trámový	most,	nahoře	spřahující	tenká	deska

SO	206	–	1	polový	krátký	–	monolitická	deska	relativně	tenká

SO	208	 -	3	polový	86	m	dlouhý	most,	NK	 tvořena	nosníky	 I-73	nahoře	se	spřahující	deskou.	
V	polích	1	a	3	mezi	nosníky	I	prosakuje	voda	

   
        Obr.1 SO203  Obr.2 SO 205
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        Obr.3 SO 206  Obr.4 SO 208

Jak	 je	 patrno	 z	 obrázků	 je	 každý	most	 jiný	 a	 v	 každém	 probíhalo	 vysýchání	 betonu	 jiným	
způsobem	a	vlhkost	konstrukce	byla	jiná.	Navzdory	stejným	použitým	materiálům	naprosto	jiné	
podmínky	zrání	betonu.

4. POUŽITÉ METODY MĚŘENÍ
Průzkum	byl	proveden	dne	15.;16.;21.;28.	a	29.	6.	2018.	Počasí	v	době	průzkumu	se	různilo	

od	polojasného	(ve	dnech	15.	a	16.	6.)	do	zcela	 jasného	ve	dnech	21.;29.	a	30.	6.	Teploty	se	
pohybovaly	od	15°C	ráno	do	30°C	odpoledne.
Při	místním	šetření	byla	v	základní	pasportizaci	použita	metoda	podrobné	vizuální	prohlídky	

povrchu	 vozovky	 mostu.	 Vizuální	 prohlídka	 byla	 doplněna	 vyhledáním	 dutých	 míst	 a	 špatně	
napojených	vrstev	metodou	akustického	trasování.	Při	vhodných	klimatických	podmínkách,	které	
až	na	malé	výjimky	zde	byly,	byla	rovněž	použita	metoda	termovize	s	pomocí	infrakamery.	Měření	
metodou	 radarového	 CPR	 systému	 zde	 nebylo	 použito,	 protože	 první	 porucha,	 kterou	 radar	
spolehlivě	zachytí	 je	v	místě	pásu,	a	 to	víme	i	z	akustického	trasování	a	 infrakamery.	Protože	
akustickým	trasováním	můžeme	leccos	přehlédnout	a	infrakamerou	zachytíme	i	spoje	pásů	bez	
poruch	je	nutno	kombinovat	obě	metody.	

   
Obr. 5 a 6 přípravek a akustické trasování kolem opravy metodou tepelné žehličky

   
Obr. 6 a 7  4 poruchy zachycené infrakamerou a mechanické narušení ochrany izolace
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5. PORUCHY NA JEDNOTLIVÝCH MOSTECH
Všechny	poruchy	měly	stejný	charakter.	
•	 Porucha	nastávala	ve	spoji	pečetící	vrstva	–	pás
•	 Pečetící	vrstva	byla	na	povrchu	vizuálně	čistá	a	silně	lepkavá
•	 V	pečetící	vrstvě	bylo	velké	množství	mikroporuch	–	narušení	pečetící	vrstvy	nad	dutinkou.

   
Obr 8 a 9 propálené dírky v pečetící vrstvě – relativně ve vysoké četnosti

Při	hodnocení	poruch	na	 jednotlivých	mostech	musíme	sledovat	všechny	aspekty	možných	
vlivů

Most	SO	203	–	 spřahující	 deska	na	monolitickém	betonu	–	možnost	 vysýchání	 betonu	 jen	
jedním	směrem	–	nahoru.	Proti	jiným	objektům	zde	probíhal	velmi	čilý	stavební	ruch	a	to	i	těžkou	
stavební	technikou	podle	výrazných	stop	na	MA.	Celkem	nalezeno	320	poruch

Mosty	SO	205	a	206	–	krátké,	deska	tenká	možnost	vysýchání	všemi	směry	–	jen	1	nahodilá	
porucha

Most	SO	208	–	dlouhý,	možnost	 vysýchání	pouze	směrem	nahoru	–	zdola	 vysoká	vlhkost,	
nalezeno	celkem	578	poruch.	Poruchy	zde	nejsou	 rozesety	náhodně,	ale	v	pruzích	nad	spoji	
nosníků	 I-73.	Zajímavé	 je	 i	 rozložení	 poruch	podle	 vlhkosti	 ve	 spárách	nosníků	na	podhledu.	
Pražské	a	brněnské	pole	bylo	vlhké,	prostřední	suché.	Je	zde	zjevné,	že	pečetící	vrstva	zde	není	
parozábranou	a	proklamovanou	teorii	druhé	izolace	neplní.

Praha

276
poruch

76
poruch

Brno

226
poruch

Obr 10. četnost poruch podle vlhkosti viditelné ve spárách nosníků z podhledu 

   
Obr. 11 a 12 orientace poruch na objektu SO 208
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6. HODNOCENÍ PŘÍČIN PORUCH
Beton -	V	současné	době	 je	pro	beton	mostovek	nejčastěji	používaný	beton	C	30/37	XF4.	

Pro	výrobu	se	používá	relativně	malá	dávka	cementu	(360	až	380	kg/m3).	Součástí	betonu	jsou	
ztekucující	 a	 provzdušňující	 přísady.	 Provzdušňující	 přísady	 tvoří	 malé	 uzavřené	 póry,	 které	
přerušují	kapiláry	a	mírně	zvyšují	vodotěsnost	betonu	–	z	hlediska	poruch	nemají	výrazný	negativní	
vliv.	Problémem	jsou	některé	přísady	na	bázi	polykarboxyleterů,	které	výrazně	snižují	tixotropii	
betonových	směsí.	V	případě	použití	těchto	přísad	dochází	k	tomu,	že	ještě	dost	dlouhou	dobu	po	
zahlazení	povrchu	betonu	odchází	z	betonu	větší	bublinky	vzduchu	(to	jsme	u	některých	přísad	
zaznamenali	ještě	½	hodiny	po	zahlazení	povrchu).	Tím	uvnitř	betonu	zůstávají	otevřené	kanálky	
s	naměřenou	hloubkou	až	2	cm.	Kanálky	mají	malý	průměr	a	je	možné	je	překrýt	pryskyřicí,	ale	
kanálky	se	pryskyřicí	nevyplní.	

Pečetící vrstva -	Pečetící	vrstva	je	tvořena	dvěma	vrstvami	epoxidové	pryskyřice,	kde	první	
vrstva	je	posypána	křemičitým	pískem	a	druhá	uzavírá	povrch.	Povrch	je	celistvý	a	kontrolovatelný	
měřením	odporu.	Výše	zmíněné	kanálky	epoxid	překryje,	ale	nevyplní.	

Izolační pásy -	Izolační	pásy	se	natavují	na	pečetící	vrstvu	celoplošně.	Při	kontaktu	plamene	
s	epoxidem	dojde	k	jeho	výraznému	změknutí,	ale	ne	k	degradaci.	Pokud	nejsou	přítomny	kanálky	
v	betonu	(závisí	nejen	na	složení	betonu,	ale	 též	na	 tloušťce	desky)	neděje	se	v	podstatě	nic	
špatného,	jen	dojde	k	natavení	pásů	a	jejich	přilepení	na	pečetící	vrstvu.	Pokud	jsou	v	betonu	
výše	zmíněné	kanálky,	dojde	vlivem	vysoké	 teploty	ke	zvětšení	objemu	vzduchu	a	vodní	páry	
v	kanálcích	a	k	proražení	epoxidové	vrstvy	a	úniku	vzduchu	z	kanálků.	Takto	otevřené	póry	se	
již	neuzavřou	a	dávají	možnost	vodní	páře	se	dostat	do	rozhraní	pás	–	pečetící	vrstva.	Pečetící	
vrstva	přestává	takto	plnit	funkci	druhé	izolační	vrstvy	a	parozábrany	

Spoj pečetící vrstva – pás -	Vlivem	rozpouštědel	uzavřených	v	epoxidu	dochází	k	mírnému	
snížení	pevnosti	spoje	díky	naleptání	asfaltu	pásů.	Toto	výrazně	urychluje	vysoká	vnější	teplota.	
Při	běžných	teplotách	(20°C	byla	nejnižší	naměřená	hodnota	v	úrovni	cca	50%	pevnosti	výchozí).	
Rozpouštědla	pak	odcházejí	přes	pás	a	pevnost	se	navrací	do	původních	hodnot.	Při	vysokých	
teplotách	předpokládáme	výraznější	snížení	pevnosti	spoje,	ale	také	rychlejší	odchod	rozpouštědel	
do	prostředí.	Jestli-že	při	20°C	je	dosažena	minimální	pevnost	spoje	za	cca	6	týdnů,	očekáváme	
minimální	pevnost	spoje	při	teplotách	mostovky	kolem	50°C	přibližně	za	dobu	poloviční	nebo	až	
třetinovou.	

Vznik poruch -	Vznik	poruch	pak	souvisí	s	množstvím	poruch	v	betonu	(otevřené	kanálky)	
a	teplotou,	kdy	se	při	vysoké	teplotě	výrazně	zvýší	tlak	vzduchu	a	páry	v	oblasti	spoje	pečeť-pás	
a	zároveň	je	pevnost	tohoto	spoje	zejména	v	loupání	velmi	malá,	ve	smyku	se	blíží	až	polovině	
původní	hodnoty	a	v	prostém	tahu	byly	naměřeny	pevnosti	v	úrovni	70%	hodnot	počátečních.	

Doprava po MA -	Nezanedbatelným	faktorem	je	zde	též	těžká	doprava	po	mostě	v	této	době,	
kdy	díky	malé	pevnosti	v	loupání	dochází	s	dopravou	ke	zvětšení	poruch	i	jejich	počtu.	

7. ZÁVĚR
Závěrem	je	možné	konstatovat,	že	po	změně	ztekucujících	přísad	v	betonu	dochází	k	podstatné	

změně	 v	 pohledu	na	 roli	 pečetící	 vrstvy.	Některé	 axiomy,	 které	 platily	 v	 době	 jejího	 zavedení	
neplatí	 (např.	 pečetící	 vrstva	 je	 druhou	 izolační	 vrstvou	a	 parozábranou).	 Z	 tohoto	 důvodu	 je	
z	našeho	hlediska	nutné	změnit	některé	předpisy	tak,	aby	případné	poruchy	nespadaly	do	oblasti	
náhodných	 změn	 klimatických	 podmínek,	 ale	 pouze	 do	 kvality	 použitých	 materiálů	 a	 kvality	
provedení	prací.
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BETONOVÁ MOSTOVKA, PEČETÍCÍ VRSTVA, HYDROIZOLACE,  
LITÝ ASfALT – BEZPROBLÉMOVÉ SOUVRSTVÍ?

Ing. Karel Matějů, CSc.
IZOMEx, s.r.o., Soběšická	88,	614	00	Brno
Tel.:	+420	737	226	122,	e-mail:	mateju@izomex.cz,	www.izomex.cz

ÚVOD
Technologie	 izolací	betonových	mostovek	s	použitím	pečetící	vrstvy	z	epoxidové	pryskyřice	

byla	 v	 bývalém	 Československu	 poprvé	 experimentálně	 použita	 za	 přítomnosti	 zahraničního	
dodavatele	materiálů	na	menším	mostním	objektu	na	dálnici	D5	u	Rokycan	v	roce	1992	společností	
Izomex	v	subdodávce	pro	společnost	Stavby	mostů	Praha.	Byly	použity	materiály	německé	firmy	
Georg	 Boerner	 (asfaltové	 pásy	 Prodoflex	OK50)	 a	 firmy	T.I.B.	 Chemie	 (epoxidové	 pryskyřice	
Prodoral).	Jako	technický	a	technologický	podklad	tehdy	posloužily	německé	předpisy	ZTV-BEL	
z	osmdesátých	let,	na	základě	kterých	byl	také	zpracován	první	tuzemský	technický	a	prováděcí	
předpis	a	následně	první	znění	ČSN	736242.

První	větší	aplikace	proběhla	ihned	v	roce	1993	na	estakádě	Klabava	o	délce	více	jak	0,5	km,	
rovněž	u	Rokycan,	a	další	mosty	na	dálnici	D5	i	jinde	v	rychlém	sledu	následovaly.

Na	základě	prvních	praktických	zkušeností	s	 touto	 technologií	Ředitelství	silnic	a	dálnic	ČR	
stanovilo	 požadavek	 na	 dálničních	 a	 extrémně	 zatížených	 a	 významných	 silničních	 mostech	
navrhovat	výhradně	tuto	technologii	a	tento	požadavek	byl	posléze	uplatněn	a	je	uplatňován	i	na	
Slovensku.	Na	trhu	se	postupně	objevily	obdobné	technologie	s	podobnými	materiály	z	dovozu	
z	okolních	států,	v	roce	1996	pak	první	ryze	český	izolační	pás	určený	pro	mostní	izolace	pod	
obchodním	názvem	Bitumelit	PR5	a	po	několika	letech	i	tuzemská	epoxidová	pryskyřice.

Jak	 nové	 materiály	 a	 technologie,	 tak	 praktické	 zkušenosti	 získané	 na	 stavbách	 v	 České	
i	Slovenské	republice	byly	prezentovány	na	pravidelných	specializovaných	konferencích	v	obou	
našich	 státech.	 V	 dnešní	 době	 máme	 za	 sebou	 stovky	 tisíc	 čtverečních	 metrů	 mostů,	 které	
spolehlivě	a	dlouhodobě	chrání	před	srážkovou	vodou	a	chemikáliemi	v	ní	rozpuštěnými,	mostní	
izolace	s	pečetícími	vrstvami.

PRAKTICKÉ PROBLÉMY SOUVRSTVÍ S PEČETÍCÍMI VRSTVAMI V MINULÝCH LETECH
Jak	známo,	na	mostní	izolační	souvrství	však	není	kladen	pouze	požadavek	na	vodotěsnost.	

Celé	souvrství	musí	zajistit	spolehlivé	přenesení	dynamických	účinků	dopravy,	zejména	brzdných	
smykových	 sil,	 z	 obrusné	 vrstvy	 do	 mostní	 konstrukce.	 S	 tím	 souvisí	 striktní	 požadavek	 na	
kompaktnost souvrství,	tedy	dostatečně	vysoké	hodnoty	vzájemné	„soudržnosti“	jednotlivých	
vrstev	 a	 to	 za	 všech	 dynamických,	 teplotních	 i	 vlhkostních	 podmínek,	 kterým	 konstrukce	 je	
v	průběhu	své	životnosti	vystavena.

Tyto	náročné	požadavky	jsou	dány	zejména	tím,	že	se	jedná	o	souvrství	z	materiálů	o	velmi	
rozdílných	mechanických	vlastnostech:	beton	–	epoxidová	pryskyřice	–	hydroizolační	a	vozovkové	
vrstvy	 na	 bázi	 asfaltu.	 Navíc	 u	 asfaltových	 vrstev	 je	 zapotřebí	 si	 uvědomit,	 že	 se	 zde	 jedná	
o	termoplastickou	látku,	výrazně	měnící	své	parametry	s	teplotou.

Jak	bylo	výše	 již	zmíněno,	v	novodobé	historii	mostních	 izolací	v	ČR	 i	SR,	v	souvislosti	se	
zavedením	vysoce	kvalitních	materiálů	a	značným	zvýšením	technologické	kázně	a	její	kontroly	
na	stavbách,	jsme	se	v	podstatě	přestali	potýkat	s	problémem	zatékání do mostní konstrukce. 
Pokud	k	takovémuto	problému	přece	jen	v	minulých	letech	došlo,	v	naprosté	většině	případů	jej	
bylo	možné	pojmenovat,	tedy	stanovit	příčinu	a	tuto	odstranit.

Bohužel	složitější	to	již	bylo	–	a	stále	v	některých	případech	je	–	s nesoudržností jednotlivých 
vrstev položených nad mostovkou.
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Zejména	v	letech	2012,	2013	a	2014	byla	technická	veřejnost	na	konferencích	v	ČR	a	po	roce	
2014	také	na	Slovensku	 informována	o	konkrétních	problémech,	které	se	objevily	na	několika	
dálničních	mostech	na	D11	–	krátce	po	položení	ochranné	vrstvy	z	litého	asfaltu	(MA),	prakticky	
hned	následujícího	dne,	byly	na	jeho	povrchu	zaznamenány	vzdutiny	a	to	v	takovém	rozsahu,	že	
bylo	rozhodnuto	o	odstranění	izolačního	souvrství	a	jeho	kompletní	obnově.	Bylo	přitom	sondami	
zjištěno,	že	došlo	k	oddělení	izolačního	pásu	od	pečetící	vrstvy,	přičemž	nebylo	pochyb	o	jeho	
předchozím	dokonalém	natavení.

Opětné	 pokládka	 celého	 souvrství	 byla	 realizována	 za	 ideálních	 povětrnostních	 podmínek,	
při	úzkostlivém	dodržení	všech	zásad	ČSN	a	TPP	a	pod	důkladnou	kontrolou	všech	účastníků	
výstavby	–	přesto	se	problém	s	výskytem	vzdutin	znovu	opakoval.

Tato	 skutečnost	 vedla	 k	 provedení	 celé	 řady	 laboratorních	 zkoušek	 použitých	 materiálů	
i	zkoušek	vzájemného	spolupůsobení	pečetící	vrstvy	a	asfaltovaného	izolačního	pásu,	která	byla	
iniciována	zainteresovanými	zhotovitelskými	firmami,	ve	spolupráci	se	zkušebními	laboratořemi.	
Pro	možnost	srovnání	byly	použity	všechny	materiály,	používané	v	té	době	na	mostech	jak	pro	
pečetící	vrstvy,	tak	i	pro	hydroizolaci.	Mimo	jiné	byla	také	provedena		analýza		prostředí	–	plynu	,	
odebraného	z	výdutě	pod	izolačním	pásem.	Výsledky	však	nebyly	zcela	jednoznačné	–	byly	zde	
nalezeny	jak	stopy	vlhkosti,	tak	i	uhlovodíků.

Při	této	příležitosti	byly	kupř.	na	konferenci	v	Kurdějově	v	roce	2014	projednávány	v	praxi	se	
vyskytující	problémy	soudržnosti	jednotlivých	vrstev	obecně.

Bylo	konstatováno,	že	poruchy	ve	spojení	betonové mostovky a pečetící vrstvy jsou	víceméně	
ojedinělé	 a	 spíše	 patří	 minulosti,	 neboť	 vesměs	 šlo	 o	 technologická	 a	 kvalitativní	 pochybení	
(mostovka	znečištěná	mechanickými	nebo	chemickými	nečistotami,	nadměrná	vlhkost	podkladu,	
nedokonale	rozmíchaná	pryskyřice,	nenadálý	déšť	apod.).

Poruchy	ve	spoji	izolačního pásu a ochranné vrstvy	byly	zaznamenány	zejména	tam,	kde	
byl	přímo	po	ochranné	vrstvě	(většinou	MA)	veden	těžký	stavební	provoz	a	zejména	tam,	kde	
z	 nějakého	 důvodu	 nebylo	 vozovkové	 souvrství	 zcela	 dokončeno,	 stavba	 byla	 až	 na	 několik	
měsíců	 přerušena	 a	 atakována	 střídajícími	 se	 povětrnostními	 vlivy.	 Odvod	 vody	 s	 povrchu	
ochranné	vrstvy	nebyl	zajištěn,	voda	postupně	pronikla	až	na	povrch	izolační	vrstvy	ve	velkém	
množství	a	způsobila	lokální	oddělení	MA	od	izolace	projevující	se	výdutěmi.	

Poruch	soudržnosti	ochranné vrstvy a vozovkové vrstvy (podkladní nebo přímo obrusné 
vrstvy)	 byl	 naopak	 v	 některých	 případech	 zaznamenán	 u	 starších	mostů,	 kde	 dlouhodobým	
provozem	 v	 pojížděných	 pruzích	 dochází	 k	 nadměrnému	 dohutnění	 a	 téměř	 „zvodotěsnění“	
vozovky	a	voda,	která	pronikne	do	souvrství	v	nepojížděných	oblastech,	nemá	možnost	odtoku	
a	tvoří	výdutě.

Bylo	tedy	konstatováno,	že	je	nutno	se	zejména	soustředit na	vysvětlení	jevů,	které	způsobují	
porušení soudržnosti izolačních pásů a betonové mostovky opatřené pečetící vrstvou.

„KULATÝ STŮL“ A VÝZKUMNÝ ÚKOL
V	návaznosti	na	výše	zmíněnou	prezentaci	celé	problematiky	na	23.	konferenci	Hydroizolace	

a	vozovky	na	mostech	v	Kurdějově	v	roce	2012,	a	na	základě	dohody	zde	uzavřené,	odborný	
garant	konference,	ve	spolupráci	se	skupinou	několika	dalších	aktivních	účastníků	této	konference,	
zpracoval	návrh	výzkumného	úkolu	–	grantu,	který	by	navázal	na	dosavadní	zkušenosti	a	výsledky	
průzkumu	několika	pracovišť.	V	průběhu	následujícího	roku	se	alespoň	podařilo	iniciovat	speciální		
jednání	 odborníků	 -	 zástupců	 investora,	 zhotovitelských	 firem,	 odborných	 specializovaných	
pracovišť	i	zástupců	výrobců	používaných	materiálů	na	toto	téma	–	tzv.	Kulatý stůl,	který	proběhl	
na	sklonku	roku	2013.

Byly	 konstatovány	 možné	 příčiny	 poruch	 soudržnosti	 pečetící	 vrstvy	 a	 izolačního	 pásu	
a	charakterizovány	směry,	kterými	by	se	měl	navrhovaný	výzkumný	úkol	zabývat:

 - Betonové	 směsi	 pro	 monolitické	 mostovky	 i	 výrobu	 prefabrikátů	 –	 chemické	 přísady	
(urychlovače	 resp.	 zpomalovače,	 provzdušňující	 přísady	 a	 další)	 a	 jejich	 možné	 reakce	
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s	epoxidovou	pryskyřicí,	výskyt	kaveren	–	pórů,	popřípadě	vzájemně	propojených	a	obsah	
plynů	resp.	par	v	nich,	obsah	vlhkosti	v	celém	řezu	konstrukce	mostovky	a	další	souvislosti

 - Schopnost	epoxidových	pryskyřic	používaných	pro	pečetící	vrstvy	překrýt	(přemostit)	kaverny	
a	mikrotrhliny	na	povrchu	betonu	

 - Chemické	složení	 těchto	pryskyřic	–	zejména	obsah	 těkavých	 látek	a	způsoby	a	 rychlost	
jejich	odpařování

 - Na	 toto	 navazující	 výsledky	 měření	 elektrického	 odporu	 –	 vliv	 spotřeby	 materiálu	 resp.	
tloušťky	pečetící	vrstvy	na	výsledky	měření,	zejména	v	místě	trhlin	a	kaveren

 - Vliv	ožehnutí	plamenem	na	tyto	výsledky	(simulace	natavování	izol.	pásů)
 - Souhrn	 vlivů	 betonové	mostovky	 a	 pečetící	 vrstvy,	 popřípadě	 i	 kotevně	–	 impregnačního	
nátěru	na	hodnoty	adheze	izolační	vrstvy

 - Vliv	složení	izolačního	pásu	a	vliv	teploty	prostředí	a	materiálů
 - Další	aspekty

Nutno	 zdůraznit,	 že	 v	 praxi	 byly	 zaznamenány	 poruchy	 adheze	 izolační	 vrstvy	 nejen	 na	
monolitických,	ale	i	prefabrikovaných	mostovkách	s	tím,	že	v	rámci	jedné	stavby	resp.	jednoho	
mostního	objektu	se	na	některých	prefabrikátech	poruchy	vyskytly	ve	značné	míře,	na	některých	
naopak	vůbec	žádné.	V	místě	většiny	poruch	byly	přitom	na	betonovém	povrchu	 lokalizovány	
okem	těžko	viditelné	mikrootvory,	hluboké	až	několik	milimetrů.

Nejvážnější	poruchy	byly	ovšem	zaznamenány	na	jednom	významném	mostním	objektu,	kde	
byl	 aplikován	 provzdušňovaný	 beton.	Četnost	 vzdutin	 byla	 taková,	 že	muselo	 být	 rozhodnuto	
o	 kompletním	 odstranění	 izolačního	 souvrství	 včetně	 MA	 o	 výměře	 několika	 tisíc	 m2.	 	 Po	
opakované	aplikaci	izolačního	systému	již	závady	zaznamenány	nebyly.

Řešení výzkumného úkolu bylo	svěřeno	Kloknerově	ústavu	ČVUT	v	Praze	a	proběhlo	až	
v	 letech	2015	až	2016.	Veřejnost	o	něm	byla	poprvé	 informována	 	na	konferenci	v	Kurdějově	
v	 roce	 2016,	 tedy	 krátce	 před	 definitivním	 ukončením	 úkolu.	 Bohužel	 byla	 předložena	 pouze	
analýza	možných,	 v	úvahu	připadajících	 i	 v	praxi	 se	vyskytujících	příčin	poruch	kompaktnosti	
vozovkového	 souvrství	 na	 mostech.	 Jednoznačné	 stanovení	 příčin	 těchto	 poruch	 na	 této	
konferenci	prezentováno	či	vysvětleno	nebylo.

V	 tomto	období	 ovšem	dříve	poměrně	 častý	 výskyt	 poruch	na	mostních	 stavbách	poněkud	
odezněl,	což	si	mnozí	zainteresovaní	vysvětlovali	zejména	úpravou	receptur	epoxidových	pryskyřic	
u	některých	výrobců,	případně	zvýšenou	důsledností	při	dodržování	veškerých	technologických	
pravidel	ze	strany	zhotovitelů.

Praxe	totiž	ukázala,	že	téměř	vždy	problém	vznikne	pouze	tam,	kde	se	současně	sejde	více	
negativních	vlivů,	což	znamená	menší	pravděpodobnost	výskytu	těchto	problémů.

Celé	problematice	tak	–	bohužel	–	přestala	být	po	technické	stránce	věnována	taková	pozornost,	
jako	tomu	bylo	řekněme	v	letech	2013	až	2015.

PROBLÉMY ZAZNAMENANÉ NA NĚKTERÝCH MOSTECH V ČR V ROCE 2018
V	 letošním	 roce	byly	problémy	soudržnosti	 izolačního	souvrství	opět	 zaznamenány	na	více	

stavbách,	kdy	dokonce	bylo	nutné	celé	souvrství	odstranit	a	realizovat	znovu.

Za	všechny	uvádím	příklad	jedné	stavby,	realizované	uprostřed	léta	(v	období	letního	slunovratu)	
za	extrémně	vysokých,	tropických	teplot.	Byly	zde	prováděny	izolace	na	čtyřech	rekonstruovaných	
mostech,	 přičemž	 na	 dvou	 objektech	 byla	 provedena	 zcela	 nová	 betonová	mostovka,	 kdežto	
na	zbylých	dvou	byla	nová	monolitická	deska	pokládána	na	původní	mostní	nosníky.	Přestože	
údajně	byla	na	všech	mostech	použita	shodná	betonová	směs	i	shodná	technologie	pokládky,	
na	nových	monolitických	mostovkách	se	žádné	problémy	nevyskytly.	Opakem	byl	dále	stručně	
popsaný	výskyt poruch na mostech, kde byly ponechány původní prefabrikáty:

 - Hydroizolační	práce	byly	zahájeny	8	až	9	dní	po	betonáži	(byl	použitý	systém	schválený	pro	
7	–	denní	betony)	a	veškeré	postupy	stejně	jako	výsledky	předepsaných	zkoušek	dle	ČSN,	
TKP	a	TePŘ	byly	plně	v	souladu	se	stanovenými	parametry



21

 - Vizuálně,	následně	akustickým	trasováním	 i	 termovizí	byly	 ihned	po	položení	MA	na	 jeho	
povrchu	zaznamenány	vzdutiny,	jejichž	počet	se	průběžně	zvyšoval,	až	dosáhl	maxima	asi	
po	2	 týdnech	po	dokončení	pokládky	souvrství	–	odhadem	byla	v	průměru	zaznamenána	
1	vzdutina	na	cca	2m2	plochy	mostovky	(!)

 - Největší	výskyt	vzdutin	byl	zaznamenán	nad	sparami	mezi	původními	nosníky	–	do	konstrukce	
byly	dodatečně	v	místech	dobetonávek	na	jejím	spodním	líci	osazeny	odvodňovací	trubky,	
ze	kterých	začala	ihned	odkapávat	voda

 - Ve	snaze	v	prvopočátku	poruchy	sanovat	lokálně	běžným	způsobem	byla	ručně	odstraněna	
vydutá	část	litého	asfaltu,	který	byl	ve	všech	místech	plně	spojen	s	izolačním	pásem	–	vždy	
došlo	k	poruše	mezi	pečetící	a	izolační	vrstvou	a		byl	nataven	správkový	kus	pásu

 - Bylo	přitom	zjištěno,	že	po	otevření	vzdutin	byl	povrch	pečetící	vrstvy	lepivý	a	na	jejím	povrchu	
bylo	 nalezeno	 poměrně	 velké	 množství	 mikrootvorů,	 procházejících	 přes	 celou	 tloušťku	
pečetící	vrstvy	(nebylo	zde	také	možno	naměřit	předepsané	hodnoty	elektrického	odporu)

 - Nutno	zdůraznit,	že	ve	všech	případech	jevily	izolační	pásy	stopy	předchozího	dokonalého	
plnoplošného	natavení

 - Vzhledem	k	tomu,	že	výskyt	poruch	se	nadále	v	daných	klimatických	podmínkách	rapidně	
zvyšoval,	bylo	rozhodnuto	upustit	od	lokálních	oprav	a	celé	souvrství	bylo	na	obou	objektech	
odstraněno,	 byly	 provedeny	 opravy	 povrchu	mostovky	 a	 znovu	 celé	 kompletní	 souvrství	
–	 tentokrát	 na	 cca	4	 týdny	 starý	 beton,	 stejným	 technologickým	postupem	a	 se	 stejnými	
materiály	jako	původně	–	bez	dalších poruch.

SOUPIS NEGATIVNÍCH OKOLNOSTÍ – JEVŮ, KTERÉ DLE NÁZORU AUTORA 
TOHOTO PŘÍSPĚVKU I DALŠÍCH ZAINTERESOVANÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ 
VE VZÁJEMNÉ KOMBINACI ZAPŘÍČINILY POPISOVANÉ PORUCHY

Projekční řešení	–	na	výše	jmenovaných	objektech,	jak	již	také	bylo	uvedeno,	byla	monolitická	
mostovka	položena	na	původní	nosnou	prefabrikovanou	konstrukci.	Vlhkost	betonu	naměřená	
před	zahájením	pokládky	pečetící	vrstvy	pro	mladé	–	sedmidenní	betony	–	byla	v	normě,	ovšem	
je	nutné	si	uvědomit,	že	se	jedná	o	měření	vlhkosti	pouze	v	podpovrchové	vrstvě.		Zabudovaná	
vlhkost	 v	 tomto	 případě	 neměla	možnost	 úniku	 směrem	 ke	 spodnímu	 líci	 konstrukce.	 Nutno	
připomenout	 další	 dva	 mostní	 objekty,	 kde	 na	 nově	 vybetonované	 samonosné	 mostovce	 se	
poruchy	izolačního	souvrství	nevyskytly.

Sedmidenní betony	–	negativní	vliv	výše	zmíněné	uzavřené	vlhkosti	v	mostovce	byl	umocněn	
jejím	uzavřením	pečetící	vrstvou	již	8	dní	po	betonáži	(při	opakovaných	izolačních	pracech	po	cca	
3	týdnech	se	další	poruchy	nevyskytly).

Vlastnosti betonové směsi	–	betonová	směs	prokazatelně	obsahující	provzdušňovací	přísady	
obsahovala	vysoké	množství	pórů,	velmi	pravděpodobně	vzájemně	propojenými	kanálky,	ústícími	
až	na	povrch,	ve	kterých	se	shromažďuje	vlhkost	resp.	voda.	Vyústění	těchto	kanálků	ve	formě	
otvorů	o	průměru	v	řádu	mikrometrů	materiál	pečetící	vrstvy	není	schopen	vyplnit,	nýbrž	pouze	
překrýt	–	přemostit,	ovšem	nikoliv	ve	100%	případů	(na	pečetící	vrstvě	po	důkladném	ohledání	
jsou	 některé	 otvory	 dokonce	 viditelné).	Ovšem	 při	 natavování	 izolačních	 pásů	 se	 stopy	 vody	
obsažené	 v	 kanálcích	 resp.	 pórech	 rychle	 změní	 na	 vodní	 páru,	 která	 i	 u	 překrytých	 kanálků	
„prorazí“	pečetící	vrstvu	a	svým	tlakem	odtrhne	pás	od	podkladu

Epoxidové pryskyřice pro sedmidenní betony	–	snížení	citlivosti	 těchto	hmot	na	zvýšený	
obsah	 vlhkosti	 v	 betonu	 je	 ve	 výrobě	 řešeno	 příměsí	 ředidel,	 které	 se	 ovšem	 ještě	 po	 dobu	
několika	týdnů	po	pokládce	pečetící	vrstvy	odpařují,	což	má	za	následek	pokles	odtrhové	pevnosti	
izolačních	pásů	–	některé	prameny	uvádějí	dokonce	pokles	na	50%	oproti	hodnotám	naměřeným	
po	natavení	pásů.	Při	vysokých	teplotách	(na	předmětných	mostech	bylo	na	povrchu	MA	naměřeno	
až	55°C)	může	být	minimálních	hodnot	odtrhových	pevností	dosaženo	již	po	14	dnech.	Asfaltové	
pásy	pak	nejsou	schopny	odolat	tlaku	vodních	par,	pravděpodobně	i	v	kombinaci	s	tlakem	plynů	
unikajících	z	pryskyřice,	a	dochází	k	jejich	odtržení	od	podkladu.	Zde	nutno	připomenout,	že	ve	
sledovaném	případě	byl	největší	počet	vzdutin	zaznamenán	skutečně	cca	po	14	dnech.
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ZÁVĚREČNÁ DISKUZE A NÁVRHY ŘEŠENÍ AUTORA PŘÍSPĚVKU
Výše	popsaný	případ	zaznamenaný	v	letošní	stavební	sezoně	svědčí	o	tom,	že	výše	zmiňovaný	

výzkumný	úkol	vyžaduje	jeho	bezpodmínečné	pokračování	za	účelem	jednoznačného	vysvětlení	
příčin	popisovaných	poruch.	Je	to	zejména	na	příslušných	odpovědných	místech	(Ministerstvo	
dopravy,	Ředitelství	silnic	a	dálnic),	neboť	popisovaný	případ	svědčí	o	tom,	že	stávající	legislativa	
(ČSN,	STN,	TKP,	TePŘ)	nezachycuje	veškeré	aspekty,	které	mohou	během	výstavby	nastat	a	být	
příčinou	vážných	poruch	a	neméně	vážných	nejen	ekonomických	důsledků	z	toho	vyplývajících.	
Jinými	slovy	–	i	v	případě	důsledného	dodržování	všech	zásad	a	postupů,	při	použití	prověřeného	
a	schváleného	izolačního	systému,	jdou	zhotovitelé	izolačních	souvrství	do	rizika,	které	pro	ně	
může	být	i	likvidační.

Z pohledu zhotovitele izolačního souvrství je nezbytné urychlené vyřešení zejména 
následujících stěžejních problémů:

 - Analýza	 betonových	 směsí	 používaných	 pro	 mostovky	 –	 stanovení	 receptur	 a	 způsobů	
pokládky	a	hutnění	betonových	směsí	s	cílem	vyloučit	možnost	vzniku	kaveren	–	pórů	ve	
směsi

 - Vyloučit	aplikaci	izolačních	systémů	na	mladé	betony	
 - Zvážit	další	používání	pečetících	vrstev	–	v	zemi	jejich	„zrodu“	(SRN)	se	od	nich	již	po	několik	
let	upouští.	To	také	výrobcům	umožní	upravit	receptury	s	vyloučením	příměsí	ředidel

 - Pro	 vyzrálé	 betony	 je	 jednoznačně	 výhodnější	 používat	 kotevně	 –	 impregnační	 nátěry	 –	
tyto	zaručují	téměř	dvojnásobné	hodnoty	přilnavosti	izolačního	pásu,	nemluvě	o	finančních	
úsporách	(dnešní	vysoce	kvalitní	izolační	pásy	z	modifikovaných	asfaltů	samy	o	sobě	zaručují	
při	dokonalém	provedení	dlouhodobou	spolehlivou	funkčnost	hydroizolace)

 - V	případech	použití	dvojnásobného	nátěru	epoxidovou	pryskyřicí	(tedy	pečetící	vrstvy)	zvýšit	
hodnoty	 přilnavosti	 izolace	 posypem	pískem	 i	 v	 případě	 druhého	nátěru	 –	 je	 však	 nutno	
upustit	od	měření	elektrického	odporu,	neboť	zrnka	písku	jsou	vodivá	a	„probíjejí“	(difuzní	
odpor	je	dán	tloušťkou	pečetící	vrstvy	–	lze	sledovat	kontrolou	spotřebovaného	materiálu)

 - V	neposlední	 řadě	–	věnovat	zvýšenou	pozornost	projekčním	 řešením	zejména	u	sanací	
a	v	případě	realizací	za	extrémních	klimatických	podmínek	počítat	s	opatřeními	chránícími	
jednotlivé	vrstvy	izolačního	souvrství	před	poškozením	ať	už	vysokými	(nebo	naopak	nízkými)	
teplotami,	nebo	i	staveništním	provozem
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STANOVENIE ODOLNOSTI VÝSTUŽNEJ VLOŽKY ASfALTOVÉHO 
PÁSU PO APLIKÁCII LIATEHO ASfALTU

Ing. Adrián fonód, PhD.
VUIS	–	CESTY,	spol.	s	r.	o.,	Lamačská	cesta	8,	811	04	Bratislava
Tel.:	00421903241552,	email:	fonod@vuis-cesty.sk 

Anotácia
Pri aplikácii liateho asfaltu vzniklo podozrenie, že výstužná vložka v izolačnom páse nie 

je dostatočne odolná voči vysokej teplote. Na základe tohto podozrenia vznikla požiadavka 
odskúšania odolnosti výstužnej vložky asfaltového pásu po aplikácii liateho asfaltu.

Odolnosť výstužnej vložka bola preukázaná podľa modifikovanej skúšobnej metódy „Interný 
skúšobný postup SP 01 VUIS – CESTY“ s názvom „Vizuálne hodnotenie výstužnej vložky 
asfaltového pásu po aplikácii liateho asfaltu“. Interný skúšobný postup popisuje metódu 
vizuálneho hodnotenia výstužnej vložky asfaltového izolačného pásu po aplikácii liateho 
asfaltu. Výsledok skúšky je zdokumentovaný v skúšobnom protokole.

1. PRÍPRAVA SKÚŠOBNEJ VZORKY
Z	asfaltového	pásu	(ktorého	súčasťou	je	výstužná	vložka)	sa	pripraví	vzorka	pásu	o	pôdorysných	

rozmeroch	(320	x	260)	mm.	Oceľová	forma	sa	natrie	glycerínom.	Vzorka	pásu	sa	vloží	do	oceľovej	
formy	(obrázok	1).

Vo	varni	na	liaty	asfalt	sa	pripraví	zmes	liateho	asfaltu,	ktorá	je	navrhnutá	podľa	článku	7.1.2	
STN	EN	13375.	Pokládka	liateho	asfaltu	do	oceľovej	formy	sa	uskutoční	podľa	článku	7.2	STN	
EN	13375.	Teplota	pri	výrobe	liateho	asfaltu	a	tiež	pri	jeho	pokládke	je	(250	±	10)	0C	(obrázok	2).	
Po	pokládke	liateho	asfaltu	ostane	vzorka	nepohnutá	minimálne	12	hodín	pri	laboratórnej	teplote	
(23	±	3)	0C.	Potom	sa	vzorka	odformuje.

2. POSTUP SKÚŠKY
Vzorka	(časť	hydroizolačného	systému	pozostávajúceho	z	izolačného	pásu	a	ochrannej	vrstvy	

z	liateho	asfaltu	s	označením	T2	podľa	STN	EN	13375)	sa	vloží	do	sušičky	po	dobu	(120	±	5)	min	
pri	teplote	(100	±	5)	0C.	Následne	sa	asfaltový	pás	ručne	oddelí	od	vrstvy	liateho	asfaltu.

Skontroluje	sa	stav	asfaltového	pásu,	ktorý	bol	oddelený	z	časti	skúšobného	telesa.	Pás	sa	
podrží	proti	svetlu	a	zistí	sa	každá	prípadná	perforácia	alebo	poručenie	spôsobené	pri	pokládke	
liateho	asfaltu.	Výsledky	sa	zaznamenajú.

Asfaltový	pás	sa	rozreže	na	štyri	rovnaké	časti	o	rozmeroch	(160	x	130)	mm	(obrázok	3)	a	tieto	
časti	 sa	 vložia	 do	 nádoby	 s	 perchlóretylénom	 za	 účelom	 odstránenia	 krycej	 hmoty	 pásu.	 Po	
minimálne	12	hodinách	sa	výstužná	vložka	pásu	vyberie	z	nádoby.

Výstužná	vložka	sa	po	dobu	(30	±	5)	min	vysuší	v	sušiarni	pri	teplote	(100	±	5)	0C	(obrázok	4)	
a	pre	zistenie	prípadnej	perforácie	alebo	porušenia	sa	podrží	proti	svetlu	(obrázok	5).
Vizuálne	sa	skontrolujú	nasledujúce	vlastnosti	uvedené	v	tabuľke	1:

Sledovaná	vlastnosť	výstužnej	vložky Vizuálne	(organoleptické)	hodnotenie

perforácia	vložky perforovaná	/	neperforovaná

rozpustenie	vložky rozpustená	/	nerozpustená

deformácia	vložky deformácia	/	bez	deformácie

trhliny	vo	vložke trhliny	/	bez	trhlín

Tabuľka 1 
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Obrázok 1 Asfaltový pás o rozmeroch (320 x 260) mm je vložený do formy 

Obrázok 2 Nameraná teplota 260 0C vo forme po naliatí liateho asfaltu

Obrázok 3 Pohľad na štyri časti asfaltového pásu
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Obrázok 4 Výstužná vložka sa vloží po dobu 30 min. do sušiarne

Obrázok 5 Výstužná vložka v počte štyroch kusov vybraná zo sušiarne

3. ZÁVER
Výstužná	 vložka	 asfaltového	 izolačného	 pásu	 bola	 po	 tepelnom	 namáhaní	 bez	 vizuálnych	

porúch.	Tepelné	namáhanie	bolo	minimálne	250	0C	v	trvaní	dvoch	hodín	prostredníctvom	aplikácie	
vrstvy	liateho	asfaltu	o	hrúbke	40	mm.

Výsledky	skúšky	sú	uvedené	v	tabuľke	2.
Tabuľka 2

Sledovaná	vlastnosť	-	asfaltového	pásu Vizuálne	(organoleptické)	hodnotenie

perforácia neperforovaný
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Sledovaná	vlastnosť	-	výstužnej	vložky
Vizuálne	(organoleptické)	hodnotenie

Vzorka	1 Vzorka	2 Vzorka	3 Vzorka	4

perforácia neperforovaná neperforovaná neperforovaná neperforovaná

rozpustenie nerozpustená nerozpustená nerozpustená nerozpustená

deformácia bez	deformácie bez	deformácie bez	deformácie bez	deformácie

trhliny bez	trhlín bez	trhlín bez	trhlín bez	trhlín

POUŽITÁ A SÚVISIACA LITERATÚRA
[1]	 STN	EN	13375	Hydroizolačné	pásy	a	fólie.	Hydroizolácia	betónových	mostoviek	a	ďalších	

betónových	povrchov	vystavených	pôsobeniu	cestných	vozidiel.	Zhotovenie	vzorky

[2]	 STN	EN	14692	Hydroizolačné	pásy	a	fólie.	Hydroizolácia	betónových	mostoviek	a	ďalších	
betónových	 povrchov	 vystavených	 pôsobeniu	 cestných	 vozidiel.	 Stanovenie	 odolnosti	
asfaltovej	vrstvy	proti	stlačeniu

[3]	 STN	EN	14693	Hydroizolačné	pásy	a	fólie.	Hydroizolácia	betónových	mostoviek	a	ďalších	
betónových	povrchov	vystavených	pôsobeniu	cestných	vozidiel.	Stanovenie	správania	sa	
asfaltových	pásov	počas	aplikácie	liateho	asfaltu
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PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ MOSTOVEK ZA NEPŘÍZNIVÝCH 
KLIMATICKÝCH PODMÍNEK A NOVÁ HYDROIZOLACE TUNELŮ

Ing. Tomáš Plicka (1)
Ing. Zdeněk Darebník (2)
(1)	MC	–	Bauchemie	s.r.o.,	Skandinávská	990,	267	53	Žebrák
	 Tel.:		+420	602	102	747,	e-mail:	tomas.plicka@mc-bauchemie.cz,	http://pt.mc-bauchemie.cz
(2)	MC	–	Bauchemie	s.r.o.,	Skandinávská	990,	267	53	Žebrák
	 Tel.:		+420	736	487	722,	e-mail:	zdenek.darebnik@mc-bauchemie.cz,	
	 http://pt.mc-bauchemie.cz

Anotace:
MC-Bauchemie vyvinula zcela novou speciální pryskyřici odolnou vůči vysokým teplotám pro 

použití jako kotevně impregnační nátěr nebo pečetící vrstva pod nastavovací asfaltové pásy. 
Speciální červeně průhledná polyuretanová pryskyřice MC-DUR Lf 680 se rychle a spolehlivě 
vytvrzuje bez ohledu na vliv vlhkosti a teploty. Nabízí krátkou reakční a dobu a umožňuje 
provádět kompletní izolační souvrství během jednoho dne, a to i za nepříznivých klimatických 
podmínek.

Nejen pro ostění tunelů byla firmou MC-Bauchemie vyvinuta nová hydroizolační membrána 
MC-Montan Shot Seal. Metodou nástřiku suchého torkretu lze vytvořit pružnou hydroizolaci jak 
u jednovrstvých, tak sendvičových konstrukcí. 

1.  IZOLACE MOSTOVEK – ÚVOD 
Sanace	 stavebních	 objektů	 je	 v	 zimních	měsících	 výzvou,	 obzvlášť	 v	 silničním	 stavitelství.	

Konec	konců	má	být	 na	 jedné	straně	co	možná	po	nejkratší	 dobu	omezen	chod	dopravy,	 na	
druhé	 straně	má	být	 navzdory	nepříznivému	počasí	 realizováno	 kvalitní,	 trvalé	provedení.	 Již	
několik	let	jsme	zabývali	otázkou,	zda-li	je	i	za	takto	nepříznivých	klimatických	podmínek	možné	
provést	hydroizolaci	mostovky	resp.	pečetící	vrstvu	pod	vlastní	hydroizolací	v	potřebné	kvalitě.	
Nová	generace	pryskyřic,	kterou	jsme	před	cca	4	roky	uvedli	na	trh,	nám	umožnila	i	pro	tuto	oblast	
vymyslet	řešení.

Sanace	dálničního	mostu	v	blízkosti	obce	Merzig-Wellingen	v	Sársku	v	Německu,	která	byla	
zemským	 provozovatelem	 pro	 silniční	 stavitelství	 stanovena	 v	měsících	 únor	 a	 březen	 2018,	
a	 tento	 zde	 nepřipouštěl	 žádnou	 výjimku.	 Teplotní	 podmínky	 od	 2	 do	 3	 °C,	 vysoká	 vlhkost	
vzduchu	v	údolí	řeky	Sáry,	poklesy	pod	rosným	bodem	a	použití	materiálů	na	oroseném	podkladu	
představovaly	nepříznivé	podmínky.

2.  JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ 
Sanace	 stavebního	 objektu	 zahrnovala	 renovaci	 izolačních	 vrstev	 pod	 římsami	 a	 v	 oblasti	

vozovky	na	ploše	okolo	1100	m2.	Použit	musel	být	podle	ZTV	ING	část	7	odstavec	1	testovaný	
systém,	který	měl	umožnit	 jednoduchou,	bezpečnou	a	časově	úspornou	manipulaci	na	stavbě	
bez	nepříjemného	dávkování	tužidel	nebo	urychlovačů.	Kromě	toho	muselo	být	možné	následné	
navaření	bitumenového	pásu	bez	dlouhých	časů	pro	přepracování.

3.  NOVĚ VYVINUTÝ PRODUKT S VYNIKAJÍCÍMI VLASTNOSTMI 
Na	základě	 těchto	požadavků	zvolila	specializovaná	stavební	firma	pro	 izolaci	pod	 římsami	

novou,	proti	 vysokým	 teplotám	odolnou,	 speciální	 polyuretanovou	pryskyřici	MC-DUR Lf 680 
společnosti	MC.	 Je	 schválena	pro	nanášení	 kotevně	 impregnačních	nátěrů,	 pečetících	 vrstev	
a	stěrkování	podkladů	pod	asfaltové	povlaky	na	betonové	desky	mostovek	a	parkovacích	ploch	
podle	směrnice	TL/TP-BEL-EP,	a	vytvrdne	rychle	naprosto	nezávisle	na	vlivu	teploty	a	vlhkosti.	
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Díky	 tomu	 umožňuje	 dvousložková,	 červená	 transparentní	 speciální	 pryskyřice	 provádění	
kompletních	utěsnění	v	jednom	dni.	Poté,	co	byl	podklad	předem	upraven	otryskáním	ocelovými	
broky,	byla	na	římsy	nanesena	s	produktem	MC-DUR Lf 680	penetrace	a	v	další	pracovní	operaci	
byla	zapečetěna.	Protože	i	při	teplotě	2	°C	doba	pro	přepracování	činí	právě	jednou	dvě	a	půl	
hodiny,	mohly	být	těsnící	pásy	velmi	rychle	aplikovány.	Skutečnost,	že	MC-DUR Lf 680	se	nechá	
aplikovat	s	téměř	všemi	známými	bitumenovými	pásy,	představuje	další	plusový	bod.	

MC-DUR Lf 680	 je	 speciálním	 druhem	 dvousložkové	 polyuretanové	 pryskyřice,	 kdy	 právě	
polyuretanová	báze	je	pro	výše	uvedené	podmínky	aplikace	daleko	výhodnější.	Běžné	epoxidové	
pryskyřice	jsou	totiž	extrémně	náchylné	na	vlhkost	a	při	teplotách	pod	5	°C	mají	velmi	dlouhou	
dobu	vytvrzení.	Naproti	tomu	MC-DUR Lf 680	je	možné	nanášet	při	teplotách	od	2	°C	a	nevadí	
mu	vlhkost,	ba	naopak	urychluje	proces	vytvrzování.	Navíc	technologické	přestávky	mezi	vrstvami	
pečetící	vrstvy	max.	2	hodiny	při	2	 °C	a	následná	 technologická	přestávka	před	natavováním	
bitumenových	 pásů	 také	 2	 hodiny	 Vám	 umožní	 provést	 hydroizolaci	 menších	 mostů	 během	
jednoho	pracovního	dne.	

Obr. 1: Aplikace pryskyřice na mostovce

Obr. 2: Natavování izolačních pásů po 2 hodinách 
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4.  HYDROIZOLACE TUNELŮ
Pro	 hydroizolace	 betonových	 torkretů	 u	 jednovrstvých	 tunelových	 konstrukcích	 nebo	 pro	

vytvoření	hydroizolace	mezi	dvě	vrstvy	betonu	v	případě	„sendvičových“	konstrukcí	jsme	vyvinuli	
speciální	 minerální	 membránu	MC-Montan Shot Seal.	 Tento	 materiál	 se	 nanáší	 technologií	
suchého	torkretu	přímo	na	beton,	kde	vytváří	vysoce	elastickou	vodotěsnou	vrstvu.	Tato	vrstva	
je	 ale	 zároveň	 schopná	 propouštět	 vodní	 páry	 a	 nehrozí	 její	 oddělení	 od	 podkladu	 vlivem	
osmotických	 tlaků	 vody	 z	 negativní	 strany.	 Po	 nanesení	 není	 nutné	 plochy	 nijak	 ošetřovat,	
membrána	je	dlouhodobě	odolná	UV-záření,	klimatickým	vlivům	a	vysoké	alkalitě.	Standardně	se	
tato	membrána	nanáší	ve	vrstvách	od	2	do	10	mm	v	závislosti	na	drsnosti	podkladu.	Běžné	jsou	
dvě	vrstvy	s	celkovou	tloušťkou	8	mm.

Parametr Hodnota

Zrnitost 1,5	mm

Forma prášek

Barva světle	hnědá

Odolnost	tlakové	vodě 5	bar

Sypná	hmotnost 1,44	kg/dm3

Aplikační	tloušťky 2	–	10	mm	na	vrstvu

Spotřeba v	závislosti	na	drsnosti	podkladu

Teplota	pro	aplikaci 5	–	30	°C

Přídržnost	k	betonu	po	28	dnech 1,8	MPa

Přídržnost	k	oceli	po	28	dnech 2,5	MPa

Pevnost	ve	smyku	po	28	dnech 1,4	MPa

Tvrdost	dle	Shore	po	28	dnech 85	

Tabulka 1: Technické parametry

Obr. 3: Nanášení hydroizolační membrány
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Obr. 4: Finální povrch po aplikaci

Ačkoliv	 se	 jedná	o	materiál,	 který	byl	 vyvinut	 teprve	nedávno,	máme	 již	 několik	 úspěšných	
realizací	na	projektech	v	Singapuru	(tunely	metra),	v	Bulharsku	(vstupní	portál	 tunelu	Mezdra)	
nebo	ve	Švýcarsku	(tunel	Hagerbach).

5.  ZÁVĚR
V	obou	případech	se	 jedná	o	nové	materiály	v	našem	portfoliu	produktů,	 které	 jistě	najdou	

uplatnění	na	projektech	také	v	České	republice.	Nedílnou	součástí	našich	aktivit	je	poskytování	
plného	zákaznického	servisu,	návrhy	optimálních	technologií,	školení	pracovníků,	seznamování	
projektantů	i	uživatelů	s	nejnovějšími	možnostmi	a	poznatky	v	oblasti	sanace	a	ochrany	konstrukcí.	
Kancelář	MC-Bauchemie	v	Žebráku	a	regionální	zástupci	jsou	plně	kompetentní	podat	veškeré	
informace	týkající	se	materiálů,	technologií	a	nejnovějších	poznatků	v	oblasti	stavební	chemie.
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REKONSTRUKCE ŽďÁKOVSKÉHO MOSTU –  
HYDROIZOLACE MOSTOVKY A CHODNÍKŮ

Ing. Vladimír fábry
BAUSAN	INJEKT	s.r.o.,	U	Hrušky	63/8,	150	00	Praha	5	–	Motol
Tel.:	602	305	309,	e-mail:	injekt@volny.cz

ÚVOD
V	 roce	 2011	 byla	 firmou	 PONTEX	 vyprojektována	 kompletní	 sanace	 Žďákovského	 mostu,	

překlenujícího	přehradu	Orlik	uvedeného	do	provozu	v	roce	1967.

Sanační	práce	byly	zahájeny	v	roce	2015	firmou	COLAS.

Dodavatelem	hydroizolací	se	stala	firma	CZ	BAUSAN	s.r.o.	a	fy.	BAUSAN	INJEKT	s.r.o.
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1. ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ HYDROIZOLACE
Hydroizolace,	která	byla	pravděpodobně	použita	při	stavbě	mostu	byla	ve	stavu	„	nikdo	neví	

co	jsem	zač,	ale	odstranit	se	nenechám	!!!“	.	Jednalo	se	bitumenovou	hydroizolace	s	„chlupatou“	
vložkou.	Pravděpodobně	sklobit.	Ale	na	některých	místech	byla	použita	„lepenka“	–	Hlavně	moc	
asfaltu.

Stará	hydroizolace	byla	při	odstraňování	vozovkových	vrstev	poškozena	technikou,	ale	zůstatky	
byly	silně	lepivé.

Nešli	–	obrousit,	odfrézovat,	ani	spálit.	

Jako	jediná	varianta	se	ukázalo	odstranění	vysokotlakým	vodním	paprskem.

2. POKLÁDKA PROVIZORNÍ HYDROIZOLACE
Na	hrubě	očištěnou	plochu	mostovky,	byla	na	zabezpečení	přejezdu	v	měsících	ve	kterých	

nebylo	možné	provádět	sanační	práce,	položena	NAIP	–	EXCELPONT	GC	4,5		fy.	AXTER	,	která	
je	součástí	fy.	COLAS	France	a	pojížděná	vrstva	z	asfaltu	v	dodávce	fy	COLAS.	

V	dubnu	2016	se	vrstvy	odstranili	a	zahájila	se	vlastní	sanace	mostovky.

3. POKLÁDKA HYDROIZOLACE MOSTOVKY
Byl	použit	hydroizolační	systém	fy.	Sika	-	Sikalastic	821	–	stříkaná	hydroizolační	polyuretanová	

membrána.

Na	 betonovou,	 očištěnou,	 otryskanou	 mostovku	 se	 aplikovala	 pečetící	 vrstva	 Sikadur	 186	
s	 posypem	 křemičitým	 pískem.	 Vlastní	 stříkaná	 hydroizolační	 membrána	 byla	 z	 materiálu	
Sikalastic	821.

Jako	spojovací	můstek	mezi	Sikalastic	821	a	ochrannou	vrstvu	z	MA	se	použil	materiál	Sikalastic	
823.	

Celková	 plocha	 hydroizolace	 dle	 PD	 je	 7.693,84	 m2	 skutečná	 plocha	 hydroizolace	 byla	
6.700	m2.
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4. POKLÁDKA PŘÍMOPOCHOZÍ HYDROIZOLACE CHODNÍKŮ
Práce	provedla	fy.	BAUSAN	INJEKT	s.r.o.,	diponující	technologií	a	meteriálem.

Byl	použit	vysoce	mechanicky	a	chemicky	odolný	hydroizolační	systém	fy.	TRADECC	–	PC	
4840	Hybrid	PUREA.

Materiál	na	bázi	polyurey	modifikovaný	20%	polyuretanu.	Stříkaná	membrána	se	aplikovala	
na	pečetící	vrstvu,	byly	z	ní	vytvořeny	dilatační	prvky	v	chodnících.	Barva	izolace	je	černá,	aby	
co	nejvíc	evokovala	původní	asfaltové	chodníky	na	mostě.	Dilatace	v	chodnících	byly	zatmeleny	
polyuretanovým	tmelem	PUR	Mastic	.

Celková	plocha	chodníků		je	1.204,0	m2.	

Stavba	byla	ukončena	a	dána	do	provozu	v	roce	2017.	Dokončovací	práce	probíhaly	ješte	do	
května	2018.
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KARLOVY VARY, LÁVKA PŘES NÁDRAŽÍ – DILATACE A IZOLACE

Ing. Pavel Mařík
Bögl	a	Krýsl,	k.s.,		Renoirova	1052/2a,	152	00	Praha	5,				www.boegl-krysl.cz
Tel.:		+420	602	105	089,	e-mail:	marik.pavel@volny.cz,		pmarik@boegl-krysl.cz	

Anotace:
Problematika změny typu dilatačního závěru v průběhu výstavby lávky. Změna byla vyvolána 

v souvislosti s detailem napojení přímo pochozí izolace na vlastní dilatační závěr, tak aby byla 
zajištěna v budoucnu i výměna těsnících profilů dilatačních závěrů.

1.  ÚVOD 
V	 rámci	celkové	přestavby	nádraží	 včetně	nového	kolejiště	a	nástupišť	v	Karlových	Varech	

vznikla	logicky	i	potřeba	nahrazení	staré	lávky	pro	pěší	novou	konstrukcí,	která	by	vhodně	doplnila	
architektoniky	nově	budovanou	budovu	nádraží.	Nově	navržená	 lávka	umožňuje	bezbariérový	
přechod	pěších	a	cyklistů	přes	8	nádražních	kolejí	a	účelovou	komunikaci.	Dalším	požadavkem	
na	novou	konstrukci	byl	takový	návrh,	který	nebude	mít	žádné	podpěry	v	prostoru	kolejiště	jako	
stará	lávka	a	zároveň	bude	splňovat	podmínky	stavby	v	ochranném	pásmu	dráhy	a	na	dráze.

Obr. 1: Vizualizace stavby

2.  NOSNÁ KONSTRUKCE - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Konstrukčně	je	lávka	řešena	jako	oblouk	se	zavěšenou	mezilehlou	mostovkou.	Trasa	je	vedena	

ve	spádu	1%	a	na	konci	lávky	u	výpravní	budovy	dále	po	schodišti.	Hlavní	dva	nosné	oblouky	
jsou	ocelové,	symetrické	podle	podélné	osy.	Oblouky	jsou	nakloněny	ve	svislé	a	ve	vodorovné	
podélné	 rovině.	Průřez	 nosné	 konstrukce	 oblouků	 je	 obdélníkový	 proměnné	 výšky	 svařovaný	
z	plechů.	Mezilehlá	mostovka	je	do	oblouků	v	místech	kontaktu	vetknuta,	v	části	pod	oblouky	je	
zavěšena	na	tyčových	závěsech.	Mostovka	je	kombinovaná	spřažená	ocelobetonová.	Schodiště	
jsou	 ocelová	 ortotropní	Teoretické	 rozpětí	 ocelových	 oblouků	 je	 70,57m.	 Průchozí	 šířka	mezi	
madly	zábradlí	 je	3m.	Dvě	schodiště,	která	 jsou	vetnuta	do	ocelových	nosníků	 jsou	vždy	šířky	
2m.
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Obr. 2: Podélný řez

3. NOSNÁ KONSTRUKCE – VYBAVENÍ
Vzhledem	k	tématu	příspěvku	se	soustředíme	pouze	na	izolaci	a	dilatační	zařízení.	Navržená	

konstrukce	 izolace	a	 dilatační	 zařízení	 v	 průběhu	projektování	 a	 výstavby	doznalo	 zásadních	
změn.	 Výsledkem	 bylo	 použití	 zcela	 odlišného	 typu	 dilatace.	 Pro	 dokreslení	 celé	 situaci	 je	
v	následujícím	obrázku	zobrazen	příčný	řez	konstrukcí.

Obr. 3: Příčný řez

3.1 IZOLAČNÍ SYSTÉM
Vlastní	pochozí	izolace	je	systému	Bridgemaster	-	tloušťky	40mm.	Jedná	se	o	hydroizolační	

membránový	systém	na	bázi	metakrylátu	v	dále	uvedených	skladbách	bez	další	ochrany.	Aplikace	
systému	byla	použita	jak	na	betonový	povrch	mostovky,	tak	na	ocelové	nosné	části	konstrukce,	
zejména	na	ortotropní	konstrukci	schodiště.	 Izolace	byla	mezi	betonem	mostovky	a	ocelovým	
krajním	nosníkem	mostovky	proříznuta	a	následně	zatěsněna	zálivkou.
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Skladba	izolačního	souvrství:

Betonová	část:
 - základní	nátěr	PAB1,spotřeba	0,25kg/m²	-	plní	adhezní	funkci
 - Bridgemaster	 tl.4,0mm,spotřeba	8,4kg/	m²,vsyp	přírodní	křemičitý	písek	frakce	1,6-2,5mm	
(5	–	7kg/m2)

 - Acrylic	Sealer	Clear,spotřeba	0,3-0,5kg/	m²

Ocelová	část:
 - 	základní	nátěr	ZEDS94,spotřeba	0,20kg/m²	-	antikorozní	ochrana
 - Bridgemaster	tl.4,0mm,	spotřeba	8,4kg/	m²,vsyp	přírodní	křemičitý	písek	frakce	1,6-2,5mm	
(5	–	7kg/m2)

 - Acrylic	Sealer	Clear,spotřeba	0,3-0,5kg/	m²

Svislé	části	objektu	budou	prováděny	ve	stejné	skladbě	bez	vsypu	křemičitého	písku.

Barva	pryskyřice	Bridgemaster	–	tmavě	šedá,RAL	7021.	

Vlastní	aplikace	izolace	na	stavbě	byla	bez	jakýchkoliv	problémů.	Původně	navržený	izolační	
systém	nebyl	nijak	změněn,	jen	se	přizpůsobil	v	řešení	jednotlivých	detailů	napojení.

Obr. 4: Dokončená izolace mostovky

3.2 DILATAČNÍ ZÁVĚRY
Velký	problém	nastal	při	návrhu	dilatací.	Problematika	byla	odlišná	od	běžné	konstrukce	na	

mostech	pozemních	komunikací,	a	to	z	více	hledisek.	Specifikace	požadovala	použití	nerezového	
materiálu.	Déle	bylo	potřeba	napojit	dilatační	závěry	na	přímo	pochozí	izolaci.	Dále	bylo	potřeba	
zajistit	takové	provedení,	aby	nedocházelo	k	přetékání	vody	do	boků	závěru.	To	vše	při	zachování	
přiměřeného	estetického	provedení.

Původní	 návrh	 dilatací	 uvažoval	 s	 použitím	 kobercového	 závěru	 výrobce	 BUCHBERGER.	
Tento	typ	pro	původně	navržené	pohyby	konstrukce	byl	vyhovující.	Problém	nastal	při	konstrukci	
napojení	na	 izolaci.	Vlastní	vodotěsnost	 těchto	závěrů	zajišťuje	plastová	vložka	pod	pryžovým	
profilem.	To	by	v	kombinaci	s	dostředným	spádem	některých	dilatací	mohlo	zapříčinit	problém	
s	nahromaděním	vody	v	nejnižším	místě	pod	povrchem	krycího	pryžového	profilu.	Dalším	kritickým	
místem	tohoto	řešení	je	vlastní	napojení	těsnícího	plastového	těsnícího	profilu	na	izolaci	mostu	
a	to	zejména	při	případné	výměně.
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Obr. 5: schéma původního typu dilatace

Po	důkladné	analýze	a	prostudování	dosavadních	poruch	kobercových	závěrů	na	parkovacích	
plochách	bylo	přistoupeno	k	změně	provedení	dilatačních	závěrů.	Nově	bylo	navrženo	použití	
jednoduchých	lamelových	závěrů.	Zde	provedení	s	dostředným	spádem	bylo	použitelné	z	toho	
důvod,	že	nahromaděná	voda	při	dešti	se	může	postupně	přirozeně	odpařit.	Pro	zamezení	přelivu	
vody	byly	konce	závěrů	na	koncích	zdviženy	směrem	nahoru.	Oproti	běžnému	provedení	byl	těsnicí	
profil	v	provedení	s	vnitřní	komorou,	aby	lépe	vyplnil	vzniklou	dilatační	spáru	pro	lepší	komfort	
pěších.	Pro	splnění	podmínky	byl	použit	hybridní	profil,	kdy	horní	část	“F“	profilu	je	z	nerezového	
materiálu.	Dodavatel	nového	řešení	dilatačního	závěru	byla	firma	Cirmon	s.r.o.	Vlastní	připojení	
krajových	dilatačních	profilů	na	vlastní	ocelovou	konstrukci	bylo	provedeno	koutovým	svarem.	
Napojení	 izolace	mostu	na	dilataci	bylo	provedeno	přetažením	 izolace	až	na	vlastí	nerezovou	
část	kotevního	profilu	dilatace.

Obr. 6: Schéma realizovaného řešení dilatace

Takto	byl	proveden	návrh	konstrukce	dilatací	a	byla	zahájena	 jejich	výroba.	V	 té	době	byla	
na	stavbě	nosná	konstrukce	osazena	na	své	místo	a	začalo	se	realizací	mostovky.	V	té	době	
bylo	při	geodetické	kontrole	zjištěno,	že	u	konstrukce	mostovky,	která	navazuje	na	samostatnou	
konstrukci	 výtahu	dochází	 k	 významným	výškovým.	Následně	byl	 proveden	kontrolní	 výpočet	
deformací	 konstrukce	 se	 zaměřením	 zejména	 na	 vliv	 teploty	 a	 budoucí	 dodatečné	 zatížení	
dosud	nedokončené	mostovky.	Výpočet	potvrdil	chování	konstrukce	a	bylo	nutno	provést	návrh	
dilatačního	závěru	na	upravené	hodnoty	pohybů.	Zejména	bylo	nutné	umožnit	výškovou	dilataci	
v	rozsahu	cca	50mm.	Z	hlediska	konstrukce	dilatačního	zařízení	toto	bylo	možno	jednoduše	vyřešit	
použitím	většího	těsnícího	profilu-	Závažnější	problém	nastal	s	možným	výškovým	schodem	mezi	
jednotlivými	krajními	profily	dilatace.	Ta	s	ohledem	na	navržený	bezbariérový	přístup	je	limitována	
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maximálním	výškovým	 rozdílem	20mm.	Z	několika	možných	 řešení	bylo	nakonec	 realizováno	
vyrovnat	vznikající	výškový	rozdíl	použitím	vložené	konstrukce	z	nerezového	plechu	jako	lávky.	
Dilatační	závěr	byl	výškově	posunut	níže	pod	konstrukci	vyrovnávací	lávky	a	byl	přepracován	na	
jednostranný	spád,	tak	aby	se	pod	touto	konstrukcí	přechodové	lávky	nehromadila	srážková	voda	
se	splaveninami.

Napojení	izolace	mezi	mostem	a	dilatacemi	zůstalo	stejné,	izolace	byla	protažena	vždy	tak	aby	
byla	zakončena	až	na	horní	ploše	profilu	dilatace.

Obr. 7: Uspořádání pro umožnění výškového pohybu

3.  ZÁVĚR
Znovu	 se	 ukazuje,	 že	 nelze	 při	 realizaci	 žádné	mostní	 konstrukce	 podceňovat	 žádnou	 fázi	

výstavby.	v	žádné	fázi	výstavby	podcenit.	V	průběhu	stavby	se	postupně	objevilo	několik	problémů,	
které	bylo	potřeba	řešit,	a	to	i	za	cenu	někdy	zásadních	změn.	Změny	byly	navrženy	a	realizovány	
zejména	 s	 ohledem	 na	 nalezení	 takového	 řešení,	 aby	 konstrukce	 byla	 funkční	 s	 minimem	
nevhodných	detailů,	které	by	mohly	v	budoucnosti	přinést	zbytečné	problémy.	Výsledkem	řešení	
je	 skutečnost,	 že	 v	budoucnosti	 je	možné	velice	 jednoduše	možné	provést	 výměnu	 těsnícího	
profilu	bez	zásahu	do	izolačního	systému.

Závěrem	 je	 nutné	 zmínit	 skutečnost,	 která	 výše	 uvedené	 změny	 umožnila.	Tou	 byla	 velice	
dobrá	komunikace	a	spolupráce	mezi	jednotlivými	účastníky	výstavby.	

Obr. 8: Dokončená lávka

Údaje o stavbě:
Investor	 	 Město	Karlovy	Vary
Stavební	dozor	 INVESTON	s.r.o.	K.	Vary
Projektant		 	 Pontika	s.r.o.	
Zhotovitel	 	 Bögl	a	Krýsl,	k.s.
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MATERIÁLY fIRMY GEORG BÖRNER  
PRO SILNIČNÍ A MOSTNÍ STAVITELSTVÍ

Ing. Ivo Lněnička
GEORG	BÖRNER	Chemisches	Werk	für	Dach-	und	Bautenschutz	GmbH	&	Co.KG,	org.sl.,
Pražská	870,	294	21	Bělá	pod	Bezdězem
Tel.:	602	219	694,	e-mail:	ivo.lnenicka@georgboerner.cz,	boerner@boerner.cz

Anotace:
Představení firmy BÖRNER s připomenutím výroby modifikovaných mostních pásů. Příspěvek 

je ale hlavně věnován zálivkovým hmotám pro spáry a trhliny v asfaltu i betonu a materiálům 
pro zpevnění krajnic, jejich technickým vlastnostem a zpracování. Dále jsou popsány možnosti 
požití asfaltových spárovacích pásek a sanačních materiálů za studena, ať už jednosložkových 
nebo vícesložkových, pro zajištění trhlin a oprav asfaltových vrstev nebo povrchů.

1. ÚVOD
Firma	GEORG BÖRNER	je	významný	německý	výrobce	asfaltových	materiálů	s	již	136	letou	

tradicí.	V	roce	2016	se	stala	součástí	korporace	TECHNONICOL,	která	 je	 jedním	z	největších	
mezinárodních	výrobců	spolehlivých	a	efektivních	stavebních	materiálů.	Firma	Georg	BÖRNER	
má	 ve	 svém	 sortimentu	 vedle	 hydroizolačních	 materiálů	 pro	 pozemní	 stavby	 i	 širokou	 škálu	
materiálů	pro	silniční	a	mostní	stavitelství.

Vstup	na	český	trh	je	datován	rokem	1992,	kdy	za	použití	mostních	pásů	BÖRNER Prodoflex 
OK 50 byla	provedena	firmou		IZOMEX	Brno	první	realizace	izolačního	systému	s	epoxidovou	
pečetící	vrstvou	v	České	republice	na	estakádě	u	Rokycan.

V	 současné	 době	 má	 firma	 GEORG BÖRNER ve	 výrobním	 sortimentu	 mostní	 pásy	 jak	
pro	 jednovrstvé	systémy	s	pečetící	vrstvou:	 	 	BÖRNER OK 50 – N  a	  BÖRNER OK 45,  tak		
pro	 dvouvrstvé	 systémy:	BÖRNER GW 40 GG a  BÖRNER GW 40 PV	 v	 klasických	 nebo	
velkonávinových	rolích	pro	ruční	nebo	strojní	natavení.

Vedle	hydroizolačních	asfaltových	pásů	vyrábí	a	dodává	další	
asfaltové	produkty:

2. ZÁLIVKOVÉ HMOTY ZA TEPLA

2.1 ZÁLIVKOVÉ HMOTY SPÁR V ASfALTU A BETONU

2.1.1. BÖRFUGA® DS – modifikovaná zálivková hmota pro asfalt i beton

Použití:	Sanace	 trhlin	a	spár	v	asfaltobetonových	a	cementobetonových	krytech	se	změnami	
šířky	do	25	%.	

	 	 Zalití	všech	ostatních	řezů	a	trhlin	při	opravách	a	údržbě	komunikací	a	jiných	ploch.
Hustota:	cca	1,08	g/m3		
Teplota	zpracování:	cca	170	°C	
Forma	dodání:	25	kg	karton	(24	kart./pal.)	

Způsob aplikace:
•	 Vyfrézovanou	spáru	či	trhlinu	řádně	vyčistit	a	vysušit	(nejlépe	stlačeným	
vzduchem).

•	 Spáru	 či	 trhlinu	 natřít	 nebo	 nastříkat	 nátěrem	Primer K.	 Jedná	 se	
o	 systémový	 penetrační	 nátěr	 na	 syntetické	 bázi,	 který	 má	 velmi	 dobrou	 přilnavost	 na	
očištěných	asfaltových,	betonových	a	kovových	površích.		
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•	 Zalít	 trhlinu	 či	 spáru	 zálivkovou	 hmotou,	 která	 byla	 dříve	 rozehřáta	 na	 160-180°C	
(v	dvouplášťovém	kotli).

•	 Zalitou	spáru	zasypat	jemnozrnným	pískem	nebo	štěrkovým	prachem.
•	 Aplikaci	provádět	při	teplotě	povrchu	min.	nad	5°C.

Spotřeba zálivky lze vypočíst dle vzorce:
(délka	spáry	v	m	x	šířka	spáry	v	cm	x	hloubka	spáry	v	cm	x	1,09)	:	10	=	spotřeba	kg

2 .1 .2 . Systém BÖRfUGA AB s penetrací Primer AB
pro	vysoce	zatížené	pojížděné	plochy	z	betonu	se	zkouškou	Spolkového	výzkumného	a	zkušebního	
ústavu	materiálů	(BAM)
•	 snadná	manipulace
•	 pro	sanaci	a	novostavbu
•	 velmi	dobrá	přilnavost	a	roztažitelnost
•	 bez	problémů	recyklovatelné

Příprava dutiny spáry (podle	potřeby	přiříznout,	očistit,	vysušit)

	Nátěr	penetrací	PRIMER	AB	/dodržovat	dobu	odvětrání/

		Vložit	pěnovou	pryž	až	na	dno	

		Zalití	spárovací	hmotou		

Jak	je	zobrazeno	na	obrázku,	hloubka	zálivky	se	počítá	
od	nejspodnějšího	bodu	zaobleného	povrchu	zálivky!

BÖRfUGA AB je	 obzvlášť	 vhodná	 pro	 spáry,	 kde	 je	
spárovací	hmota	na	základě	konstrukce	vozovky	nebo	 jiných	okrajových	podmínek	vystavena	
zvýšenému	 dilatačnímu	 zatížení.	 Spárovací	 hmota	 je	 dimenzována	 na	 deformace	 do	 35	 %,	
měřeno	dle	EN	13880-13.	Spáry	zalité	BÖRfUGOU AB lze	trvale	přejíždět.	
Teplota	zálivky	se	pohybuje	podle	teploty	podkladu:	

Teplota podkladu Teplota zálivky

		5	–	13	°C 195	°C

14	–	17	°C 180	–	190	°C

‒	27	°C 170	-	180	°C

Zálivková hmota BÖRfUGA® AB se	 musí	 pomalu	 roztavit	 v	 nepřímo	 vyhřívaném	
a	termostaticky	řízeném	tavicím	kotli	s	míchacím	zařízením	na	zpracovatelskou	teplotu.	Přitom	
by	neměla	teplota	teplonosného	oleje	tavicího	kotle	překročit	+240	–	245	°C.	Roztavení	zálivkové	
hmoty	 má	 být	 prováděno	 pouze	 v	 očištěných,	 tzn.	 zbavených	 zejména	 zapečených	 zbytků,	
tavicích	kotlích.	

U	jednoduchých	asfaltových	tavicích	kotlů	hrozí	nebezpečí	přehřátí	hmoty,	což	má	za	následek,	
že	se	sníží	nebo	zničí	množství	polymerů	a	plniv,	které	jsou	doplněny	k	stabilizaci	a	zušlechtění	
hmoty.	

Doporučuje	 se	 teplotu	 zálivky	 BÖRfUGA ®AB přizpůsobit	 teplotě	 prostředí	 a	 podkladu.	
Příslušné	 teploty	 je	 třeba	 kontrolovat	 vhodnými	 měřicími	 přístroji,	 teploměr	 v	 kotli	 se	 musí	
pravidelně	kontrolovat	a	seřizovat.
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2.1.3. BÖRfUGA ® BVE k zalití spár asfaltu a betonu 

Použití:	 Používá	se	u	spár	se	většími	pohyby	jako	třeba	na	mostech	v	oblasti	
obrubníků,	 jak	 pro	 pojížděné	 tak	 rovněž	 i	 pro	 nepojížděné	
dopravní	plochy.		Přenese	změny	šířky	spáry	do	35	%.

	 	 Systémové	použití	s	penetračním	nátěrem	Primer	K.
Hustota:	cca	1,16	g/m3
Teplota	zpracování:	cca	170	°C
Forma	dodání:	12	kg	karton	(56	kart./pal.),		27	kg	karton	(24	kart./pal.)

Systém spárování BÖRfUGA® DICHT 9 
Realizační fáze 1: 	Vytvoření	spáry	mezi	ochrannou	vrstvou	a	římsou.	

1.	BÖRNER PRIMER K 
2.	BÖRfUGA® BVE elastická	asfaltová	zálivková	hmota				
	 *	Rozměry	v	cm,	min.	rozměry	spáry	v	poměru	1,5:	1

	 		Důležité:	vždy	nanášet	ve	dvou	vrstvách!	

Realizační fáze 2: 	Vytvoření	spáry	mezi	vrchní	ochrannou	vrstvou	a	římsou.	
1.	BÖRNER PRIMER K 
2. BÖRfUGA TTS
3 . BÖRfUGA® BVE elastická	asfaltová	zálivková	hmota
	 *	Rozměry	v	cm,	min.	rozměry	spáry	v	poměru	1,5:	1

	 		Důležité:	vždy	nanášet	ve	dvou	vrstvách!

Výhody na první pohled:
•	 systémová	skladba	 -	penetrace,	separační	pásek	s	 lichoběžníkovým	profilem	a	zálivková	
hmota	

•	 pro	novostavby,	sanace	a	ošetření	spár
•	 možnost	použití	jak	pro	silniční	stavby,	tak	mostní	stavby
•	 optimální	oddělení	jednotlivých	vrstev	pro	pozdější	opravy	povrchů	 

2.2. BÖRfUGA® C – SPÁROVACÍ ASfALTOVÁ ZÁLIVKA K ZALÉVÁNÍ SPÁR DLAŽBY
Předpoklady	pro	kvalitní	zpracování:
•	 rovnoměrně	rozmístěné	a	v	podkladním	loži	pevně	sedící	kostky
•	 očištěné	a	suché	spáry
•	 ukončení	procesu	sesedání	dlažby	při	dopravním	zatížení

Hustota:	cca	1,47	g/cm3
Teplota	zpracování:	cca	150	°C	
Forma	dodání:	30	kg	karton	(24	kart./pal.)

2.3.  BÖRfUGA® PRO KOLEJIŠTĚ

2.3.1. BÖRfUGA® BAB 20 – spárovací hmota ke kolejnicím
Použití: k	 zálivce	 spár	 kolejnic	 (které	 byly	 předem	 ošetřeny	

penetračním	nátěrem	Primer	K),	v	oblastech	dopravních	
ploch.	
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2.3.2. BÖRfUGA® ESV – elastická spárovací hmota ke kolejnicím 
Použití: k	 zálivce	 spár	 kolejnic	 (které	byly	předem	ošetřeny	penetračním	nátěrem	Primer	K),	

speciálně	v	systémech	s	elastickým	uložením	kolejí

2.3.3. BÖRfUGA® 700 Ü – zálivková hmota pod kolejnice
Použití: jako	 zálivková	hmota	pod	kolejnice	pro	 železniční	 spodky,	 které	odolávají	 vysokému	

dosedacímu	tlaku,	přispívá	k	tlumení	chvění	a	tím	způsobuje	snižování	hluku.	

2.4. BÖRfUGA AR 2000 – zálivková	hmota	trhlin	na	bázi	modifikovaného	asfaltu
Použití: jako	zálivková	hmota	na	sanace	trhlin.	
	 	 Vyznačuje	 se	 vysokou	 odolností	 při	 vysokých	 teplotách	

a	dostačující		elasticitou	při	nízkých	teplotách.	
	 	 Systémové	použití	s	penetračním	nátěrem	Primer	K.

2.5. BÖRfUGA Rand – je	za	horka	zpracovatelná	asfaltová	hmota	s	možností	rozstřiku,	
speciálně	určená	k	izolaci	popř.	zapečetění	krajnic	vozovek,		spotřeba:	4	kg/m2 

Těleso	asfaltových	silnic	je	tak	odizolováno	proti	bočnímu	vniknutí	vody.	Hmota	je	ekologická	
a	bez	rozpouštědel.	

   

3. SPÁROVACÍ PÁSKY

3.1. BÖRfUGA spárovací páska – asfaltová	tavitelná	spárovací	páska		
zajišťuje	pružné,	vodotěsné	spojení	dvou	asfaltových	vrstev	nebo	asfaltové	
vrstvy	a	betonu	(obrubníky,	kanalizační	vpusti,…)	

Spárovací	páska	se	 rozroluje	a	 jednostranně	se	přitaví	na	zpenetrovaný,	čistý	a	suchý	bok	
vyfrézovaného	asfaltu	 tak,	 že	přečnívá	cca	5	mm	nad	pojížděnou	plochu	vozovky.	Nanesená	
horká	 asfaltová	 směs	 zajistí	 pevné	 a	 vodotěsné	 spojení	 s	 natavenou	 páskou.	 	 Následným	
zaválcováním	povrchu	s	5	mm	přesahem	pásky	dojde	k	dokonalému	zapečetění	spoje.	V	případě	
použití	varianty

3.2. BÖRfUGA jednostranně samolepicí spárovací pásky odpadá	
natavování	a	nutnost	přítomnosti	plamene.

Druhý	způsob	využití	BÖRfUGA spárovací pásky
 - vyplnění	vzniklé	nebo	dodatečně	vyfrézované	spáry	bez	použití	zálivky

Vyfrézovaná	spára	se	vyčistí	(koštětem,	vyfoukáním	pomocí	kompresoru),	zpenetruje,	spárovací	
páska	se	do	spáry	zatlačí,	hořákem	se	následně	nahřeje	a	zaválečkuje.

4. SANAČNÍ MATERIÁLY ZA STUDENA

4.1. BÖRNER „S“ asfaltový kalový zákryt bez	rozpouštědel	pro	
okamžité	použití	na	bázi	asfaltové	emulze	s	podíly	jemného	písku	
a	plniv

Použití: k	 zapečetění	 povrchových	 dutin	 a	 sanaci	 asfaltových	
a	betonových	povrchů.
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Zpracování: 
•	Čistý	podklad,	bez	prachu.	
•	Při	zpracování	při	vysokých	teplotách	podklad	lehce	navlhčit	vodou.	
•	Starší	asfaltové	a	betonové	plochy	natřít	základním	penetračním	nátěrem.	
•	 Zpracování	při	suchém	a	teplém	počasí,	teplota	podkladu	min.	+10°až	max.	+35°C.	
•	Pečlivě	promíchat	s	použitím	míchacího	přístroje.	
•	Nanášet	a	důkladně	rozetřít	pryžovou	stěrkou.
•	 Spotřeba	je	závislá	na	jakosti	podkladu	a	pohybuje	se	podle	zkušeností	mezi	0,9	a	1,5	kg/m2.
•	Doba	schnutí	činí	podle	teploty	podkladu	a	vnější	teploty	cca	1	-	2	hodiny.

4.2. BÖRfUGA - RAB – KSK –	samolepící	asfaltová	páska	určená	
k	překlenutí	vrchních	trhlin	v	silničních	stavbách	s	asfaltovým	povrchem

Zpracování:
•	 Trhlina	čistá	a	bez	volných	částic.
•	Podklad	opatřit	 systémovým	asfaltovým	penetračním	nátěrem	 tak,	
aby	z	obou	dvou	stran	přesahoval	šířku	pásku.	

•	Penetrační	nátěr	nutno	nechat	zaschnout.	
•	Po	zaschnutí	se	odmotá	potřebná	délka	pásky,	odstraní	se	separační	papír	a	současně	se	
přitlačí	na	ošetřovanou	trhlinu.	

•	Následně	se	páska	přitlačí	válečkem.	
•	K	zamezení	nalepení	pásky	na	váleček	se	doporučuje	vrchní	stranu	pásku	posypat	jemným	
pískem.

Doporučení:
Při	teplotách	nižších	než	+	10°C		je	možné	zvýšit	lepivost	pásku	ohřátím	podkladu	natavovacím	
hořákem.

4.3. BÖRNER REPHALT 0/2, 0/4, 0/8 pro	rychlé	a	cenové	výhodné	opravy	
asfaltových	a	betonových	ploch,	jakož	i	k	uzavření	míst	odběru	vzorků.
Reaktivně	s	vodou	tvrdnoucí,	ihned	po	zhuštění	pojízdný,	po	cca	24	hodinách	
dosažena	konečná	pevnost

Použití:
Mnohostranně	 použitelný,	 pro	 opravné	 a	 údržbářské	 práce	 vhodný	 pro	 instalaci	 na	 dopravní	
plochy	všech	tříd	zatížení:
•	 Zasypání	vytlučených	děr,	širokých	trhlin	nebo	spár
•	Vyrovnání	nerovností	povrchu	
•	Vytvoření	malých	nájezdů	např.	na	chodnících
•	Opravy	zlomů	např.	vlivem	mrazu	v	betonu	nebo	chodnících	z	litého	asfaltu	
•	Použití	v	oblastech	nádraží	(nástupiště	atd.)
•	 	Vyplňovací	práce	po	opravách	kanálových	šachet.

Zpracování:
BÖRNER Rephalt se	zpracovává	zastudena	a	 je	pojízdný	 ihned	po	zhutnění.	Ve	vytvrzeném	
stavu	se	kvalitou	vyrovná	vychladlé	„horké	směsi“	a	vykazuje	znamenitou	odolnost.	

Montážní tloušťka Zrnitost

5-20 mm*
10-40 mm*
20-50 mm*

0/2
0/4
0/8
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4.4. BÖRNER RE 20 / 30 / 50
BÖRNER RE je	za	studena	zpracovatelná	asfaltová	hmota	na	bázi	směsi	minerálních	látek,	

modifikované	emulze	a	urychlovače	chemické	reakce,	bez	rozpouštědel,	rychletvrdnoucí,	s	kratší	
dobou	zpracovatelnosti.	

Použití:
•	 k	uzavření	drobných	poškození	vlivem	nehod
•	 k	vyrovnání	nerovností	u	šoupátek,	vpustí	apod.	
•	 k	vyrovnání	vyfrézovaných	prohlubní	a	přechodů
•	 vysprávky	možné	rozprostřít	až	téměř	na	nulovou	tloušťku

Podmínky zpracování:
•	 Podklad	by	měl	být	čistý	a	suchý,	je	třeba	odstranit	volné	částice.	
•	 Teplota	podkladu	min.	+5°C,	max.	+25°C,	ideálně	+10°	C.	
•	 Při	 teplotě	≥	+25°	C	se	může	doba	zpracovatelnosti	výrazně	zkrátit,	 takže	 již	není	možné	
včasné	zpracování	hmoty.	V	tomto	případě	lze	redukovat	množství	urychlovače	chemické	
reakce.

•	 Při	teplotách	≤	+10°	C	lze	množství	urychlovače	případně	max.	zdvojnásobit.
•	 Pokud	povrch	nanášené	hmoty	při	vyšších	vnějších	teplotách	nebo	vlivem	slunečního	záření	
silně	lepí,	lze	jej	posypat	štěrkem	nebo	pískem.

•	 Pracovní	nástroje	je	třeba	před	použitím	navlhčit	čistou	vodou.	
•	 Bezprostředně	po	použití	je	lze	očistit	vodou.
•	 Minerální	 směs	 zamíchat	 s	 cca	 1,0	 —	 1,5	 I	 vody	 (v	 závislosti	 na	 vlhkosti	 složek)	 ve	
vhodné	nádobě	a	přimíchat	zamíchanou	emulzi.	

•	 Dále	přidat	urychlovač	—	popř.	rozpuštěný	v	malém	množství	vody	–	a	vše	společně	cca	
1	minutu	dobře	promíchat	až	vznikne	kašovitá,	ještě	dobře	tekutá	hmota.	

•	 Směs	začne	ihned	tuhnout.
•	 V	prvních	1-2	minutách	lze	dolít	trochu	vody,	aby	se	docílilo	správné	konzistence.
•	 BÖRNER	RE	musí	být	neprodleně	po	míchání	použit	na	sanovanou	plochu,	plynule	roztírat	
pomocí	zednické	lžíce,	stěrky,	stahovací	latě	nebo	pryžové	stěrky.	

•	 Použitelnost	 (doba	 zpracovatelnosti)	 směsi	 je	 závislá	 na	 teplotě	 a	 podle	 zkušenosti	 se	
pohybuje	kolem	cca	10	minut.

•	 Není	 žádoucí	 zhutnění	 nanesené	hmoty,	 pokud	 je	 plocha	po	 cca	30	minutách	provozem	
zaježděna	(uválcována).
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BÖRNER RE 20 0	-	2 5	-	10 24 19 3,5 0,4 při	tl.	8	mm
	cca	1,6	m2

BÖRNER RE 30 0	-	3 10	-	15 23 19 2,5 0,4 při	tl.	15	mm	
cca	1,3	m2

BÖRNER RE 50 0	-	5 15 - 25 25 20,8 2,5 0,4 při	tl.	20	mm	
cca	0,7	m2
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PRIPRAVME SA NA ZMENU STAVEBNEJ LEGISLATÍVY 
NA SLOVENSKU

Ing. Peter Koniar 
Pdp-consult, s r.o. Nitra, Slovensko tel.:	+421903796575,	e-mail	:	p.koniar@stonline.sk
Stavebná komora Slovenskej republiky Nitra, Slovensko 	tel.+421903796575,	
koniar.p@stavebnakomora.sk www.sksr.sk 

Anotácia: 
Účelom môjho príspevku je oboznámiť odbornú stavebnú verejnosť Českej republiky 

o pripravovaných legislatívnych zmenách „Stavebného zákona“, ktoré mieni súčasná vládna 
koalícia presadiť do stavebnej praxe na Slovensku. Vzhľadom k tomu, že množstvo stavebných 
firiem z Českej republiky pôsobí aj na území Slovenska, môže byť môj príspevok určitou 
pomôckou pre firmy, aby sa na prípadné zmeny pripravili. 

1. SÚČASNÝ STAV -  ÚVOD : 
Tento	rok	uplynulo	úctyhodných	42	rokov	od	kedy	sa	slovenská	stavebná	prax	riadi	„základným	

stavbárskym	zákonom“		zákonom	č.50/1976	Zb.	(Zákon	o	územnom	plánovaní	a	stavebnom	
poriadku	),	ktorý	nadobudol	účinnosť	ešte	v	období	nášho	spoločného	štátu.	Samozrejme,	do	
praxe	vstúpilo	medzičasom	zopár	menších	novelizácií,	avšak	základné	členenie	ako	obsahovo,	
tak	i	formálne	zostalo	nezmenené.	Spracovali	predmetný	zákon	v	sedemdesiatych	rokoch	nejakí	
„vizionári“,	ktorí	dokázali	zákon	naformulovať	na	také	dlhé	obdobie	?	Pozoruhodné	je	taktiež,	že	
zákon	„prežil“	i	absolútnu	zmenu	spoločenského	a	politického	režimu	v	roku	1989	–	z	tvrdých	
normalizačných	70-tych	a	80-tych	rokov	reálneho	socializmu	cez	roky	privatizácie,	rozkrádania,	
násilných	i	nenásilných	vlastníckych	zmien	k	pozemkom	a	nehnuteľnostiam	až	po	súčasný	stav	
obrovských	developerských	aktivít,	budovania	nových	výrobných	a	logistických	centier,	rozvoju		
cestnej	a	diaľničnej	infraštruktúry,.....	Krátka	história	dokazuje,	že	spomínaný	zákon	mal	svoje	
„jadro“,	čo	sa	mu	nedá	odoprieť.	Vzhľadom	k	súčasnej	„veľmi	rýchlej	a	hektickej	dobe“	však	
zastávam	 názor,	 že	 už	 až	 prezrel	 čas	 na	 prípravu	 a	 schválenie	 úplne	 nového	 Stavebného	
zákona,	 ktorý	 plne	 pokryje	 súčasné	 požiadavky	 a	 trendy	 v	 procese	 prípravy	 a	 realizácie	
stavebnej	sféry.

2. NÁVRH NOVEJ STAVEBNEJ LEGISLATÍVY
Ako	viceprezident	Stavebnej	komory	Slovenskej	republiky	pre	líniové	a	inžinierske	stavby	som	

sa	ako	člen,	od	decembra	2017	až	do	septembra	2018,	osobne	zúčastňoval	stretnutí	odborno-
legislatívnej	skupiny	na	Ministerstve	dopravy	a	výstavby	SR,	kde	sme	pripomienkovali	predložené	
návrhy	novej	stavebnej	 legislatívy.	Z	uvedeného	je	zrejmé,	že	to	„mám	z	prvej	ruky“,	čo	a	ako	
sa	pripravuje.	Súčasná	vládna	koalícia	si	do	programového	vyhlásenia	vlády	zakotvila	záväzok	
–	v	tomto	volebnom	období	(	2016	–	2020	)	prijať	na	Slovensku	nový	Stavebný	zákon.	Úmysel	
hodný	pochvaly	avšak,	 zastávam	názor,	 že	 realizovaný	nevhodným	spôsobom.	Zákon	 (	 resp.	
dva	 samostatné	 zákony	–	 a/	 Zákon	o	 územnom	plánovaní	 a	 b/	 Zákon	o	 výstavbe	 )	 sa	 začal	
pripravovať	ešte	v	období,	keď	tri	koaličné	vládne	strany	zomknuto	a	tvrdo	„spolupracovali“	pri	
výkone	štátnej	moci,	 keď	si	prerozdelili	 jednotlivé	 rezorty	a	mali	 istotu,	 že	aj	pri	 legislatívnom	
procese	od	návrhu	až	po	schválenie	bude	priebeh	 „hladký“.	Arogancia	moci	však	dosiahla	až	
taký	rozmer,	že	po	vražde	investigatívneho	novinára	občania	Slovenska	vyšli	do	ulíc	a	prinútili	
okrem	iného	aj	predsedu	najsilnejšej	politickej	strany	a	súčasne	premiéra	odstúpiť	z	funkcie	a	tým	
uvoľniť	prevládajúce	napätie	v	spoločnosti.	Vznikla	„staronová“	vláda	a	väzby	sa	uvoľnili.

Hore	uvedené	spomínam	úmyselne	preto,	aby	si	čitateľ	uvedomil	súčasnosť	a	skutočnosť,	že	
už	v	tomto	období	nie	je	záruka	(	pokiaľ	by	predkladateľ	predložil	do	zákonodarného	zboru	dva	
samostatné	návrhy	zákonov,	ktoré	majú	nahradiť	terajší	jeden	spoločný	),	že	s	určitosťou	budú	
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aj	schválené.	“Poslušnosť“	viacerých	poslancov	sa	zmenila	a	ďaleko	viac	vecí	sa	už	dostáva	pod	
verejnú	kontrolu.	Obdobne	je	to	aj	s	prípravou	novej	stavebnej	legislatívy.	Keď	sa	na	ministerstve	
objavilo	už	paragrafové	znenie	(!!),	začala	sekcia	ministerstva	zodpovedná	za	prípravu	zákona	
zvolávať	odborno	–	legislatívnu	skupinu	zloženú	z	odborníkov	zo	škôl,	stavebnej	praxe	a	miestnej	
samosprávy	za	účelom	pripomienkovania	predkladaných	verzíí	zákonov.	Prezenčné	listiny	sme	
podpisovali,	avšak	či	boli	z	uvedených	stretnutí	vyhotovované	nejaké	zápisnice,	resp.	obdobné	
listiny,	a	čo	bolo	v	nich		–	to	sme	sa
ako	účastníci	nedozvedeli.
I	napriek	 tomu,	že	som	zástancom	názoru,	že	bezpodmienečne	na	Slovensku	potrebujeme	

novú	–	súčasnej	dobe	adekvátnu	-		stavebnú	legislatívu,	nestotožňujem	sa	s	návrhmi	ministerstva	
a	pevne	verím,	že	v	predloženej	podobe	oba	zákony	v	zákonodarnom	zbore	neprejdú	a	budú	
prepracované.	Pokiaľ	by	tomu	nebolo	tak,	a	predkladateľom	by	sa	podarilo	presadiť	oba	návrhy	
zákonov	 v	 súčasnej	 podobe,	 rád	 by	 som	 čitateľov	 (účastníkov	 tejto	 konferencie	 v	 Mikulove)	
v	skratke	poinformoval	o	niektorých	zmenách	oproti	súčasnému	stavu.

4. NAVRHOVANÉ ZMENY MINISTERSTVOM
A/	Zásadným	formálnym	návrhom	zmeny	je	už	členenie	na	dva	samostatné	zákony
 - Zákon	o	územnom	plánovaní
 - Zákon	o	výstavbe	
namiesto	súčasne	platného	jedného	Zákona	o	územnom	plánovaní	a	stavebnom	poriadku

B/	Zásadným	obsahovým	návrhom	je	odobratie	preneseného	výkonu	štátnej	správy	obciam,	t.j.	
zrušenie	stavebných	úradov	v	pôsobnosti	miestnej	samosprávy	a	vytvorenie	nových	stavebných	
štátnych	úradov	-	stavebných	inšpektorátov	a	zavedenie	nového	„prvku“	výkonu	verejnej	moci	–	
ustanovením	stavebných	komisárov.

/	 Posledná	 15.verzia	 /	 z	 11.2018	 /	 zavádza	 dva	 druhy	 stavebných	 úradov	 1/	 obce	 v	 sídle	
stavebného	obvodu	pre	stavby	na	ohlásenie,	2/okresné	úrady	v	sídle	kraja	pre	ostatné	stavby	na	
stavebné	povolenie,	3/	činnosť	stavebných	komisárov	vylučuje	/

C/	Ďalšie	navrhované	zmeny	oproti	súčasnému	stavu	:
 - Definície	stavieb	na	budovy	a	inžinierske	stavby
 - Návrh	vypúšťa	napr.	pojem	rodinný	dom
 - Návrh	upúšťa	od	procesu	územného	konania
 - Definície	projektovej	dokumentácie	na	stavebný	zámer,	projekt	stavby	a	vykonávací	projekt
 - Do	vyhradených	činností	vo	výstavbe	začleňuje	výkon	stavebného	dozoru
 - Definuje	povinnosti	výkonu	stavebného	dozora	a	stavbyvedúceho
 - Ukladá	pokuty	za	nedostatky	pri	výkone	týchto	povolaní
 - Závádza	nový	pojem	vyhradené	stavby	avšak	ich	nešpecifikuje
 - Ukladá	 povinnosť,	 že	 od	 určitého	 termínu	 budú	 môcť	 zhotovovať	 vyhradené	 stavby	 iba	
certifikované	osoby	/právne	subjekty/

 - ............
 - Prílohy	zákona,	kde	sú	uvedené	konkrétne	stavby,	ktoré	podliehajú	ohláseniu,	resp.	ktoré	
nepotrebujú	ani	ohlásenie

Horeuvedené	body	sú	veľmi	stručným	„výziskom“	celého	návrhu	znenia	Zákona	o	výstavbe,	
ktorý	by	mal	mať	podľa	navrhovateľa	celkovo	90	paragrafov.

Celý	 proces	 navrhovania	 a	 pripomienkovania	 predmetných	 návrhov	 zákonov	 sa	 niesol	
v	znamení	vzájomných	konfrontácií	a	obhajovania	návrhu	zákonov	zo	strany	predkladateľa,	t.j.	
ministerstva	a	členov	legislatívnej	skupiny	pozostávajúcej	z	okruhu	„odbornej	verejnosti“	zo	škôl,	
praxe,	ZMOS-u,	stav.úradov,	prevádzkovateľov	a	správcov	energetických	sietí,	združení,....
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Pri	poslednom	spoločnom	 jednaní	skupiny	v	septembri	 (	09.2018)	si	navrhovatelia	zásadne	
držali	 v	 tom	 čase	 predloženú	 verziu	 návrhu	 zákonov	 s	 jasným	a	 pevným	 cieľom	 –	 odobratie	
preneseného	 výkonu	 štátnej	 správy	 –	 stavebných	 úradov	 obciam.	 Na	 predmetnom	 jednaní	
som	 jasne	 a	 zrozumiteľne	 vysvetľoval	 výhrady	 našej	 Stavebnej	 komory	 Slovenskej	 republiky	
k	uvedeným	návrhom	a	taktiež	absolutne	zamietavé	stanovisko	k	vytvoreniu	funkcií	stavebných	
komisárov.	 Reakcia	 zo	 strany	 predkladateľov	 zákona	 bola	 absolutne	 odmietavá	 a	 záver	
zhodnotený	 generálnym	 riaditeľom	 sekcie	 bol	 jednoznačný.	 Za	 predložené	 návrhy	 sú	 podľa	
vyjadrenia	 všetci	 relevantní	 účastníci	 skupiny	 /	 najväčšiu	 podporu	mali	 navrhovatelia	 zákona	
v	ZSPS	(	Zväz	stavebných	podnikateľov	Slovenska	 )	a	SKSI	 (	Slovenská	komora	stavebných	
inžinierov	),	nesúhlas	je	iba	od	troch	subjektov	:

 - Ministerstvo	vnútra	SR
 - ZMOS
 - Stavebná	komora	Slovenskej	republiky

V	predmetnom	duchu	mali	byť	návrhy	predložené	na	vnútro	rezortné	pripomienkové	konanie,	
následne	na	medzi	rezortné	pripomienkové	konanie,	jednanie	vlády	a	do	Národnej	rady	SR.

Som	nesmierne	rád,	že	sa	„niekde“	pohli	ľady,	návrhy	sa	prepracovali	a	v	11.2018	už	existuje	
15.verzia	 /	 zatiaľ	 posledná	 /,	 kde	 boli	 čiastočne	 zapracované	 aj	 pripomienky	 našej	 komory	 –	
hlavne	vypustenie	ustanovení	o	„zriadení“	stavebných	komisárov.....

5. HLAVNÉ ZDôVODNENIE NESÚHLASU S NÁVRHMI ZÁKONOV
Stavebná	komora	Slovenskej	republiky	zásadne	považuje	za	kľúčové	:
 - Jednoznačne	 povinne	 začleniť	 do	 legislatívy	 urbanizmus, ako	 základný	 prvok	 začiatku	
celého	stavebného	procesu,	t.j.	Zákon	o	urbanizme	a	územnom	plánovaní

 - Základné	obsahové	členenie	by	malo	zohľadňovať	východiská	tvorby	nového	Stavebného	
zákona	v	logickom	usporiadaní	:

 - A/	čo	chceme	v	rámci	územného	rozvoja	postaviť	–	urbanizmus
 - B/	kde	to	chceme	v	rámci	územia	umiestniť	–	územné plánovanie
 - C/	ako	a	s	kým	to	chceme	postaviť	–	stavebný poriadok 
 - Nedostatočné	 zvládnutie	 a	 príprava	 časti	 A/	 /	 najmä	 činnosť	 architektov	 /	 má	 vplyv	 na	
predlžovanie	procesu	prípravy	územnoplánovacej	dokumentácie	podľa	časti	B/	/	architekti	
a	 stav.inžinieri	 /	 a	 v	 konečnom	 dôsledku	 spôsobuje	 i	 problémy	 s	 vlastnou	 realizáciou	
inžinierskych	stavieb	podľa	časti	C/	/	stavební	inžinieri	+	kvalifikované	stavebné	profesie	/.

 - Podrobnejšie	rozpísanie	požiadaviek	na	časti	urbanizmu	a	územného	plánovania	v	Stavebnom	
zákone	 by	 si	 vyžadovalo	 samostatnú	 tématickú	 konferenciu	 za	 účasti	 prevažujúcich	
účastníkov	skôr	z	architektonickej	sféry.	

 - SK	 SR	 zastáva	 názor,	 že	 pokiaľ	 zákon	 jednoznačne	 nestanoví	 povinnosť	 a	 záväznosť	
urbanistickej	 dokumentácie,	 je	 absurdné,	 aby	 sa	 urbanizmus	 vôbec	 vyučoval	 na	 vysokej	
škole	II.stupňa,	aby	sa	nevysvetlený	a	nedefinovaný	pojem	akejsi	urbanistickej	štúdie	kde	
–	tu:		vôbec	uvádzal	v	návrhu	paragrafového	znenia	/	viď	návrh/	ako	„nepovinný“	dokument	
obce,....

 - Zastávame	 názor,	 že	 jednou	 zo	 základných	 myšlienok,	 ktoré	 by	 mali	 v	 novom	 zákone	
dominovať	by	mali	byť	 jasne	a	presne	zadefinované	podmienky odbornej spôsobilosti 
a kvality osôb zúčastnených na výstavbe.	A	tu	vôbec	nejde	iba	o	riadiacich	pracovníkov,	
ale	 aj	 o priamo výkonných pracovníkov	 pri	 ktorých	 podmienky	 nie	 sú	 vôbec	 jasne	
definované.	Ako	 vlastne	môžeme	 hovoriť	 o	 nejakej	 vzrastajúcej	 kvalite	 stavebných	 prác,	
keď	 nám	 odborné	 práce	 vykonávajú	 nekvalifikované	 osoby?	 Pokiaľ vlastný Stavebný 
zákon jednoznačne nezadefinuje podmienku realizovania technologických procesov 
na stavbe iba kvalifikovanými pracovníkmi, nik nebude mať záujem vôbec o výchovu 
a vzdelávanie stavebných profesií.	A	v	súčasnosti	sme	jednoznačne	svedkami	tohto	javu,	
čoho	dôsledkom	sú	i	mnohé	poruchy	a	nekvalita	stavieb,	ba	dokonca	havárie.	Pokiaľ	v	tejto	
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oblasti	nebude	platiť	v	stavebníctve	prísna	právna	úprava	podmienok	výkonu	stavebných	
prác,	nemôžeme	očakávať	akýkoľvek	progres	a	zvyšovanie	kvality	v	náväznosti	na	životnosť	
stavebných	diel.

 - Ponechať	výkon	činnosti	stavebných	úradov	na	obciach,	realizovať	opatrenia	na	zvýšenie	
kvality,	odbornosti	a	spôsobilosti	pracovníkov	stavebných	úradov

 - Jednoznačne	 sprísniť	 podmienky	 vydávania	 stavebných	 povolení	 na	 „rodinné	 domy“	 ale	
popritom	zjednodušiť	ich	schvaľovanie	–	nie	vypustiť	„rodinné	domy“	zo	stavebného	konania,	
začleniť	ich	do	všeobecne	jednoduchých	stavieb	na	ohlásenie.

 - Uzákoniť	 podmienku	 realizácie	 (	 zhotovovania	 )	 stavieb	 iba	 na	 základe	 vykonávacieho	
projektu.	

 - Uzákoniť	podmienku	vykonávať	projektové	práce	všetkých	stupňov	iba	odborne	spôsobilým	
osobám	pre	vyhradenú	činnosť	vo	výstavbe	(autorizácia	SKSI)

 - Jednoznačne	legislatívne	stanoviť	podmienky	IT	a	digitalizácie	vypracovávania	a	schvaľovania	
projektovej	dokumentácie

 - návrh	 vôbec	 nedefinuje	 pojem	 vyhradené	 stavby,	 hoci	 definuje	 niektoré	 postupy	 pri	 ich	
príprave	a	realizácii	/	pozn.:	SK	SR	nesúhlasí,	aby	sa	výklad	pojmu	preniesol	do	právneho	
predpisu	nižšieho	stupňa-	vykonávacej	vyhlášky	/

 - vylúčiť	 anonymné	 oprávnenie	 certifikovať	 podnikateľské	 subjekty	 pre	 vyhradené	 stavby	
(vyzerá	to	lákavo,	že	je	snaha	o	zvyšovanie	kvality,	ale........)

 - Jednoznačne	 určiť	 podmienky	 získania,	 overovania,	 ďalšieho	 vzdelávania	 a	 priamej	
zodpovednosti	 vyhradenej	 činnosti	 vo	výstavbe	–	Stavebný	dozor	ako	 jeden	z	kľúčových	
prvkov	v	celom	stavebnom	procese.

 - Jednoznačne	stanoviť	podmienku	zhotovovania	všetkých	stavieb	pod	dohľadom	Stavebného	
dozora	(	aj	stavieb	zhotovovaných	svojpomocou	)

 - Vylúčiť	možnosť	akéhokoľvek	dodatočného	povolenia	„čiernej	stavby“
 - Zodpovednosť	za	„čiernu	stavbu“	zosúladiť	s	ustanoveniami	Trestného	poriadku
 - Jednoznačne	stanoviť	nie	možnosť,	ale	povinnosť	obce	zabezpečiť	bezodkladne	odstránenie	
„čiernej	stavby“........

 - Zákonom	vylúčiť	„zmenu	stavby	pred	dokončením“,	pokiaľ	sa	jedná	o	navýšenie	pôvodnej	
(schválenej)	podlažnosti	a/alebo	zastavanej	plochy

 - .....

ZÁVER :
Vážení	účastníci	konferencie	tu	v	Mikulove.

Pokiaľ	ste	boli	ochotní	prečítať	si	môj	príspevok	až	do	konca	a	zaujali	Vás	okolnosti	prípravy	
návrhu	novej	stavebnej	legislatívy	na	Slovensku	pre	obdobie	2020	a	viac,	budem	rád,	ak	sa	mi	
ozvete	s	Vašimi	postrehmi	na	horeuvedené	kontaktné	údaje	(	 tel.,	mail	 ).	Je	snahou	súčasnej	
vládnej	koalície	presadiť	novú	stavebnú	 legislatívu	ešte	v	 tomto	volebnom	období,	 t.j.	do	roku	
2020	a	znenie	ktorej	budeme	a	budete	musieť	akceptovať.	Zastávame	názor,	že	nová	progresívna	
stavebná	legislatíva	na	Slovensku	chýba,	ale	predmetné	návrhy	je	nutné	zásadne	upraviť,	aby	
boli	 prínosom	 zefektívnenia,	 zkvalitnenia	 a	 zrýchlenia	 stavebných	 procesov	 od	 prípravy	 až	
po	 finalizáciu	 v	 podobe	 kolaudácie.	 Pevne	 veríme,	 že	 aj	 zásluhou	 aktivít	 občanov,	 slušnými	
a	bezkonfliktnými	zhromaždeniami	verejnosti	proti	arogancii	moci,	bude	vládnuca	koalícia	viac	
„počúvať“	aj	názory	nie	komformné,	ale	postupným	dialógom	odbornej	verejnosti	dôjde	nakoniec	
k	 schváleniu	 nie	 ideálneho,	 ale	 kompromisného	 návrhu	 stavebnej	 legislatívy	 pre	 dobro	 celej	
stavebnej	praxe	a	spoločnosti.



49

AQUADESK - PŘÍLEŽITOST PRO HYDROIZOLATÉRY

Ing. Pavel Třísko
RETEX	a.s.,	U	nádraží	894,	672	01	Moravský	Krumlov
Tel.:		+420	727	871	491,	e-mail:	aquadesk@retex.cz,	www.aquadesk.cz

Anotace: 
Autor ve svém článku představuje inovativní, vegetačně-retenční desku AQUADESK, která 

je určena pro skladby zelených střech. Na základě předpokladu růstu počtu zelených střech 
v ČR a na Slovensku, ve spojení s unikátními vlastnostmi materiálu AQUADESK, nastiňuje 
hydroizolatérům příležitost proniknout na nový trh, nebo si rozšířit jejich stávající tržní podíl 
v oblasti zelených střech.

AQUADESK	 je	 nová	 retenčně-vegetační	 deska	 pro	 tvorbu	 souvrství	 zelených	 střech.	 Je	
vyrobena	z	recyklovaného	polyesteru,	vyniká	jednoduchostí	pokládky	a	vyváženými	parametry	
retence	a	drenáže.	Mezi	její	přednosti	patří	také	ochrana	hydroizolací-	 jak	v	průběhu	instalace	
zelené	střechy,	tak	i	v	průběhu	její	údržby.

AQUADESK	je	vyráběn	firmou	RETEx a.s.,	která	patří	mezi	tradiční	české	výrobce	netkaných 
geotextilií,	koberců	a	dekorů	pro	automotive,	akustických	izolací	a	technických	netkaných	textilií.	
www.retex.cz.	

   
V	roce	2016	přibylo	v	ČR	130.000	m²	zelených	střech,	v	roce	2017	to	už	bylo	195.000	m²	a	v	roce	

2018	je	předpoklad	více	jak	250.000	m²	nových	a	rekonstrukčních	zelených	střech.	Obdobnou	
dynamiku	má	 rozvoj	zelených	střech	na	Slovensku.	Více	 jak	2/3	všech	zelených	střech	v	ČR	
tvoří	extenzivní	střechy	(„bezúdržbové“-	bez	nutnosti	pravidelné	závlahy)	a	většina	realizací	jsou	
ploché střechy	–	z	důvodů	technické	i	finanční	náročnosti	mají	šikmé	zelené	střechy	výrazně	
nižší	podíl.	

Rozšiřování	zeleně	na	budovách	je	celosvětovým	trendem	a	je	podporováno	změnami	legislativy	
jak	v	národní	(Nová	zelená	úsporám),	tak	i	komunální	úrovni	(Praha).	V	nedávné	minulosti	bylo	
v	ČR	povědomí	o	zelených	střechám	velmi	malé	a		instalace	prováděli	zejména	specializované	
realizační	firmy.	Současný	nárůst		ploch	nových	a	rekonstrukčních	zelených	střech	je	ale	vysoký	–	
nové	 tržní	 příležitosti	 se	 již	 chopila	 řada	 zahradnických	 firem	a	 také	 některé	 hydroizolatérské	
firmy.

Na	 tyto	 tržní	 (celosvětové)	 výzvy	 reagují	 někteří	 výrobci	 hydroizolací	 a	 prezentují	 vlastní	
„zelená“	řešení,	(např.	spol.	SOPREMA-SOPRANATURE),	nebo	na	„zelených“	řešeních	pracují.		
Vlastní	výrobky	zapracovávají	do	skladeb	zelených	střech,	provádějí	školení	pro	realizační	firmy	
a	poskytují	podklady	pro	architekty	a	projektanty.

Hlavním	důvodem	vysokého	tempa	nárustu	zelených	střech	jsou	klimatické	změny.	V	prostředí	
střední	Evropy	přibývá	počet	 letních	 tropických	dní,	dlouhodobých	suchých	veder	a	zvyšování	
průměrné	 roční	 teploty.	 	Dle	výhledů	klimatologů	 je	 tento	 trend	dlouhodobý.	Klesá	dostupnost	
pitné	i	užitkové	vody.	Náklady	na	klimatizaci	v	letním	období	jsou	vysoké.	Změny	negativně	působí	
na	kvalitu	života	zejména	ve	velkoměstech.	Nové	teplotní	rekordy	způsobují	vysoké	namáhání	
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konstrukčních	materiálů	 vytavených	 slunečnímu	 záření.	 Například	 střešní	 hydroizolace,	 které	
nejsou	chráněny,	se	zahřívají	během	léta	až	na	60°C.	Toto	přispívá	ke	zkrácení	životnosti	 fólií	
i	asfaltových	pásů.

Naproti	 tomu	se	zelená	střecha	ohřeje	na	max.	30°	C	 -	předpokládáme	proto,	 že	životnost	
střechy	–	díky	prodloužení	životnosti	hydroizolací-	je	až	dvojnásobná.	Investoři	si	tak	postupně	
začínají	uvědomovat	přínos	zelených	střech,	i	přes	jejich	vyšší	pořizovací	náklady.	

   
Asfaltový povrch střechy má v létě teplotu 63° Celsia (Plzeň, rok 2015)

Hydroizolatéři		budou	mít		zájem	na	provádění	realizací	plochých	zelených	střech	v	případě,	
že	budou	mít	k	dispozici	materiál,	který	bude	jednoduchý	na	zpracování	a	bude	minimalizovat	
možné	chyby	při	pokládce.	

   
Práce s deskami AQUADESK je jednoduchá   (Hradec Králové, rok 2018)

Při	výběru	vhodného	retenčně	–	drenážního	materiálu	by	měly	být	upřednostňovány	výrobky,	
které	 jsou	 z	 lokálních	 zdrojů	 a	 jsou	 vyrobeny	 z	 recyklátů	 (zelená	 střecha	 by	 měla	 být	 také	
ekologická!),	jsou	recyklovatelné,	certifikované	a	ekologicky	nezávadné.	Samozřejmostí	musí	být	
také	dlouhá	životnost	a	jednoduchost	zpracování.	

Výše	uvedené	kritéria	AQUADESK	splňuje	a	navíc	nabízí	vysoký	stupeň	ochrany	hydroizolace.	
Technické	informace,	obrázky	z	referenčních	staveb	i	videa	z	pokládky	je	možno	najít	na	stránkách	
www.aquadesk.cz
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VYUŽITÍ TExTILNÍHO RECYKLÁTU  
V KONSTRUKCI ZELENÝCH STŘECH

Ing. Petr Selník (1)
Ing. David Bečkovský, Ph.D. (2)
Ing. arch. Tatiana Rebrová (3)
(1)	Fakulta	stavební,	VUT	Brno,	Veveří	331/95,	602	00,	Brno,	 

tel.:	+420	723	857	013	email:	selnikp@seznam.cz
(2)	Fakulta	stavební,	VUT	Brno,	Veveří	331/95,	602	00,	Brno,	
(3)	Fakulta	stavební,	VUT	Brno,	Veveří	331/95,	602	00,	Brno.

Anotace:
Příspěvek prezentuje výsledky komparativního měření odtokových parametrů zelených 

střech, včetně souvrství zelené střechy s textilním recyklátem. Způsob měření vychází 
z požadavků německé fLL. Porovnávány byly čtyři materiálově odlišné skladby avšak 
reprezentující současný trend zelených střech v Evropě.

1.  ÚVOD DO SOUČASNÉ PROBLEMATIKY
Český	 výrobní	 průmysl	 poskytuje	 ke	 druhotnému	 zpracování	 řadu	 pokročilých	 materiálů,	

které	 lze	 zpracovávat	 díky	moderním	 recyklačním	 technologiím.	S	 nutností	 snižování	 výrobní	
energetické	náročnosti	v	oblasti	stavebního	průmyslu	nachází	stále	více	materiálů	své	ekologické	
substituenty.	Zejména	v	oblasti	vegetačních	konstrukcí	je	tento	trend	velmi	patrný,	protože	jsou	
tyto	 konstrukce	 hlavními	 reklamními	 ambasadory	 šetrné	 výstavby	 pro	 trvale	 udržitelný	 rozvoj	
stavebního	průmyslu.	Řada	výrobců	používaných	materiálů	ve	skladbách	zelených	střech	a	fasád	
hledá	v	posledních	 letech	alternativní	 recyklované	výrobky	zejména	na	bázi	plastových	hmot.	
Cílem	 této	 substituce	 je	 dosáhnout	 ještě	 lepších	 výsledků	 v	 hodnocení	 použité	 skladby	a	 též	
celého	objektu	v	certifikacích	LEED	a	BREEAM.	

Tento	proces	byl	nejprve	aplikován	na	separačních,	filtračních	a	ochranných	vrstvách	skladby	
zelené	střechy.	Řada	výrobců	nahradila	používané	geotextílie	a	 filtrační	 fólie	 z	prvovýroby	za	
recyklovanou	 variantu	 materiálů.	 Hlavní	 klíčové	 prvky	 skladby	 zelené	 střechy	 jako	 retenční,	
drenážní	 či	 akumulační	 [1]	 prvky	 nacházejí	 své	 substituenty	 již	 poměrně	nesnadno	 (výjimkou	
jsou	někteří	výrobci	nopových	fólií	zaměření	na	západoevropský	trh).	Alternativním	výrobkem	pro	
retenční	vrstvy	zelené	střechy	je	recyklovaný	polyesterový	deskový	materiál	vzájemně	spojený	
tavitelnými	vlákny.	Zdrojem	recyklovaného	materiálu	jsou	vysoce	kvalitní	textilní	vrstvy	zejména	
z	automobilového	průmyslu.	

Cílený	 recyklovaný	materiál	 má	 na	 současném	 trhu	 doplnit	 sortiment	 výrobků	 pro	 zelenou	
střechu	a	přinést	alternativní	aplikační	 technologie[2].	Recyklovaná	polyesterová	deska	slouží	
ve	skladbě	jako	retenční	materiál	s	vegetační	funkcí	a	současně	též	jako	primární	mechanická	
ochrana	při	aplikaci	substrátu.	Cílovou	aplikací	je	zelená	střecha	s	menším	počtem	aplikačních	
vrstev,	tak	aby	bylo	možné	jednoduše	řešit	oblasti	prostupů,	okrajů	a	rohů.	Hlavní	oblastí	použití	
je	extensivní	střecha	s	cílovou	výškou	substrátu	do	10	cm,	minoritně	pak	semiintenzivní	varianta	
s	 výškou	 substrátu	 do	 30	 cm.	 Pro	 účely	 popisu	 chování	 zabudované	 desky	 v	 zelené	 střeše	
a	demonstraci	účelu	použití	je	součástí	článku	diskuze	měření	odtoku	z	experimentální	sestavy	
zelené	střechy.

2. VLASTNOSTI ZKOUMANÉ DESKY
Zkoumaná	deska	je	tvořena	třemi	různými	variantami	polyesteru	–	recyklovaná	drť,	recyklovaná	

a	 pojivová	 vlákna.	 Poměr	 zastoupení	 a	 přesný	 popis	 vlastností	 jednotlivých	 segmentů	 jsou	
předmětem	 výrobního	 tajemství.	 Byly	 vyrobeny	 testovací	 sady	 tloušťky	 20	 a	 30	 mm,	 které	
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předpokládají	 nejlepší	 možnou	 kombinaci	 pro	 účely	 stavebního	 trhu[3].	 Bližší	 informace	
o	testované	desce	jsou	přehledně	zapsaný	v	tabulce	č.	1.

Technické parametry zk. materiálu Jednotka 20 mm 30 mm

Šířka

mm

600 600

Délka 1200 1200

Tloušťka	0,5	kPa	/	EN	ISO	9073-2 20 30

Plošná	hmotnost	/	EN	ISO	9864 g/m² 2000 3000

Hmotnost	plně	nasycené	desky kg/m² 13 22

Stlačitelnost	/	ČSN	EN12431 % 20 20

Pevnost	v	tahu	/	EN	ISO	10319	-	vertikální	rovina
kN/m

0,7 1,3

Pevnost	v	tahu	/	EN	ISO	10319	-	horizontální	rovina 0,6 0,7

Dynamická	tuhost	/	ČSN	ISO	9052-1 Mpa/m 11,5 8,2

Dyn.	Protržení	kuželem	dle	EN	ISO	13433 mm 47 37

Tepelná	vodivost	-	laboratorní	vlhkost	dle	ČSN	EN	12667
W/m*K

0,038 0,038

Tepelná	vodivost	-	nasycený	stav	dle	ČSN	EN	12664 0,142 0,142

Max.	vodní	kapacita	-	sklon	0° l/m² 12 20

Propustnost	kolmo	k	rovině	dle	EN	ISO	11058 l/m².s 4,42.10¯² 3,71.10¯²

Tab. 1: Tabulka vlastností polyesterového testovaného materiálu

3. MĚŘENÍ INTENZITY ODTOKU Z ExPERIMENTÁLNÍ SESTAVY
Testovaná	sestava	experimentální	zelené	střechy	se	skládá	z	podpůrné	stolice	s	nastavitelným	

sklonem	testované	roviny	s	vanou	pro	měřenou	skladbu.	Rozsah	stolice	umožňuje	testovat	střechy	
až	 do	 sklonu	 25°.	Testovací	 vana	 je	 čtvercového	 rozměru	 o	 celkové	 ploše	 1,44	m2	 s	 volnou	
odtokovou	hranou	na	spodní	straně	v	úrovni	dna,	tak	aby	byl	zajištěn	volný	odtok	bez	bariéry.	
Díky	navrženému	čtvercovému	tvaru	 je	možný	přímý	přepočet	ve	vztahu	k	ploše,	neboť	volná	
odtoková	hrana	se	zmenšuje	přímo	úměrně	ve	stejné	funkční	charakteristice	jako	přepočítávaná	
plocha.		Celá	sestava	je	řízeně	zavlažována	rovnoměrně	v	celé	ploše	umělým	regulovatelným	
deštěm,	který	je	po	dobu	měření	konstantní.	

Jako	 srovnávací	 měření	 je	 ilustrováno	 měření	 dle	 německých	 standardů	 organizace	
Forschungsgesellschaft	Landschaftsentwicklung	Landschaftsbau	e.V.	(zkráceně	FLL)	pro	testování	
skladeb	zelených	střech	dle	15	minutového	deště,	který	je	nejběžnější	formou	současné	podoby	
srovnávání	materiálů	 zelených	 střech.	Během	 zavlažovaných	 15	minut	 je	 cílovým	množstvím	
27	mm	srážek	na	1	m2.	Přítok	do	zavlažovacího	systému	tedy	odpovídá	0,03	l·s-1.	Odtokové	vody	
jsou	z	volné	odtokové	hrany	svedeny	do	záchytné	nádrže,	která	je	kontinuálně	vážena	každých	
5	sekund	po	dobu	nejméně	2	hodin	pro	správné	zachycení	chování	retenční	charakteristiky.	Celé	
měření	 je	 umístěno	 v	 laboratořích	VUT,	 tak	 aby	 bylo	 zabráněno	 vlivu	 působení	 větru,	 změny	
teplot	a	zejména	snížení	rozdílu	výparu	mezi	jednotlivými	měřeními.	

Měřenými	 materiály	 pro	 účely	 porovnání	 materiálové	 charakteristiky	 intenzity	 odtoku	
zkoumaného	materiálu	byl	substrát	českého	producenta	BBcom	objemové	hmotnosti	1020	kg·m-3 
o	instalované	výšce	100	mm;	skladba	pro	extensivní	souvrství	 tvořená	z	geotextílie	300	g·m-2,	
nopové	fólie	o	výšce	nopu	25	mm	a	filtrační	fólie	105	g·m-2;	desky	z	hydrofilní	minerální	vlny	50	mm	
s	 objemovou	 hmotností	 80	 kg·m-3.	 Charakteristiky	 intenzity	 odtoku	 byly	 přehledně	 zobrazeny	
v	demonstrovaném	grafu	č.	1.	Všechny	materiály	a	sestavy	kromě	měření	substrátu	byly	měřeny	
při	zatížení	80	kg·m-2.	Toto	zatížení	bylo	realizováno	ze	dvou	hlavních	důvodů,	a	sice	z	důvodu	
přiblížení	skutečného	chování	celé	sestavy	zejména	pak	drenážních	a	retenčních	vrstev.	Druhým	
důvodem	je	forma	unifikace	měření	postupného	smáčení	povrchu	vrstev	pod	úrovní	substrátu.	
Použití	 praného	 kameniva	 s	 uzavřeným	povrchem	 frakce	 4	 až	 8	mm	bylo	 vyhodnoceno	 jako	
nejvhodnější	médium	při	transportu	umělých	dešťových	srážek	k	měřené	vrstvě.
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Graf. 1: Výsledky měření intenzity odtoku

4. VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Na	základě	hodnocení	intenzity	odtoku	lze	nový	materiál	nejvíce	připodobnit	chování	substrátu.	

S	 tímto	 cílem	 byl	 také	 uvedený	 materiál	 vyvíjen.	 Na	 grafu	 je	 srovnáváno	 běžně	 aplikované	
množství	jednotlivých	vrstev	tj.	100	mm	substrátu	a	40	mm	retenční	vrstvy	ve	formě	dvou	desek,	
jejichž	spoje	se	při	aplikaci	překrývají	nejméně	o	100	mm.		Během	celého	cyklu	měření	nedošlo	
v	substrátu,	minerální	vlně	ani	v	textilním	materiálu	k	překročení	nebo	vyrovnání	hodnoty	přítoku	
0,03	l·s-1.	Tyto	materiály	dle	testu	prokazatelně	snižují	maximální	intenzitu	odtoku	během	celého	
trvání	testu.	U	systémové	skladby	s	nopovou	fólií	 lze	naopak	vysledovat	zvýšení	maximálního	
odtoku	ze	sestavy,	které	 je	spojeno	s	procesem	smočení	suchých	 textilních	vrstev	a	vyplnění	
zásobních	nopů.	Ze	 zmíněné	sestavy	nejprve	neodtéká	 srážková	 voda,	 protože	 je	 systémem	
filtrována	do	kalíšků	nopové	fólie.	Po	naplnění	kalíšků	se	nárazově	zvýší	odtoková	intenzita	celé	
skladby	 z	 důvodu	náhlého	 rychlého	odtoku	přebytečné	 vody	po	nesmočené	 separační	 vrstvě	
geotextilie	ve	zkoumaném	sklonu.	Efektivita	filtrace	je	současně	snížena	tlakem	vodní	hladiny	pod	
filtrační	folií,	takže	část	srážkových	vod	odteče	po	povrchu	filtrační	fólie	do	nejnižšího	místa	odtoku	
a	nárazově	zvýší	intenzitu	odtoku.	Ve	skutečné	skladbě	má	toto	chování	eliminovat	aplikovaná	
vrstva	substrátu.	Tento	jev	bude	pravděpodobně	možné	sledovat	u	násobně	vyšších	přívalových	
srážkách	i	na	sestavě	se	substrátem	po	vyčerpání	jeho	retenčních	kapacit.	Krátkodobé	skokové	
navýšení	odtoku	u	skladeb	s	nopovou	folií	souvisí	s	 jejich	principem	návrhu	absolutní	zádržné	
funkce	v	prvních	jednotkách	minut	deště	dle	velikosti	kalíšků	-	nopů.

Naproti	 tomu	zbývající	 testované	materiály	 fungují	na	principu	filtrace	srážek	v	celém	svém	
objemu,	a	tím	se	více	přibližují	nativnímu	chování	růstového	média	ve	formě	substrátů	s	malým	
podílem	organických	hmot	řádově	do	20	%	svého	objemu.	Zejména	anorganický	materiál	substrátu	
průběžně	 filtruje	 srážkové	 vody	 skrze	 své	 vrstvy,	 část	 zachycuje	 a	 přebytek	 po	 filtraci	 skrze	
celou	výšku	substrátu	vytéká	s	maximální	intenzitou	85%	původní	srážkové	intenzity.	Retenční	
schopnost	hydrofilní	minerální	vlny	je	téměř	absolutní	–	první	odtoková	aktivita	nastává	téměř	po	
2/3	celkového	trvání	standardizovaného	deště	a	 je	řádově	minimální	oproti	dalším	materiálům	
testu.	Z	hlediska	zádržné	funkce	se	jedná	o	ideální	materiál,	který	ale	díky	své	vysoké	kapilární	
schopnosti	udržovat	srážkové	vody	v	celém	svém	výškovém	profilu	způsobuje	úhyn	kořenového	
systému	 suchomilných	 rostlin,	 které	 se	 na	 extensivní	 střechy	 obvykle	 vysazují.	 Právě	 vysoká	
zádržná	schopnost	limituje	použití	tohoto	materiálu	v	extensivních	skladbách.	Spolu	s	popsanou	
charakteristikou	a	doporučením	o	instalaci	nízké	vrstvy	substrátu	na	minerální	vatu	cca	do	3	až	
4	cm	v	našich	klimatických	podmínkách	nastává	výrazný	úbytek	vegetačního	krytu	zejména	ve	
vlhkých	měsících.	Tento	jev	není	chybou	nebo	vadou	používaného	materiálu,	ale	nepochopení	
základních	funkčních	charakteristik	extensivní	zelené	střechy	v	klimatických	podmínkách	České	
Republiky.	Přenesená	skladba	s	retenční	vrstvou	z	minerální	vlny	nemůže	fungovat	se	stejným	
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druhovým	složením	rostlin	jako	v	Itálii	nebo	opačný	extrém	jako	v	Nizozemí.	Následné	chápání	
minerální	vaty	jako	růstového	média	vedlo	ke	snižování	výšky	propustného	substrátu,	které	vedlo	
jen	k	prohloubení	problému	přemokření	kořenového	systému.

Polyesterová	deska	se	z	testovaných	materiálů	nejvíce	blíží	chování	testovaného	substrátu.	
Srážková	voda	není	ve	zkoumané	vrstvě	zachycena	v	celém	výškovém	profilu	desky.	Po	rozebrání	
sestavy	byla	retenční	textilní	vrstva	rozebrána	a	jednotlivé	vrstvy	20	mm	desek	byly	samostatně	
zváženy.	Na	 základě	měření	 bylo	 zjištěno	 následné	 rozložení	 zachycení	 srážek:	 horní	 deska	
zachytila	30	%	z	celkových	9	litrů	v	celé	sestavě,	spodní	zbývajících	70%	tj.	6,3	l.	Současně	je	
ale	toto	celkové	množství	zachycených	srážek	trojnásobně	vyšší	než	u	sestavy	s	nopovou	fólii.		
Z	těchto	výsledků	vyplívá,	že	nově	vyvíjený	textilní	polyesterový	recyklát	má	odlišné	vlastnosti	
chování	z	pohledu	dynamiky	intenzity	průtoku	i	z	hlediska	retenční	zádržné	funkce.	Z	testovaných	
materiálů	má	charakter	 intenzity	odtoku	srovnatelný	s	běžně	užívanou	mocností	substrátu,	ve	
kterém	cílová	skladba	vegetace	nejlépe	prospívá.	Materiál	svou	vláknitou	strukturou	umožňuje	
prorůstání	 kořenů,	 proto	 v	 kombinaci	 s	 retenčními	 vlastnostmi	 je	 možné	 uvažovat	 o	 snížení	
aplikované	vrstvy	substrátu	na	nižší	úroveň	3	cm.	Cílem	takovéto	skladby	je	přísně	extensivní	
střecha	pro	sušší	oblasti	s	celkovou	nízkou	hmotností.	Uvedený	materiál	je	doplněním	současného	
stavebního	trhu	v	oblasti	zelených	střech	a	má	za	cíl	zohlednit	aplikaci	extensivní	zelené	střechy	
v	podmínkách	středoevropského	kontinentálního	klimatu.

5. ZÁVĚR
Nové	pokročilé	polyesterové	materiály	přinášejí	na	trh	zelených	střech	nejen	novou	alternativu	

současných	výrobků,	ale	také	umožňují	vývoj	nových	skladeb	a	nových	aplikací	zelených	střech.	
Zejména	 nové	 systémové	 skladby	 pro	 kontinentální	 charakter	 klimatu	 jsou	 na	 současném	
stavebním	 trhu	minoritní,	přestože	použití	materiálů	pro	podpůrné	konstrukce	zelených	střech	
v	České	Republice	z	tohoto	hlediska	většina	aplikací	vyžaduje.		Nekritické	přejímání	stávajících	
řešení	způsobuje	negativní	vnímání	některých	materiálů	na	českém	trhu.	Ukázkovým	příkladem	
je	 chybné	 použití	 minerální	 vlny	 na	 extensivních	 střechách	 s	 malou	 vrstvou	 substrátu,	 která	
vlivem	vysoké	zádržnosti	srážek	způsobuje	degradaci	vegetačního	pokryvu.	Řada	odborníků	pak	
srovnává	deskové	materiály	podobného	vzhledu	a	predikuje	jim	na	základě	zkušenosti	srovnatelné	
negativní	vlastnosti.	Tento	přístup	však	není	podložen	znalostí	skutečného	chování.	Z	uvedeného	
měření	v	tomto	článku	vyplývá	odlišné	chování	textilních	materiálů	oproti	skladbám	s	minerální	
vatou	ale	i	s	nopovou	folií.	Testovaná	deska	stojí	v	pomyslné	řadě	mezi	těmito	skladbami	a	lze	ji	
svým	chováním	nejvíce	připodobnit	chování	lehkého	anorganického	substrátu	s	malým	podílem	
rašeliny	do	15%.
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Anotace:
Cílem lokálních přírodě blízkých opatření, tykajících se hospodaření s dešťovou vodou, je 

zachování přírodního charakteru bilance vody v území. V husté zástavbě měst množství volných 
vodopropustných ploch v úrovni terénu je omezeno, proto v souladu s principy udržitelnosti 
musejí být zohledněny další způsoby snížení množství odtoku srážkových vod do kanalizační 
sítě, například použití zelených střech. V dnešní době kromě zelených střech jsou známy také 
modré střechy s jejich různými způsoby zachycení srážkové vody a hnědé biodiverzní střechy 
s vrstvou substrátu bez speciálně vysazené vegetace. V příspěvku jsou popsány výšeuvedené 
tři typy střech, včetně možnosti návrhu a využití v intravilánu. 

1.  ÚVOD 
S	růstem	zastavěné	plochy	měst	roste	také	podíl	zpevněných	nepropustných	ploch	a	tím	se	

narušuje	bilance	vody	v	území.	Srážková	voda	místo	toho,	aby	byla	zasáknuta	půdou	a	pak	by	
dotovala	podzemní	vodní	zdroje	je	přepravována	kanalizačními	sítěmi	do	čistírny	odpadních	vod,	
kde	je	po	úpravě	vypouštěna	do	nadzemních	vodních	toků.	Tyto	vodní	toky	po	velkých	srážkových	
událostech	můžou	mít	omezenou	kapacitu	příjmu,	a	proto	ve	městech	s	malou	vodnatostí	toku	je	
to	vypouštěni	problematické.	Na	území	měst	množství	srážkových	vod	závisí	na	podílu	zastavěné	
plochy.	Podle	údajů	Českého	statistického	úřadu	[1]	plocha	nepřírodního	charakteru	(zastavěná	
plocha	a	nádvoří	a	ostatní	plocha)	 činí	 cca	37	%	od	celkové	 rozlohy	v	Brně	a	47	%	v	Praze	
(Obr.1).	

Obr.1 Rozloha a podíl zastavěné plochy v Praze a Brně (zdroj: autor)

Zástavba	Brna	je,	jak	je	to	obvykle	u	měst,	nejhustší	v	centru	(tzv.	městská	zástavba)	a	méně	
hustá	na	okrajích	města,	na	severu	pak	převládají	lesní	porosty,	v	jižní	části	zemědělská	půda	
(Obr.2).
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Obr.2 Charakter zástavby Brna (zdroj: [2])

2.  ODTOK SRAZKOVÉ VODY VE MĚSTECH
Většina	měst	měla	 původně	 jednotný	 kanalizační	 systém,	 který	 se	 zatím	 zachoval	 i	 když	

v	nových	sídlištích	 je	vybudován	oddílný	systém.	Jednotný	kanalizační	 systém	znamená	že	
po	něm	jsou	přepravovány	současně	splaškové	a	dešťové	vody.	Při	jeho	přeplnění	je	potřeba	
systém	odlehčit,	a	to	často	pomocí	odlehčovacích	komor	(přímým	vypouštěním	směsi	splaškové	
a	dešťové	 vody	do	 vodních	 zdrojů	bez	 čistění),	 což	hrozí	 kontaminací	 těchto	 vodních	 toků.	
Příkladem	může	 sloužit	 Brno,	 které	 dosud	má	 v	 centru	města	 jednotnou	 kanalizační	 stoku	
a	několik	odlehčovacích	komor.	Kvůli	malé	vodnatosti	Svratky	byly	vždy	problematické	zacházeni	
s	dešťovou	vodou	po	velkých	srážkových	událostech.	Také	čistírna	měla	omezenou	kapacitu.	
V	 rámci	 rekonstrukce	 ČOV	 v	 letech	 2001-2004	 byla	 vybudována	 nova	 nádrž	 na	 dešťovou	
vodu	o	objemu	10500	m3,	která	dočasné	problém	srážkové	vody	z	dešťových	stok	vyřešila,	ale	
v	budoucnosti	problém	přeplnění	ČOV	se	může	vrátit	znovu.	

Důvodem	k	vybudování	vsakovacích	zařízeni	nebo	zelené	střechy	na	pozemku	může	být	to,	že	
v	místech,	kde	je	kapacita	ČOV	nebo	kanalizační	sítě	omezena,	může	nastat	případ,	kdy	město	
nedovolí	 napojení	 na	 dešťovou	 kanalizaci,	 a	 to	 znamená	 že	 všechna	 srážková	 voda	má	 být	
likvidována	na	pozemku.	Dalším	důvodem	může	být	cena	stočného.	Sice	u	nemovitosti	určené	
k	bydlení	se	stočné	zatím	neplatí,	v	budoucnosti	nelze	to	vyloučit.

Kromě	toho	Vyhláška	o	obecných	požadavcích	na	využívání	území	stanoví,	že	na	stavebním	
pozemku	musí	být	řešeno	vsakování	nebo	odvádění	srážkových	vod,	a	to:
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1.	 přednostně	 jejich	 vsakování,	 v	 případě	 jejich	 možného	 smísení	 se	 závadnými	 látkami	
umístění	zařízení	k	jejich	zachycení,	není-li	možné	vsakování,	2.	jejich	zadržování	a	regulované	
odvádění	oddílnou	kanalizací	k	odvádění	srážkových	vod	do	vod	povrchových,	v	případě	jejich	
možného	 smísení	 se	 závadnými	 látkami	 umístění	 zařízení	 k	 jejich	 zachycení,	 nebo	 3.	 není-li	
možné	oddělené	odvádění	do	vod	povrchových,	pak	jejich	regulované	vypouštění	do	jednotné	
kanalizace	[3].

3.  PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
Existuje	 velké	 množství	 opatření,	 které	 přispívají	 k	 přirozenému	 vsaku	 srážkové	 vody	

v	upraveném	terénu,	bud‘	v	zemědělské	krajině	nebo	ve	městech.	Hlavním	cílem	je	zachování	
bilance	vody	v	území	a	eliminace	rizika	záplav,	což	je	v	souladu	se	zákonem	o	uzemním	plánováni	
v	 části	 udržitelného	 rozvoje	 území	 (vytvářet	 na	 území	 podmínky	 pro	 snižování	 nebezpečí	
ekologických	 a	 přírodních	 katastrof	 a	 pro	 odstraňování	 jejich	 důsledků,	 a	 to	 přírodě	 blízkým	
způsobem).	Přírodě	blízké	hospodaření	s	dešťovými	vodami	(HDV)	zahrnují	způsoby	zadržení	
dešťových	vod	v	miste	vzniku,	ve	městech	jsou	to	propustné	povrchy,	vsakovací	průlehy,	kanály	
a	 potůčky,	 filtrační	 pruhy,	 podzemní	 vsakovací	 zařízení,	 příkopy,	 vsakovací	 záhony,	 detenční,	
retenční	a	vsakovací	nádrže,	zelené	střechy.	Kromě	zelených	střech	dnes	existuju	jine	retenční	
nebo	detenční	střechy,	a	to	modré	a	hnědé.

4.  ZELENÉ STŘECHY
Zelené	střechy	jsou	vícevrstvé	systémy,	které	pokrývají	střechu	budovy	vegetací.	Instaluji	se	

na	plochých	a	šikmých	střechách.

Dnes	 zelené	 střechy	 zajišťují	 celou	 řádu	 funkcí:	 regulace	 vnitřní	 teploty	 vzduchu,	 regulace	
vlhkosti	v	okolí	střechy,	ochrana	souvrství	střechy,	zejména	hydroizolační	vrstvy	před	slunečním	
zářením,	zlepšení	kvality	vzduchu	v	okolí	díky	spotřebě	 rostlinami	oxidu	uhličitého	a	produkci	
kyslíku,	sociální,	kulturní	a	ekonomický	účinek,	retence.

Zelené	střechy	se	nejčastěji	dělí	na	dva	typy:
•	 extenzivní	–	jedno	nebo	vícevrstvá	konstrukce	s	tloušťkou	substrátu	50-100	mm,	na	které	
jsou	 vysazeny	 převážně	 suchomilné	 rostliny	 a	 rozchodníky,	 bez	 zavlažování	 (nebo	 se	
zavlažováním	pouze	v	době	založení	vegetace)	a	nepochozí.	Cílem	je	vytvořit	odolný	systém	
pro	retence	srážkové	vody	při	nízkých	nákladech	na	údržbu.

•	 intenzivní	–	vícevrstvý	systém	se	substrátem	mocným	nejméně	200	mm	s	možností	vytvářet	
výraznější	povrch	střechy.	Na	intenzivní	střeše	se	vyskytuje	celá	řada	rostlin,	včetně	kvetoucích	
a	víceletých.	Střecha	vyžaduje	pravidelnou	údržbu	a	zavlažování	a	je	synonymem	„střešní	
zahrady“.

Existuje	 také	 třetí	 typ	 –	 polointenzivní	 který	 zahrnuje	 vlastnosti	 extenzivních	 a	 intenzivních	
střech.

Tloušťky	jednotlivých	vrstev	závisejí	na	typu	střechy.	Roční	retence	činí	50	%	u	extenzivních	
střech	až	80	%	u	intenzivních.

Retence	 je	 zajištěna	hlavně	díky	 vegetační	 vrstvě	 a	 vegetaci,	 která	 spotřebuje	 vodu,	 a	 tak	
voda	se	nejen	vyparuje	z	plochy	substrátu	ale	také	z	listů	rostlin	(transpirace),	a	tak	se	obnovuje	
kapacita	pro	další	zachycení	srážkové	vody.

5.  INSTALACE ZELENÝCH STŘECH V BRNĚ
Po	průzkumu	území	města	Brna	pomocí	ortofotomap	v	 roce	2017	bylo	zjištěno,	že	celkový	

počet	zelených	střech	činil	233	s	celkovou	plochou	cca	113	000	m2.	V	Brně	převládají	střechy	
s	extenzivním	vegetačním	souvrstvím	 (77%),	 které	nepotřebuji	 náročnou	údržbu	a	 ve	 většině	
případu	i	zalévání,	a	podíl	intenzivních	je	23%.
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Nejčastěji	jsou	zelené	střechy	aplikovány	na	rodinných	domech	(35%),	sem	patří	také	střechy	
na	částečné	zapuštěných	do	svahů	garáží.

Z	 důvodů	 estetických,	 nebo	 nemožnosti	 napojit	 se	 na	 dešťovou	 kanalizaci	 a	 vybudovat	
podzemní	retenční	nádrž	zelené	střechy	se	časem	stávají	více	populárním	řešením	u	rodinných	
domu	s	plochou	střechou.

Obr.2 Zelené střechy v Brně: A – podíl střech s extenzivní a intenzivní vegetací, B – výskyt zelených 
střech různých ploch, C – výskyt zelených střech na různých typech budov (zdroj: [4])

6.  HNĚDÉ STŘECHY
Hnědá	 střecha	 se	 často	 povazuje	 za	 nový	 typ	 zelené	 střechy	 kvůli	 podobě	 jejich	 skladeb	

a	vlastností.	Poměr	zadržování	dešťové	vody	 je	proto	přibližně	stejný	 jako	u	zelených	střech.	
Zásadním	 rozdílem	 je	však	poměr	biodiverzity,	 kterou	každá	z	 těchto	střech	zajišťuje.	Povrch	
substrátu	hnědé	střechy	je	totiž	ponechán	zcela	nebo	téměř	bez	vegetace	za	účelem	postupného	
přirozeného	zasévání	lokálními	druhy	rostlin.	Zásadní	vlastností	biodiverzní	střechy	je	maximální	
imitace	terénu,	proto	při	její	instalaci	se	používají	prvky	jako	vodní	plochy,	kmeny	stromů,	písek,	
kameny	a	proměnlivá	tloušťka	substrátu.	

Obr. 3 Hnědá střecha (zdroj: [5])
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7.  MODRÉ STŘECHY
Stěrkové	 střechy	 v	 anglojazyčné	 literatuře	 vyskytující	 se	 pod	 názvem	modré	 střechy	 (blue	

roofs)	jsou	systémy	řízeného	odtoku	ze	střechy	a	jsou	určeny	k	detenci,	tj.	dočasnému	zadržení	
a	 pomalému	 vypouštění	 dešťové	 vody.	 Jsou	 efektivní	 na	 střechách	 plochých	 nebo	 s	mírným	
sklonem	do	2	%.

Hlavní	 funkcí	 modré	 střechy	 je	 zadržování	 dešťové	 vody.	 Modré	 střechy	 zadržují	 vodu	
buď	dočasně	s	následujícím	vypouštěním	do	kanalizace	 (detence)	nebo	pro	účely	 její	 použití	
v	budově	(např.	splachování	WC)	a	na	pozemku	(zalévání	trávníku).	Zadržená	voda	může	být	
také	částečné	vypařená.	Na	rozdíl	od	zelených	střech	často	nejsou	esteticky	výrazným	prvkem,	
nepodporují	 biodiverzitu	 a	 nezlepšují	 kvalitu	 vzduchu	nad	povrchem,	 kromě	případů	modrých	
zelených	střech.

Voda	na	střeše	může	být	sbírána	na	povrchu	se	štěrkovou	balastní	vrstvou	nebo	bez	ní,	ve	
speciálních	kontejnerech	se	štěrkem	nebo	ve	speciálních	retenčních	plastových	blocích	s	možností	
instalace	 nad	 nimi	 vegetačního	 souvrství	 (modrá	 zelená	 střecha)	 (Obr.4).	Také	 střecha	může	
být	pochozí,	neboť	je	možné	instalovat	na	plastové	bloky	nebo	primo	na	hydroizolaci	konstrukci	
terasy.	Balastní	střecha	je	nejjednodušším	řešením	modré	střechy.	Voda	se	zadržuje	v	mezerách	
vrstvy	štěrku	a	do	určité	míry	i	nad	ní.	Také	se	voda	může	sbírat	na	střeše	přímo	na	hydroizolaci	
bez	balastní	vrstvy.

Obr. 4 Typy modrých střech 1 – balastní, 2 – s plastovými bloky (modrá zelená střecha) 3 – s terasou nad 
vodoakumulační vrstvou, 4 – kontejnerový systém (zdroj: [6])

Skladby	modrých	střech	a	pořadí	vrstev	(klasické	nebo	inverzní)	se	liší	podle	výrobce	a	způsobu	
vodoakumulace.	Výrobci	zatím	neuvádějí	míru	retence	nebo	detence	modrých	střech.

Obr. 5 Modrá střecha pilotního projektu v New Yorku 1- rozděleni na 4 zóny, 2 - střešní vpusť, 3 - kontrolní 
překážky, 4 - kontejnerový systém (zdroj: [7])

8.  ZPŮSOB AKUMULACE VODY
Jak	 je	vidět	z	praxe	u	zelených	střech	se	voda	nejčastěji	 zadržuje	ve	speciálních	vrstvách,	

jako	 substrát	 nebo	 retenční	 vrstva	 z	 různých	 vláknitých	 materiálů,	 i	 když	 se	 vyskytují	 i	 tzv.	
meandrové	 (profilované	plastové)	 panely,	 které	 současně	 slouží	 jako	drenážní	 vrstva	 sloužící	
pro	zpomalení	odtoku	díky	speciálnímu	profilu,	který	prodlužuje	cestu	vody	do	vpustí.	To	může	
být	objasněno	tím,	že	u	zelených	střech	je	potřeba	nejen	srážkovou	vodu	zachytit,	ale	i	zadržet	
ji	tam	na	nějakou	dobu	pro	rostliny	v	případě	sucha,	a	to	ve	vrstvě	nebo	materiálu	dosažitelném	
pro	kořínky.	U	modrých	střech	se	naopak	nepoužívají	vrstvy	ze	vláknitých	materiálů,	ale	nejčastěji	
ze	sypkých,	například	štěrku,	nebo	plastových	vodoamulacních	desek	s	vysokým	profilem	nebo	
blocích	a	převládá	způsob	sbíraní	vody	v	kontejnerech,	výše	uvedených	plastových	blocích	nebo	
primo	na	hydroizolační	vrstvě.	V	případě	že	zelena	střecha	má	plastové	bloky	pod	vegetačním	
souvrstvím	hovoří	se	o	modré	zelené	střeše.



60

Modré	střechy	jsou	poměrně	novou	technologii	a	česká	legislativa	ani	české	normy	zatím	tento	
pojem	neuvádějí	a	nejsou	pro	modrou	střechu	určeny	součinitele	odtoku,	proto	při	její	instalaci	
se	nepočítá	se	zadržením	na	ní	vody.	Zelené	střechy	jsou	naopak	známým	způsobem	zmenšení	
odtoku	dešťové	vody	a	je	finančně	podporována	jejich	instalace	(například	Nová	zelená	úsporám,	
kde	 jsou	podporovány	hlavně	extenzivní	zelené	střechy	s	mocností	souvrství	minimálně	8	cm	
a	alespoň	5	druhy	trvale	udržitelných	druhů	vegetace).	Nedostatkem	je	však	to,	že	norma	ČSN	
75	6760	Vnitřní	kanalizace	[8]	uvádí	pouze	3	možné	součinitele	odtoku,	a	to	zaleží	na	tloušťce	
vrstvy	substrátu.	Při	tom	již	dávno	existují	retenční	materiály,	které	jsou	schopny	zadržovat	vodu	
lepe	než	substrát,	a	proto	i	při	menších	tloušťkách	substrátu	se	dá	dosáhnout	snížení	součinitele	
odtoku	(při	menších	dešťových	událostech	podíl	vsáknuté	vody	dosáhne	až	100	%),	než	je	uveden	
v	normě.

9. ZÁVER
Největší	 efektivitu	 vzhledem	 ke	 schopnosti	 zadržet	 špičkový	 odtok	 srážkové	 vody	 do	

kanalizační	sítě	mají	retenční	střechy	v	intravilánu.	Retenční	střechy	mohou	být	v	tomto	případě	
aplikovány	 buď	 na	 stávajících	 objektech	 při	 rekonstrukci	 střechy	 nebo	 na	 nových	 objektech.	
Při	tom	nosnost	střešní	konstrukce	je	často	pro	možnost	instalace	zelené	střechy	rozhodujícím	
faktorem.	 Zpravidla	 pro	 případ	 rekonstrukce	 jsou	 vhodné	 pouze	 extenzivní	 střechy	 s	 tenkou	
vrstvou	substrátu.	Zatímco	v	ustálené	husté	zástavbě	centra	města	 realizace	přírodě	blízkých	
opatření	je	problematické	hlavně	kvůli	nedostatku	místa,	pak	v	nove	zastavěných	částech	města	
zelené	střechy	v	kombinaci	s	jinými	způsoby	udržitelného	hospodaření	s	dešťovými	vodami	by	
mohly	výrazně	snížit	odtok	dešťové	vody	do	kanalizační	sítě	a	tím	pádem	značně	zmenšit	jejich	
negativní	působení	na	bilanci	vody	v	dané	lokalitě	a	zachovat	její	přírodní	charakter	v	souladu	
s	principy	udržitelného	rozvoje	území.	
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PROGRESIVNÍ MATERIÁLOVÉ KOMPOZICE  
V OBLASTI HYDROIZOLACÍ A OCHRANY ŽELEZOBETONOVÝCH 

KONSTRUKCÍ VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Martin Jelínek
BASF	Stavební	hmoty	Česká	republika	s.r.o.,	K	Májovu	1244,	537	01	Chrudim
Tel:	+420	724	346	271,	e-mail:	martin.jelinek@basf.com,	www.master-builders-solutions.basf.cz

Anotace:
Příspěvek se zabývá použitím technologie hydroizolační strojně stříkané membrány na 

materiálové bázi 100% polyurey MasterSeal M 689. Skloubením mnoha vlastností umožňuje tato 
materiálová varianta řešení mnohých výzev v oblasti stavebnictví. Další progresivní materiálovou 
technologií je vodotěsná a protikarbonatační jednosložková membrána MasterSeal 6100fx pro 
dlouhodobou ochranu železobetonových konstrukcí.  Obsahem článku je poukázat na další 
možné materiálové varianty a její praktické příklady použití ve stavebnictví.

1.  STŘÍKANÝ 100% POLYUREA SYSTÉM MASTERSEAL M 689
V	rámci	koncernu	BASF,	resp.	naší	specializované	divize	Master	Builders	Solutions,	jsme	před	

pěti	roky	uvedli	na	trh	technologii	nástřikové	hydroizolace	na	bázi	polyurey	MasterSeal	M	689,	
která	díky	svým	unikátním	technickým	parametrům	významným	způsobem	rozšiřuje	oblast	použití	
tekutých	izolací	od	spodní	stavby,	střech	a	parkovišť	po	záchytné	jímky,	sekundární	vany	či	ČOV	
až	po	bazény	a	koupaliště.

MasterSeal	M	689	je	inovativní	nízkoviskózní	100%	polyurea	membrána	s	nízkou	hustotou.	Její	
vynikající	vlastnosti	činí	MasterSeal	M	689	vysoce	univerzálním	produktem,	který	může	být	použit	
v	široké	škále	aplikací	a	obzvláště	v	těch	nejnáročnějších,	kde	je	vodotěsnost	kombinována	s	její	
výbornou	chemickou	odolností.

Nespornou	výhodou	vůči	námi	doposud	používané	technologii	polyuretanové	stříkané	izolace	
MasterSeal	M	800	 (dříve	Conipur	M	800)	 je	 výrazně	vyšší	mechanická	a	 chemická	odolnost.	
Její	chemická	reakce	umožňuje	aplikaci	až	do	99%	vzdušné	vlhkosti	(nereaguje	s	vodou),	taktéž	
nedegraduje	vlivem	UV	záření.	

Systém	MasterSeal	Traffic	6689	je	zkoušený	dle	EN	1504-2	jako	ochrana	železobetonových	
konstrukcí	včetně	přímo	pojížděných	konstrukcí	ve	 formě	parkovišť,	 lávek	a	 také	hydroizolace	
střech	 dle	 EOTA	 /	 ETAG	 jako	 systém	MasterSeal	 Roof	 2689.	 Taktéž	 byla	 ověřena	 chemická	
odolnost	 systému	 v	 souladu	 s	 normou	 EN	 13529	 a	 WHG	 pro	 řešení	 izolace	 sekundárních	
záchytných	 jímek,	 čističek	odpadních	 vod	aj.	V	 zahraničí	 prošel	 systém	certifikací	 pro	použití	
v	přímém	styku	s	pitnou	vodou.	Pro	oblast	bazénových	izolací	je	systém	listován	jako	MasterSeal	
Pool	1689.	

Hlavní	oblasti	použití	jsou:
•	 izolace	záchytných	van	a	nádrží,
•	 izolace	technologické	vody,
•	 čistírny	odpadních	vod,
•	 střechy,	parkoviště	a	mosty,
•	 sklady,	siláže	a	žlaby,
•	 ochranné	nátěry	v	průmyslu,
•	 izolace	spodní	stavby,
•	 bazény.
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Mezi	hlavní	výhody	systému	MasterSeal	6689	patří:
•	 rychlá	aplikace	a	uvedení	do	provozu	max.	do	24	hod.	od	provedení	izolace,
•	 ucelené	systémové	řešení	včetně	doplňkových	produktů	pro	adhezi	na	různé	podklady,
•	 vysoce	pružná	a	zároveň	vysoce	mechanicky	odolná	izolace,
•	 vynikající	chemická	odolnost	dle	EN	13529,
•	 zaizolování	jakýchkoliv	detailů	díky	vytvrzení	do	7	vteřin,
•	 dlouhodobá	životnost,	udržitelný	rozvoj,
•	 certifikace	dle	evropských	směrnic	a	norem,
•	 UV	stabilní	vrstva,
•	 v	případě	bazénových	systémů	finální	UV	stabilní	pečetící	lak	v	bílém	či	modrém	odstínu,
•	 variantně	antistatická	verze	pro	výbušné	prostory,
•	 minimální	nároky	na	teplotně-vlhkostní	podmínky	při	realizaci.

Vlastnosti	systému	/	polyurea	membrány
•	 průtažnost	425	%,
•	 odolné	po	30	s	proti	dešti,
•	 pochozí	po	0,5	hod.,
•	 možnost	pojíždění	po	12	hod.,
•	 chemicky	zatížitelná	po	24	hod.,
•	 tepelná	zatížitelnost	za	sucha	-20	až	+130	°C,
•	 tepelná	zatížitelnost	za	mokra	0	až	+55	°C,
•	 tepelná	zatížitelnost	za	vlhka	0	až	+80	°C,
•	 překlenutí	dynamických	trhlin	B4.2	(-20	°C)	=	0,55	mm,
•	 překlenutí	statických	trhlin	A5	(+23	°C)	=	2,5	mm,
•	 třída	reakce	na	oheň	Cfl	-s1,	Broof	–	T4,
•	 otěruvzdornost	dle	Tabera	<150	mg	(H22,	1000	g,	1000	c),
•	 UV	stabilní	(není	potřeba	ochranného	alifatického	UV	nátěru),
•	 chemická	odolnost	dle	EN	13529	a	požadavků	WHG,
•	 odolnost	proti	úderu	třída	III	>	20	Nm,
•	 propustnost	vodní	páry	třída	I	<	5	m	(µ	=	3658),
•	 propustnost	CO2	>120	m	(µ	=	68950),
•	 propustnost	metanu	50	cm³/m²·24h,
•	 antistatická	verze	s	rezistencí	k	zemi	do	1	mega	Ohmu,
•	 protismyskové	 vlastnosti	 volitelné	 dle	 požadavku	 a	 typu	 povrchové	 struktury	 (hladká,	
strukturovaný	nástřik,	přestřik	s	pískem)	třída	I	až	III	(23	až	60PTV).

V	 našich	 středoevropských	 rovnoběžkách	 byly	 v	 posledních	 letech	 realizovány	 sanace	
podzemních	i	venkovních	parkovišť,	kde	tato	technologie	a	systém	uplatní	své	hlavní	přednosti.

Standardní	skladbou,	jak	ji	známe	z	oblasti	lávek	či	mostovek,	je	na	řádně	připravený	a	upravený	
železobetonový	podklad	provedení	epoxidové	adhezně	penetrační	vrstvy	/	popř.	pečetící	vrstvy	
z	produktové	řady	MasterTop	P	617.	Následuje	strojní	nástřik	polyurea	membrány	MasterSeal	M	
689	v	realizační	tloušťce	2	mm.	Pro	zajištění	protismykových	vlastností	se	provádí	strukturovaný	
přestřik	polyurea	membránou.

Související	detaily	jako	napojení	na	vpusti,	objektové	dilatace,	stěny	či	prostupy	byly	systémově	
vyřešeny	a	vodotěsná	vrstva	zakončena	do	drážky.

Pro	ilustraci	je	níže	zmíněno	několik	významných	projektů	zrealizovaných	za	poslední	období.	
V	 případě	 venkovních	 /	 střešních	 parkovišť	 obvykle	 selhala	 funkčnost	 standardní	 technologie	
vrstveného	 epoxi-polyuretanového	 systému,	 a	 to	 především	 k	 velkým	 deformacím	 /	 trhlinám	
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v	podkladu	nad	0,3	mm,	které	nebyl	systém	schopen	přenést	v	tuhé,	pískem	prosypané	obrusné	
vrstvě.

Výběr	z	našich	referencí:
 - Podzemní	parking	OC	city	park,	Jihlava
 - Střešní	parking	OC	Zlate	Jablko,	Zlin
 - Střešní	parking	AC	Zlín
 - Parking	XXX	Lutz,	Praha
 - Parking	OC	Usti	n.	Labem
 - sanace	střešního	heliportu,	Ostrava	–	Poruba
 - sanace	provozní	střechy	Jaderná	elektrárna	Temelín
 - sanace	podzemní	parkoviště	OS	Korunní,	Praha
 - podzemní	parkoviště	poslanecké	sněmovny	Bratislavského	hradu
 - střešní	parking	AC	Lake	Side	Park	–	Bratislava

City park Jihlava

Zaizolování detailů, přechod na stěnu přes půlkruhový fabion z polymerbetonu
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Další	oblastí	využití	systémového	řešení	je	sanace	původních	krytin	plochých	střech.	Obvyklou	
nejrozšířenější	 krytinou	 /	 podkladem	 je	 asfaltový	 pás.	Po	 jeho	 důkladné	 úpravě	 /	 přípravě	 se	
přes	adhezní	můstek	nebo	penetračně	adhezní	vrstvu	aplikuje	nástřik	membrány.	Hydroizolaci	je	
možné	též	aplikovat	na	další	různé	typy	podkladů	na	minerální	bázi,	plasty,	dřevo,	ocel	aj.

Fotografie	níže	zobrazuje	referenci	ze	střechy	pivovaru	v	Přerově,	kde	na	střešní	PUR	panely	
vzduchotechnickými	jednotkami	skapával	agresivní	kondenzát,	jenž	panely	degradoval.	Řešením	
byla	stříkaná	chemicky	odolná	polyurea.

   
  Střecha pivovaru Zubr  Střecha parkingu OC Zlaté jablko, Zlín

Významnou	oblastí	použití	systému	MasterSeal	6689	 jsou	čistírny	odpadních	vod,	a	 to	díky	
dobré	chemické	a	mechanické	odolnosti	pro	sekundární	záchytné	vany.	Hydroizolační	povrch	plní	
sekundární	ochranu	v	případě	úniku	chemie	po	dobu	asanace.	Dalším	odvětvím	jsou	nádrže	na	
technologickou	nebo	pitnou	vodu,	vodní	díla	či	kanály.

Pro	 tuto	 oblast	 jsme	 v	 letošním	 roce	 na	 trh	 nově	 uvedli	 variantu	 elektrostatické	 polyurey	
MasterSeal	M	689AS	v	návaznosti	na	požadavek	 investora	na	 řešení	záchytné	vany	splňující	
bezpečnostní	požadavky	proti	výbuchu	s	rezistencí	povlaku	k	zemnícímu	bodu	do	1	megaohmu.

Významnými	klienty	a	realizované	reference	jsou	např.:
 - Chemopetrol	Litvínov,
 - Mondi,
 - ČEZ	–	trafostatnice,
 - Česká	rafinérská,	Kralupy	n.V.,
 - Devro,	Jilemnice,
 - ČOV	Karviná.

  
 Realizace čističky odpadních vod  Sekundární jímky trafostanic
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Dalším	uplatněním	polyurea	 technologie	 je	 v	oblasti	 bazénových	 izolací.	Na	 rozdíl	 od	 výše	
popsané	systémové	skladby	je	finální	povrch	uzavřen	UV	stabilním	probarveným	polyaspartickým	
lakem	MasterSeal	TC	681	(obvykle	modré	nebo	bílé	provedení).	Tím	je	zajištěna	stálobarevnost	
a	dobrá	čistitelnost	hydroizolačního	systému.	

   

2.  HYDROIZOLAČNÍ A ANTIKARBONATAČNÍ SYSTÉM MASTERSEAL 6100fx
Společnost	 BASF	 uvedla	 před	 pěti	 lety	 na	 trh	 inovativní	 jednosložkovou	 hydroizolační	

a	ochranou	membránu	na	cementové	bázi.	Mezi	hlavní	přednosti	tohoto	materiálu	patří	použití	
lehkých	plniv	v	kombinaci	s	vybranými	pojivy	a	speciálními	polymery	v	práškové	podobě,	čímž	
je	možné	dosáhnout	požadované	ochranné	vrstvy	s	polovičním	množství	materiálu	ve	srovnání	
s	tradičním	dvousložkovými	cementoakrylátovými	izolacemi.	Zároveň	však	není	kompromitována	
elasticita	 materiálu	 (tj.	 schopnost	 překlenovat	 trhliny)	 a	 odolnost	 vůči	 agresivnímu	 prostředí	
(mráz,	chloridy,	vysoká	vlhkost	atd.).	Deklarované	vlastnosti	a	odolnosti	byly	ověřeny	na	 řadě	
silně	exponovaných	referenčních	staveb	napříč	odvětvími:	od	vodohospodářských	staveb	(vodní	
kanály,	akvadukty,	přehrady),	přes	průmyslové	stavby	(výrobní	haly,	zásobní	sila,	technologické	
nádrže)	až	po	dopravní	stavby	(mosty,	tunely,	lávky).	BASF	Stavební	hmoty	Česká	republika	s.r.o	
uvádí	tento	výrobek	na	trh	pod	obchodním	názvem	MasterSeal	6100FX.	Je	certifikovaný	dle	ČSN	
EN	1504-2	pro	následující	principy	a	metody:	ochrana	proti	průsaku,	kontrola	vlhkosti	a	zvýšení	
fyzikální	odolnosti.

   
Nástřik materiálu na mostní římsy a chodníky 
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MasterSeal	6100FX	–	pružná	cementoakrylátová	membrána	

Vylehčená	receptura
-	pouze	1,7	kg/m2	na	2	mm	vrstvy
-	úspora	materiálu	až	50	%	oproti	dvousložkovým	výrobkům 
-	nižší	náklady	na	skladování,	dopravu,	aplikaci	materiálu	a	likvidaci	odpadů

Jednosložkový	výrobek
-	jednodušší	skladování	a	přeprava	materiálu 
-	odpadá	riziko	zmrznutí	nebo	biolog.	napadení	tekuté	složky 
-	bez	nutnosti	penetračního	nátěru

Elastický	výrobek
-	překlenuje	statické	i	dynamické	trhliny	v	podkladu	(statické	A4	do	1,25	mm;	
dynamické	B3.1	do	0,3	mm) 
-	prodlužuje	životnost	konstrukce

Vysoká	odolnost

-	vysoce	vodotěsný	proti	pozitivnímu	i	negativnímu	tlaku	vody
-	vysoce	propustný	pro	vodní	páry	(třída	I;	Sd=1,3	m),	bez	rizika	tvorby	puchýřů 
-	vysoký	odpor	vůči	pronikání	CO2	(Sd=104	m)	a	chloridů 
-	mrazuvzdorný,	odolný	vůči	CHRL	a	UV	záření 
-	mechanicky	odolný	(pochozí),	odolný	vůči	úderu	a	otěru	(třída	III)

Další	materiálové	vlastnosti

-	výborná	přídržnost	k	betonu	(>	1,5	N/mm2),	bez	smrštění	tedy	bez	rizika	tvorby	
trhlinek 
-	rychlé	vytvrzení,	po	3	dnech	již	plně	zatížitelný 
-	stejnoměrný	betonově	šedý	a	bílý	odstín,	odpadá	nutnost	sjednocujícího	nátěru
-	bez	čpavkového	zápachu,	lze	zpracovávat	v	uzavřených	a	špatně	větraných	
prostorách

V	 oblasti	 dopravních	 staveb	 nabízí	materiál	 použití	 na	mostních	 konstrukcích	 jak	 při	 jejich	
výstavbě,	 tak	 i	 při	 jejich	 sanacích.	 Rozsah	 možných	 aplikací	 zahrnuje	 mimo	 jiné	 ochranné	
nátěry	 říms	a	chodníků,	 izolace	spodní	stavby	v	kontaktu	se	zeminou,	 izolace	odvodňovacích	
žlabů	 a	 ochranu	 betonu	 před	 karbonatací.	 Posledním	 dvěma	 aplikacím	 bude	 věnováno	 více	
pozornosti.

Otevřené	 odvodňovací	 žlaby	 na	 mostech	 představují	 skutečnou	 výzvu	 pro	 ochranné	
hydroizolační	 materiály,	 protože	 se	 jedná	 o	 jednu	 z	 nejvíce	 namáhaných	 částí	 mostních	
konstrukcí.	Hydroizolační	souvrství	musí	být	vysoce	odolné	vůči	působení	mrazu	a	chemických	
rozmrazovacích	 látek,	vůči	 intenzivnímu	UV	záření	a	střídání	vysokých	a	nízkých	 teplot.	Dále	
musí	být	spolehlivě	zakotveno	k	podkladu	a	zároveň	překlenovat	případné	statické	a	dynamické	
trhliny,	a	to	za	všech	klimatických	podmínek.	

V	praxi	se	ukázalo,	že	doposud	běžně	používané	materiály	často	po	několika	letech	selhávají.	
Polyuretanová	 souvrství	 nejčastěji	 trpí	 poruchami	 soudržnosti,	 dochází	 k	 jejich	 delaminaci	
a	zatékání	do	konstrukce.	Jednou	z	příčin	je	omezená	propustnost	vodních	par.	Dále	bývá	na	vině	
technologická	nekázeň,	která	je	nepřímým	důsledkem	relativně	složitého	materiálového	souvrství	
(penetrační	nátěr	s	posypem,	polyuretanová	membrána,	bezbarvý	UV	lak),	tak	i	požadavků	na	
stav	podkladního	betonu	(vlhkost,	čistota,	připravenost	atd.)	a	na	klimatické	podmínky	při	aplikaci	
(teplota,	vzdušná	vlhkost,	rosný	bod	apod.).	Ani	dříve	používané	epoxidehtové	nátěry,	které	však	
nepřeklenují	 trhliny,	se	v	praxi	neosvědčily.	Zhotovitelé	se	do	aplikace	izolací	žlabů	a	zejména	
do	jejich	oprav	nehrnou,	a	nemůže	jim	to	být	ani	vyčítáno.	Nasnadě	je	tedy	nalezení	takového	
řešení,	 které	 by	 umožnilo	 jednoduchou	 aplikaci	 za	 širokého	 intervalu	 klimatických	 podmínek	
a	bylo	dostatečně	trvanlivé.

   
Poruchy epoxidehtového nátěru odvodňovacího žlabu (zdroj: vlastní)



68

Cementoakrylátová	stěrka	MasterSeal	6100FX	kombinuje	nižší	nároky	na	maximální	vlhkost	
podkladu	(naopak	vyžaduje	vlhký	podklad)	s	jednoduchostí	aplikace	bez	nutnosti	penetračního	
nátěru.	Ochrannou	vrstvu	v	tloušťce	2	mm	je	možné	aplikovat	ručně	(hladítkem,	štětcem)	nebo	
nástřikem	v	jednom	pracovním	kroku	a	vytvořit	tak	bezespárou	izolaci	i	ve	složitějších	detailech	
odvodňovacích	 žlabů.	 Již	 po	 3	 dnech	 je	možné	 plné	 zatížení.	 Hlavní	 předností	 je	 schopnost	
překlenovat	trhliny	i	při	nízkých	teplotách	(až	do	0,6	mm	při	-10	°C),	spolehlivá	přídržnost	k	betonu	
(>	1,5	N/mm2),	ochrana	před	průsakem	vody	a	chloridů	a	oproti	tradičním	materiálům	především	
schopnost	propouštět	vodní	páry	z	podkladu.	Odolnost	a	trvanlivost	byla	ověřena	na	silničních	
mostech	v	západní	Evropě,	kde	byla	stěrka	použita	jako	povrchová	ochrana	říms	a	chodníků,	a	to	
i	s	ochrannou/provozní	vrstvou	z	asfaltobetonu.

Ochrana	betonu	při	nízkém	krytí	výztuže
Beton	 má	 v	 železobetonové	 konstrukci	 kromě	 úlohy	 statické	 i	 úlohu	 ochrannou.	 Díky	 své	

vysoké	 alkalitě	 brání	 vzniku	 koroze	 výztuže.	 Vlivem	 dlouhodobého	 působení	 vzdušného	CO2 
dochází	 k	 poklesu	 pH	a	 při	 dosažení	 hodnoty	 cca	 9,6	 dochází	 k	 iniciaci	 koroze	 výztuže,	 což	
má	za	následek	postupnou	degradaci	betonové	konstrukce.	Tento	jev	je	znám	jako	karbonatace	
betonu.	

U	nových	železobetonových	konstrukcí	je	ochrana	výztuže	zajištěna	dostatečně	tlustou	krycí	
vrstvou	betonu,	která	je	navržena	s	ohledem	na	agresivitu	prostředí	a	životnost	podle	příslušných	
norem.	Ale	jak	postupovat	v	případě	sanace	starších	staveb,	u	kterých	je	výztuž	uložená	mělko	
a	nesplňuje	 tak	požadavky	normy?	Zvýšení	 krycí	 vrstvy	doplněním	opravné	malty	nelze	vždy	
uplatnit,	protože	může	výrazně	prodražit	celou	sanaci	a	v	některých	případech	by	mohlo	dojít	
i	k	přetížení	konstrukce.	Vhodnou	alternativou	je	použití	ochranného	systému	s	vysokým	odporem	
vůči	pronikání	CO2,	přičemž	v	praxi	se	nejlépe	osvědčily	pružné	cementoakrylátové	materiály.	Na	
trhu	dostupné	tzv.	antikarbonatační	systémy	se	obvykle	skládají	z	penetračního	nátěru,	pružné	
cementové	membrány	a	sjednocujícího	nátěru.

Materiál	MasterSeal	6100FX	díky	vylehčenému	plnivu	nabízí	oproti	běžným	systémům	až	50	
%	úsporu	materiálu,	 lze	 jej	nanášet	v	 jednom	pracovním	kroku,	odpadá	nutnost	penetračního	
i	sjednocujícího	nátěru.	Celý	aplikační	postup	se	tak	výrazně	zjednodušuje,	zrychluje	a	především	
zlevňuje.	 Jednomilimetrová	vrstva	 této	membrány	zajišťuje	 stejnou	ochranu	proti	 průniku	CO2 
jako	 400	 mm	 betonu.	 Karbonatace	 je	 na	 takto	 ošetřené	 konstrukci	 podstatným	 způsobem	
potlačena,	 resp.	 zcela	 eliminována.	Antikarbonatační	 systém	 od	 společnosti	 BASF	 spolehlivě	
chrání	železobeton	na	mnoha	silničních	a	železničních	mostech	a	pozemních	stavbách	u	nás	
i	v	zahraničí.

    
Antikarbonatační ochrana mostních konstrukcí 

Divize	Master	Builders	Solutions	společnosti	BASF	zahrnuje	spolehlivé	produkty	a	osvědčené	
technologie.	 Tyto	 produktové	 systémy	 jsou	 speciálně	 navržené	 tak,	 aby	 na	 sebe	 vzájemně	
spolupůsobily	 a	 aby	 se	 jejich	 vlastnosti	 doplňovaly.	 Naše	 řešení	 dokonce	 zahrnuje	 speciálně	
vyškolené	a	zkušené	realizační	firmy,	které	zajistí	spolehlivé	provedení	vašich	projektů	hydroizolace	
a	ochranné	systémy.
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BASF	 vám	 jako	 investorovi,	 projektantovi,	 zadavateli	 nebo	 dodavateli	 nabízí	 nejrozsáhlejší	
odborné	 zkušenosti	 doložené	 stovkami	 referencí	 o	 úspěšných	 výsledcích	 v	 nejsložitějších	
a	nejnáročnějších	projektech	na	celém	světě.	

Neváhejte	kontaktovat	náš	obchodně-technický	tým,	který	 je	připraven	navrhnout	komplexní	
řešení	na	míru	pro	váš	konkrétní	požadavek.	Naše	celosvětové	zkušenosti	a	síť	vám	dopomohou	
k	úspěchu	–	dnes	i	zítra.
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ZÁKLADNÍ TYPY PROSTUPŮ POTRUBÍ  
A KABELŮ KONKRÉTNÍMI SKLADBAMI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Miroslav Homola
GEROtop	GROUP	–	oddělení	prostupy
prostupy@prostupy.cz,	www.prostupy.cz,	+420	777	166	813

Anotace: 
V minulosti již byla napsána spousta článků o prostupech potrubí a kabelů spodní stavbou. 

Tyto prostupy slouží k prostupu inženýrských sítí a kabelů do objektu. Zabraňují přitom 
pronikání tlakové vody, vlhkosti a plynu do objektu.

Praktické zkušenosti však ukázaly, že prostupy potrubí a kabelů do objektů nejsou navrhovány 
a používány správně. Prostupy se tak na stavbách řeší nevhodnými způsoby! Následná oprava 
prostupů je mnohem komplikovanější a dražší, než kdyby se správný prostup použil již při 
výstavbě.
Důležité	je	řešit	prostupy	včas	už	v	projektové	fázi.	Předejde	se	tak	improvizovaným	řešením	

a	 dodatečným	montážím,	 které	 jsou	 nakonec	 dražší	 než	 vhodně	 zvolené	 systémové	 řešení.	
Projektová	fáze	 je	důležitá	také	pro	nacenění	prostupů,	které	se	následně	objeví	ve	výkazech	
a	výměrech,	a	nebude	tak	docházet	k	improvizacím	v	případě,	že	s	prostupy	nebude	počítáno	již	
v	projektu.

„Myslím,	že	v	poslední	době	dochází	ke	zlepšení	situace	a	spousta	investorů	i	stavebníků	si	
uvědomuje	důležitost	řešení	prostupů.	V	tomto	článku	bychom	proto	chtěli	konkrétně	představit	
základní	 typy	 řešení	 prostupů	 pro	 nejčastěji	 řešené	 stavební	 konstrukce,“	 říká	 Michal	 Fryš,	
vedoucí	oddělení	prostupů	ve	společnosti	GEROtop.

BÍLÁ VANA – NOVOSTAVBA
U	 bílých	 van,	 jak	 stěn,	 tak	 základových	 desek,	 se	 nejčastěji	 používají	 plastové	 pažnice	

s	integrovaným	těsnicím	prvkem	pro	monolitické	spojení	s	betonem	(4LOCK).	Pažnice	jsou	ze	
silnostěnného	PVC,	odolné	vůči	tlaku,	rozměrově	stabilní	po	zabetonování,	odolné	proti	nárazu	
a	instalace	je	možná	i	za	nízkých	teplot.

Dalším	typem	pažnic	jsou	pažnice	vláknocementové.	Tyto	pažnice	jsou	těžké,	křehké	a	náročné	
na	přepravu	a	manipulaci	a	upouští	se	od	jejich	používaní.	Použití	pro	speciální	případy,	například	
vodojemy	(vhodné	pro	styk	s	pitnou	vodou)	a	v	případě,	že	je	potřeba	pažnici	dělenou,	je	možné	
je	rozříznout	a	zase	slepit,	případně	je	lze	nastavovat.

Samostatnou	kapitolou	jsou	prostupové	tvarovky	pro	odpadní	a	kanalizační	KG	potrubí	(případně	
KG	2000).	Jde	o	prvky	opět	vyrobené	ze	silnostěnného	a	plnostěnného	materiálu.	Tvarovky	jsou	
součástí	KG	rozvodu	a	mají	na	sobě	také	integrovaný	těsnicí	prvek	(4LOCK).	Výhodou	je	použití	
jednoho	prvku,	z	čehož	pramení	i	nižší	náklady.

Do	pažnic	se	následně	 instalují	 různé	 typy	 těsnicích	vložek.	Nejčastěji	 jde	o	standardní	vložky	
složené	ze	dvou	nerezových	plechů,	které	stlačují	pryžový	EPDM	segment.	Dělené	vložky	se	používají	
pro	situace,	kdy	vložku	nelze	navléknout	na	potrubí	jako	„prstýnek“,	ale	potrubí	je	už	instalované,	
vystředěné	v	otvoru	a	nelze	přerušit.	Dalším	typem	jsou	článkové	(řetězové)	vložky,	které	jsou	ze	své	
podstaty	dělené.	Vložky	jsou	dodávány	také	s	certifikací	pro	styk	s	pitnou	vodou:
•	 prostup	stěnou	(vláknocementové	pažnice,	plastové	pažnice,	tvarovky	pro	KG	potrubí),
•	 prostup	základovou	deskou	(vláknocementové	pažnice,	plastové	pažnice,	tvarovky	pro	KG	
potrubí),

•	 těsnicí	vložky	do	pažnic	(klasické,	článkové).
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Bílá vana, novostavba – prostup stěnou

Bílá vana, novostavba – prostup základovou deskou

Těsnicí vložky do prostupových pažnic nebo jádrových vývrtů

BÍLÁ VANA – REKONSTRUKCE
Pokud	je	již	konstrukce	hotová	a	nejsou	otvory	připravené	pažnicemi,	je	nutné	do	betonu	otvor	

jádrově	 vyvrtat.	 Do	 takto	 připraveného	 prostupu	 se	 osazují	 opět	 různé	 typy	 těsnicích	 vložek	
viz	 předchozí	 body.	 Po	 jádrovém	 vrtání	 se	 doporučuje	 otvor	 ošetřit	 dvousložkovou	 pryskyřicí	
(Betonfinish).	Ta	otvor	napenetruje,	zacelí	mikrotrhliny	v	betonu	a	proti	korozi	ošetří	zasažené	
armovací	dráty.	Doporučujeme	použít	především	u	aplikací,	které	jsou	ve	stálém	styku	s	vodu	–	
ČOV,	ÚV	atd.

Pokud	není	možné	umístit	těsnicí	vložku	nebo	otvor	není	jádrově	vyvrtán,	ale	je	nepravidelný	
nebo	 čtvercový/obdélníkový,	 případně	 potrubí	 je	 přímo	 zalité	 v	 betonu	 a	 vyčnívá	 přímo	
z	konstrukce,	je	možné	použít	řadu	předstěnových	montáží	pro	bílou	vanu.	Samozřejmostí	jsou	
i	dělené	varianty	v	případech,	kdy	potrubí	nelze	přerušit:
•	 prostup	stěnou	(jádrové	vrtání	+	těsnicí	vložka;	předstěnová	montáž,	kdy	otvor	není	vhodný	
pro	těsnicí	vložku),

•	 prostup	základovou	deskou	(jádrové	vrtání	+	těsnicí	vložka;	„předstěnová“	montáž,	kdy	otvor	
není	vhodný	pro	těsnicí	vložku).
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Bílá vana, rekonstrukce – prostup stěnou/základovou deskou

ČERNÁ VANA – NOVOSTAVBA
Černou	vanou	se	rozumí	konstrukce,	která	je	opatřena	povrchovou	izolací	buď	proti	vodě	nebo	

například	plynu	(radonové	riziko).	Oproti	prvkům	do	bílé	vany	jsou	různé	typy	pažnic	opatřeny	
ještě	buď	pevnými	límci	nebo	fóliovými	límci.	Těsnicí	prvek	4LOCK	většinou	zůstává	a	slouží	jako	
pojistka	a	zároveň	fixace	pažnice	v	konstrukci.

Těsnicími	 límci	 jsou	 opatřeny	 jak	 pažnice	 pro	 těsnicí	 vložky,	 tak	 tvarovky	 pro	 KG	 potrubí.	
Po	odbednění	je	připraven	límec,	na	který	izolatéři	navaří	asfaltové	pásy,	případně	mPVC.

Historicky	nejstarším	řešením	jsou	pažnice	s	pevnou	a	volnou	přírubou.	Toto	řešení	 je	stále	
funkční,	dnes	se	však	používá	především	ve	speciálních	případech.	V	běžných	případech	se	
nahrazují	výše	zmíněnými	límci	pro	navaření	hydroizolací	(asfaltové	pásy	a	mPVC	fólie):
•	 prostup	stěnou	(plastové	pažnice	s	límcem,	kovové	pažnice	s	pevnou	a	volnou	přírubou,	tvarovky	
pro	KG	potrubí	s	límcem),

•	 prostup	základovou	deskou	(plastové	pažnice	s	límcem,	kovové	pažnice	s	pevnou	a	volnou	
přírubou,	tvarovky	pro	KG	potrubí	s	límcem).

Černá vana, novostavba – prostup stěnou
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Černá vana, novostavba – prostup základovou deskou

ČERNÁ VANA – REKONSTRUKCE
Do	již	realizované	konstrukce	je	možné	vytvořit	vodotěsný	prostup	s	návazností	na	povrchové	

hydroizolace.	Otvor	do	konstrukce	může	být	jádrově	vyvrtán,	případně	i	vybourán,	nebo	může	být	
např.	vybedněný	v	konstrukci.

Do	jádrového	vývrtu	je	možné	použít	například	těsnicí	vložky	typu	FKF	s	integrovaným	límcem	
pro	návaznost	na	hydroizolace	(asfaltové	pásy,	mPVC	fólie).	K	dispozici	jsou	i	dělené	varianty,	
pokud	potrubí	již	prochází	a	není	možné	ho	přerušit.

Další	možností	je	do	otvoru	v	konstrukci	(vývrt	i	vybouraný	otvor)	zasunout	pažnici	s	límcem	typ	
FE/F	a	následně	do	této	pažnice	umístit	různé	typy	těsnicích	vložek.	Pažnice	se	v	otvoru	fixuje	
buď	montážní	pěnou	nebo	se	zednicky	zapraví,	límec	se	pomocí	PU	tmelu	nalepí	na	konstrukci	
a	následně	je	možné	navařit	hydroizolace.	K	dispozici	jsou	také	tvarovky	pro	KG	potrubí	s	límcem,	
které	se	instalují	obdobně	a	jsou	již	součástí	rozvodu.

Další	možností	 je	využití	 různých	 typů	předstěnových	montáží	s	pevnou	a	volnou	přírubou.	
S	 oblibou	 se	 používají	 u	 atypických	 realizací,	 kde	 je	 nutné	 projít	 více	 instalacemi	 v	 jednom	
místě:
•	 prostup	stěnou	(jádrové	vrtání	+	těsnicí	vložky	s	límcem,	pažnice	pro	jádrové	vývrty	s	límcem	
+	těsnicí	vložky,	tvarovky	pro	KG	potrubí	s	límcem,	předstěnová	montáž	s	pevnou	a	volnou	
přírubou)

•	 prostup	základovou	deskou	(pažnice	s	límcem	+	těsnicí	vložky,	pažnice	s	pevnou	a	volnou	
přírubou,	tvarovky	pro	KG	potrubí)

Bílá vana, rekonstrukce – prostup stěnou/základovou deskou

Bílá vana, rekonstrukce – prostup stěnou/základovou deskou
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Bílá vana, rekonstrukce – prostup stěnou/základovou deskou

Bílá vana, rekonstrukce – prostup stěnou/základovou deskou

Seznámili	jsme	vás	ze	základními	typy	prostupů	jednotlivými	skladbami	konstrukcí.	Na	stavbě	
ale	 není	 vždy	 vše	 ideální.	 Proto	 je	možné	 jednotlivá	 řešení	měnit	 dle	 požadavků	 projektanta	
a	přizpůsobit	řešení	prostupů	konkrétním	skladbám	konstrukcí.	Návrh	vhodného	řešení	konzultujte	
se	svým	projektantem	případně	se	obraťte	na	naše	projekční	oddělení!
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DETAILY V NÁVRHU A PRAxE NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH

Ing. Antonín Parys, autorizovaný inženýr a soudní znalec v oboru stavebnictví
Obránců	míru	38,	Ostrava	–	Vítkovice,	
Tel.	+4206037522886,	email:	parys-ap@volny.cz

Anotace: 
Na mezinárodní konferenci Hydroizolace 2018 Vás oslovuji s mými praktickými zkušenostmi 

s projektovou dokumentací, s detaily a jejich realizací na stavbách. Je stále potřebné si uvědomit, 
že se jedná o velmi závažné téma, o kterém je nutné hovořit a to často, neboť uvedené problémy 
mají úzkou souvislost s legislativou, normami a předpisy.

HLAVNÍ ČÁST REfERÁTU
V	 tomto	 referátu	 si	 Vás	 dovoluji	 seznámit	 s	 mými	 praktickými	 zkušenostmi	 se	 stavem	

projektových	dokumentací,	řešením	detailů	a	následnou	realizací	na	stavbách.	

Žádný	odborník	v	dnešní	době	určitě	nebude	zpochybňovat	nutnost	vypracování	realizačních	
detailů,	v	rámci	zpracování	realizační	projektové	dokumentace.	

Soudní	znalci	a	nezávislí	odborníci	však	často	stojí	před	problémem,	zda	vůbec	lze	v	praktickém	
životě	 realizovat	 detail,	 či	 technické	 řešení	 daného	 problému,	 vypracovaný	 v	 projektové	
dokumentaci	–	samozřejmě,	že	za	základního	předpokladu,	že	vypracovaný	detail	realizátor	v	PD	
objeví.	

Při	 tom	 všem	 nám	 základní	 předpis	 „Stavební	 zákon“	 ukládá	 mezi	 prvními	 povinnostmi	
projektanta	„realizovatelnost	projekčního	řešení“.	Zde	můžeme	narazit,	neboť	v	případě	realizace	
se	zhotovitel	dostává	do	neřešitelných	právních	problémů,	neboť	je	to	velmi	často	on,	kdo	nese	
ekonomické	následky	za	zhotovení	nesprávného	detailu,	 vypracovaného	právě	dle	projektové	
dokumentace.	

Z	obecného	hlediska	 je	možné	problémy	 rozdělit	do	několika	skupin,	které	mají	své	příčiny	
v	následujícím:	

 - nedostatečná	technická	úroveň	pracovníků	stavebních	úřadů,	kteří	nejsou	schopni	posuzovat	
technickou	 stránku	 předložené	 projektové	 dokumentace,	 ale	 posuzují	 ji	 „jen“	 z	 hlediska	
úplnosti	 dle	 vyhl.	 č.	 499/2006	Sb.	 v	 platném	 znění.	 Z	 tohoto	 vyplývá,	 že	 jeden	 z	 článku	
kontroly	i	z	hlediska	technického,	který	ukládá	a	předpokládá	základní	předpis,	tj.	Stavební	
zákon,	je	neúčinný	a	v	praxi	prostě	nefunguje.

 - druhou	 technickou	 kontrolu	 bychom	 očekávali	 od	 zadavatele	 –	 investora,	 ale	 pro	 něj	 je	
situace	jednoduchá	–	kontroluje	jediný	ukazatel	„ekonomiku“.	Detaily	jej	vůbec	nezajímají,	
neboť	odpovědnost	za	realizaci	nese	přece	zhotovitel.

 - třetí	technickou	kontrolu	může	v	případech,	kdy	obdrží	projektovou	dokumentaci	od	investora,	
provádět	zhotovitel	a	ten	obyčejně	při	kontrole	tvrdě	narazí	na	všechny	bariéry,	které	jsme	
uvedli	v	úvodu	–	nekompetentnost	stavebního	úřadu,	nezájem	o	technické	podrobnosti	ze	
strany	 investora,	 který	 často	 argumentuje	 „jste	 dostatečně	 odborná	 firma,	 abyste	 objekt	
postavili	 i	 bez	 technicky	 vypracovaných	 detailů	 a	 jestli	 je	 potřebujete,	 tak	 si	 vyhotovte	
realizační	projektovou	dokumentaci,	kde	nám	předložíte	detailní	řešení“!

 - teprve	 potom	 se	 můžeme	 pozastavit	 u	 vlastního	 projektanta,	 dnes	 většinou	 jen	 dílčího	
a	z	 tohoto	v	prvé	 řadě	vyplývá,	že	 již	v	projektové	dokumentaci	nedochází	ke	koordinaci	
jednotlivých	řemesel	a	totéž	lze	vysledovat	i	při	následné	realizaci.	

 - tím	 se	 vlastně	 dostáváme	až	 k	 poslednímu	 stupni,	 kterým	 je	 zhotovitel	 a	 jeho	 realizační	
projektová	dokumentace,	nebo	přímo	realizace.	

Takto	vzniká	v	poslední	době	převážná	část	všech	detailů	–	vypracuje	je	zhotovitel	tzv.	pro	sebe	
(někdy	se	o	něj	zajímá	i	investor	v	případech,	kdy	by	to	mělo	zvyšovat	náklady	na	stavbu	a	žádá	
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úpravy)	a	nikdo	další	k	němu	nemá	přístup.	Co	to	přináší	pro	praxi,	 je	tedy	předem	zjistitelné.	
Na	 stavbě	 „nikdo“	 neví,	 jak	 bude	detail	 v	 tomto	případě	 řešení	 hydroizolace	 vypadat,	 a	 tudíž	
v	další	etapě	stavební	činnosti	se	s	ním	jaksi	neuvažuje	a	ostatní	účastníci	stavby	pracují	nebo	
tzv.	jedou	podle	své	PD,	což	téměř	vždy	přináší	nové	technické	problémy.	V	případě	rozsáhlých	
a	vícefunkčních	staveb	 jdou	absurdity	 ještě	dál	–	vyhotoví	se	povlaková	hydroizolace	na	celé	
střeše,	a	to	z	důvodu	nutnosti	ochrany	navazujících	vnitřních	prací,	které	však	mají	přesah	i	přes	
střešní	plášť,	a	tak	k	běžným	již	opracovaným	detailům	jakoby	najednou	přibudou	další	a	třeba	
i	v	řádu	stovek.	Základní	otázka	pak	zní:	jak	může	zhotovitel	povlakové	krytiny	ručit	za	celek,	když	
se	dodatečně	zhotoví	nové	proniky?	Zjednodušeně	řeči	práva	„musí“.

REALIZACE
Z	obecného	hlediska	lze	vlastní	vady	nebo	možné	vady	detailů	rozdělit	do	několika	částí:
 - Vady	 a	 poruchy	 skutečně	 způsobené	 nekvalitní	 prací	 zhotovitele	 –	 v	 našem	 případě	
povlakových	hydroizolací.	

 - Následují	vady	a	poruchy	tzv.	předvídatelné,	způsobené	některým	z	vlivů	uvedených	v	první	
části	 naší	 přednášky	 a	 podrobně	 ukázané	 v	 prezentaci.	 V	 rámci	 realizace	 jen	 několik	
ukázek	–	může	být	technický	problém	se	zatečením	u	čtyř	kruhových,	hranatých	prostupů,	
nebo	 jejich	 kombinací,	 umístěných	 na	 půl	metru	 čtverečním?	Odpovědět	 si	může	 každý	
sám.	 V	 realizacích	 se	 však	 často	 setkáváme	 s	 tím,	 že	 podstatná	 část	 prostupů	 se	 řeší	
dodatečně,	až	po	zhotovení	celého	střešního	pláště	–	týká	se	to	zejména	prostupů	potrubí	
VZT	 a	 klimatizace,	 prostupů	 nosných	 konstrukcí	 s	 různými	 tvary	 a	 těžce	 hydroizolačně	
opracovatelnými.	Smutným	příkladem	na	jedné	stavbě	většího	plošného	rozsahu	bylo	více	
než	1200	otvorů,	zhotovených	do	nového	střešního	pláště!!!

K	realizaci	samozřejmě	patří	i	příprava	ostatních	řemesel	a	v	posuzovaném	případě	myslíme	
zdravotechniku	–	odpadní	dešťové	potrubí,	které	má	za	úkol	odvádět	vodu	ze	střešní	roviny	„v	co	
nejkratší	době“.	Takže,	když	se	zhotoví	boční	střešní	vpusť,	a	k	ní	se	připojí	dlouhé	vodorovné	
potrubí,	bude	odvádět	vodu	ze	střešní	roviny	„v	co	nejkratší	době“?	Na	tuto	otázku	lze	snadno	
odpovědět.	

Zhotovitel	často	řeší	případy,	kdy	jednoznačně	ví,	že	projektem	navržený	detail	má	ve	svém	
řešení	zabudovaná	rizika	–	vady	a	i	přes	tuto	skutečnost	investor	a	projektant	na	řešení	trvají.	
Situace,	která	nastane	následně,	pak	není	záviděníhodná	–	zatečení.	Kdo	jej	zapříčinil,	no	přeci	
zhotovitel!	Řešení	je	pak	skutečně	obtížné	a	bez	zásahu	právníků	se	neobejde.

ZÁVĚR
Cílem	(lépe	řečeno	pokusem)	našeho	příspěvku	na	této	konferenci	je	dosáhnut	toho,	aby	se	

konečně	uznával	princip,	 že	každý	detail,	 či	postup	prací,	byl	 vymyšlen	k	 tomu,	aby	stavební	
objekt	fungoval	jako	celek,	bez	závad	a	poruch.	Proto	je	nutné	právě	na	obdobných	konferencích	
neustále	 poukazovat	 na	 zcela	 běžné	 zásady	 pro	 zhotovení	 řádných	 detailů	 od	 projektu	 až	
k	realizaci,	které	se	však	bohužel	běžně	nedodržují….
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[1]	 ČSN	P	73	0606	–	Hydroizolace	staveb.	Povlakové	hydroizolace.	Základní	ustanovení.
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ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY PROTI PÁDU OSOB Z VÝŠEK  
Z POHLEDU PLATNÉ LEGISLATIVY

Ing. Eduard Schilhart, CSc.
TOPWET	s.r.o.,	Náměstí	Viléma	Mrštíka	62,	664	81	Ostrovačice,	tel.	00420	777	717	120,
E-mail:	eduard.schilhart@topwet.cz,	www.topsafe.cz

Anotace:
Každá střecha, ze které hrozí pád z výšky, musí být přiměřeně plánovanému provozu 

vybavena zábradlím nebo záchytným systémem. Ochranu osob proti pádu z výšky také na 
všech pracovištích kde hrozí pád z výšky, a zejména pak i na plochých střechách, je nutné 
řešit už při vlastní výstavbě. Proto také zákon č. 88/2016 Sb. blíže specifikuje práce zhotovitele 
a stanovuje jeho povinnosti. Vedle tohoto nejnovějšího zákona je samozřejmě nutné zohledňovat 
v procesu výstavby také ostatní legislativní požadavky. Z nich vyplývají mnohé zodpovědnosti 
jednotlivých účastníků výstavby, o kterých bude pojednávat tento příspěvek.

1.  ÚVOD
Legislativa	 platná	 pro	 oblast	 ochrany	 osob	 proti	 pádu	 z	 výšky	 je	 v	 současné	 době	 dosti	

nepřehledná,	a	navíc	se	pořád	vyvíjí.	Velký	zlom	v	této	oblasti	dříve	přinesl	zákon	309/2006Sb.,	
který	poprvé	alespoň	částečně	přenesl	zodpovědnost	za	bezpečnost	staveb	na	jejich	zadavatele,	
neboli	na	stavebníky	a	investory.	Protože	dopad	tohoto	zákona	do	praxe	ale	neodpovídal	 jeho	
záměrům,	došlo	po	10	letech	ke	zveřejnění	novelizace	tohoto	zákona	v	podobě	zákona	88/2016Sb.	
Tato	novelizace	už	konkrétně	specifikuje	zejména	povinnosti	zadavatelů	staveb.

2.  BEZPEČNÁ STŘECHA Z POHLEDU PLATNÉ LEGISLATIVY
Každá	plochá	střecha,	ze	které	hrozí	pád	z	výšky,	musí	být	přiměřeně	plánovanému	provozu	

vybavena	zábradlím	nebo	záchytným	systémem.	Zábradlí	nebo	jiné	pevné	technické	konstrukce	
chránící	 osoby	proti	 pádu	 z	 výšky	musí	 být	 na	 střechách	 s	 veřejným	provozem.	Mezi	 takové	
střechy	řadíme	střešní	terasy,	parkoviště,	střešní	zahrady,	heliporty	a	další.	Neveřejný	provoz	je	
na	vegetačních	střechách,	střechách	s	 technologickými	zařízeními,	konstrukcemi	vyžadujícími	
pravidelnou	 kontrolu	 a	 údržbu,	 nebo	 na	 střechách	 s	 požární	 únikovou	 cestou.	 Neveřejným	
provozem	 se	 přitom	 rozumí	 pohyb	 poučených	 osob	 řízený	 vlastníkem	objektu.	Ochranu	 proti	
pádu	osob	z	výšky	je	možné	i	na	takovýchto	střechách	řešit	pomocí	zábradlí,	častěji	se	ale	v	praxi	
vyskytuje	ekonomičtější	řešení	využívající	záchytné	systémy.

	Ochranu	proti	pádu	z	výšky	na	střechách	 je	ale	nutné	řešit	 také	při	vlastní	výstavbě.	Proto	
také	zákon	č.	88/2016	Sb.	blíže	specifikuje	práce	zhotovitele	a	stanovuje	jeho	povinnosti,	který	
pro	 zadavatele	 stavby	 musí	 zajistit	 vybavení	 staveniště	 pro	 bezpečný	 a	 zdraví	 neohrožující	
výkon	práce.	Nově	stanovuje	také	povinnost	zadavatele	stavby	postupovat	při	výběru	zhotovitele	
v	 souladu	 s	 požadavky	 na	 bezpečnost	 a	 ochranu	 zdraví	 při	 práci,	 což	 dává	 předpoklady	 pro	
zajištění	odpovídajících	finančních	prostředků	na	bezpečnost	na	staveništi	v	souladu	s	plánem	
BOZP,	který	by	měl	být	zpracován	vždy	už	při	přípravě	stavby.	Povinnost	plán	zpracovat	má	nyní	
opět	koordinátor	BOZP	pro	přípravu	stavby.

Nejčastěji	 prováděné	 návrhy	 záchytných	 systémů	 jsou	 pro	 řešení	 bezpečnosti	 při	 údržbě	
střech	 budov,	 které	 nemají	 žádná	 zábradlí	 ani	 jiné	 dostatečně	 vysoké	 konstrukce	 po	 svém	
obvodu.	Způsob	ochrany	proti	pádu	osob	z	výšky	by	měl	stanovit	koordinátor	pro	přípravu	spolu	
s	projektantem,	protože	se	ale	tito	koordinátoři	BOZP	v	praxi	 ještě	příliš	často	nevyskytují,	 tak	
zodpovědnost	 za	 správnost	 projektu	 nese	 vždy	 projektant.	 Proto	 také	 architekti	 a	 projektanti	
využívají	často	poradenskou	činnost,	kterou	nabízí	společnost	TOPWET.	Projektanti	pak	mohou	
díky	 optimálnímu	 návrhu	 záchytných	 systémů	 zpracovaných	 odbornou	 firmou	 při	 jakémkoliv	
stupni	projektu	nastavit	odpovídající	zajištění	a	ochranu	proti	pádu	osob	z	výšky.
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V	 procesu	 výstavby	 jsou	 už	 koordinátoři	 BOZP	 na	 staveništi	 běžnou	 praxí,	 koordinátoři	 ve	
fázi	přípravy	se	ale	zatím	v	praxi	často	nevyskytují,	proto	TOPWET	tuto	podporu	projektantům	
nabízí.	Doposud	tedy	zůstávala	veškerá	zodpovědnost	za	správný	projekční	návrh	i	z	hlediska	
bezpečnosti	při	užívání	stavby	po	celou	dobu	její	životnosti	na	projektantovi.	Tuto	situaci	mění	nový	
zákon	88/2016	Sb.,	který	stanovuje	mnoho	užitečných	pravidel	a	zásad	pro	proces	projektování	
a	přípravy	staveb.

Zákon	č.	88/2016	Sb.	nově	stanovuje	povinnost	zadavateli	stavby	písemně	určit	jednoho	nebo	
více	koordinátorů	budou-li	na	staveništi	působit	zaměstnanci	více	než	jednoho	zhotovitele	s	tím,	
že	koordinátor	musí	být	určen	při	přípravě	stavby	od	zahájení	prací	na	zpracování	projektové	
dokumentace	pro	stavební	 řízení	do	 jejího	předání	zadavateli	stavby,	a	při	 realizaci	stavby	od	
převzetí	staveniště	prvním	zhotovitelem	do	převzetí	dokončené	stavby	zadavatelem	stavby.	

Tato	novela	původního	zákona	309/2006	Sb.	by	měla	přispět	k	 tomu,	aby	projekční	návrhy	
střech	už	neměly	nedostatky	z	hlediska	bezpečnosti,	protože	zákonnou	povinností	koordinátorů	
je	spolupráce	s	projektanty	už	při	zpracování	projektové	dokumentace	pro	stavební	řízení,	a	tím	
by	měly	být	veškeré	požadavky	na	bezpečnost	do	projektů	promítnuty,	i	když	třeba	jen	formou	
stanovení	základních	požadavků	na	technická	opatření.

V	rámci	zajištění	bezpečnosti	při	užívání	všech	typů	střech	je	nutné	vyřešit	a	správně	navrhnout	
zejména	bezpečný	přístup	na	střechu,	a	s	ohledem	na	předpokládaný	způsob	a	rozsah	údržby	
umožnit	také	bezpečný	pohyb	po	střeše.	Při	pohybu	po	střeše	je	nutné	se	řídit	mimo	jiné	také	
Nařízeními	vlády	362/2005	Sb.	a	591/2006	Sb.

3.  NAVRHOVÁNÍ ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ PRO BEZPEČNOU STŘECHU
Bezpečná	plochá	střecha	z	pohledu	její	údržby	je	taková	střecha,	která	je	buď	trvale	osazena	

zábradlím	 nebo	 jinou	 dostatečně	 vysokou	 konstrukcí	 po	 celém	 jejím	 obvodu,	 nebo	 jinými	
vhodnými	technickými	prostředky.	Mezi	tyto	prostředky	se	řadí	také	kotvicí	body	a	různá	kotvící	
zařízení,	která	musí	splňovat	požadavky	ČSN	EN	795	a	které	slouží	jako	záchytné	nebo	zádržné	
systémy.

Pro	střechy,	kde	se	předpokládá	častý	pohyb	údržby,	a	to	zejména	bez	ohledu	na	povětrnostní	
podmínky,	 se	navrhují	 záchytné	systémy	s	 trvale	osazenými	nerezovými	 lany.	Kompromisním	
řešením,	které	je	velmi	často	v	praxi	využíváno,	může	být	použití	tak	zvaného	„montážního	lana“,	
které	se	mezi	jednotlivé	kotvicí	body	napne	pouze	v	případě	práce	na	střeše.	Toto	řešení	využívající	
dle	terminologie	zmíněné	normy	„poddajné	kotvící	vedení	z	textilního	lana	“	umožní	také	plynulý	
pohyb	podél	okraje	střechy,	vždy	ale	jen	v	rozsahu	několika	málo	polí,	kde	se	pracovníci	zrovna	
vyskytují,	 a	 v	případě	práce	u	ostatních	okrajů	 střechy	 je	nutné	montážní	 lano	vždy	přemístit	
a	upevnit	na	jiné	vhodné	místo.

Při	navrhování	záchytných	systémů	je	nutné	si	uvědomit,	že	plochá	střecha	se	stává	za	určitých	
situací	pracovištěm.	Na	každé	střeše	bez	zábradlí	nebo	jiné	konstrukce	chránící	před	pádem	přes	
okraj	střechy	pak	hrozí	pád	z	výšky	po	jejím	obvodu.	A	v	případě	výskytu	světlíků	na	střeše	nebo	
technologických	a	jiných	otvorů,	které	nejsou	zajištěné	proti	propadnutí,	hrozí	i	pád	do	takových	
otvorů.	Veškeré	hrany	pádu	se	pak	považují	za	volné	okraje	a	prostor	do	vzdálenosti	150	cm	od	
volných	okrajů	je	označován	jako	nebezpečný	okraj,	na	který	se	nesmí	vstupovat	bez	zajištění.

Každý	projektant	by	si	měl	před	návrhem	záchytného	systému	nejdříve	uvědomit,	jaká	rizika	se	
mohou	při	provádění	údržby	střechy	vyskytnout,	kde	hrozí	pád	z	výšky	z	ploché	střechy,	co	může	
případný	pád	ovlivnit,	a	veškerá	rizika	nejdříve	komplexně	vyhodnotit.	Z	tohoto	hlediska	je	nutné	
posoudit	nejdříve	sklon	střechy,	všechny	její	volné	okraje,	jejich	vzájemnou	polohu,	jejich	výšku	
nad	terénem	nebo	nad	jinými	konstrukcemi,	které	je	nutné	brát	v	úvahu	z	pohledu	případného	
pádu.	U	světlíků	je	nutné	vyjít	ze	skutečnosti,	zda	jsou	zabezpečeny	proti	propadnutí	nebo	ne,	
a	do	jaké	hloubky	je	možné	připustit	pád	v	případě	propadnutí.

Cílem	 každého	 projektanta	 by	 měl	 být	 návrh	 individuálního	 řešení	 záchytného	 systému	
pro	 každý	 konkrétní	 objekt	 a	 pro	 každou	 střechu,	 která	 je	 výše	 než	 1,5	 metru	 nad	 okolními	
konstrukcemi	nebo	terénem,	a	pro	kterou	není	uvažováno	s	jiným	způsobem	ochrany	proti	pádu	
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z	výšky.	Zohlednit	by	se	měl	také	rozsah	a	charakter	předpokládaných	prací	při	údržbě	střechy	
a	při	jiných	činnostech	souvisejících	s	technologickými	zařízeními	umístěnými	na	střeše.	Každé	
navržené	řešení	by	mělo	být	vždy	co	nejekonomičtější	při	využití	těch	nejvhodnějších	technických	
prostředků.

Z	hlediska	technického	se	přitom	musí	vždy	vycházet	z	typu	nosné	konstrukce,	ke	které	by	měly	
být	kotvicí	body	připevněny.	To	je	při	každém	návrhu	to	nejdůležitější,	protože	na	spolupůsobení	
kotvicího	bodu	s	podkladem	v	případě	pádu	nejvíce	záleží.	U	tohoto	tvrzení	vycházím	současně	
z	předpokladu,	že	navrhované	kotvicí	body	jsou	řádně	certifikované	a	splňují	požadavky	ČSN	EN	
795.

Snahou	každého	projektanta	by	mělo	být	navrhnout	systém	ochrany	proti	pádu	z	výšky	tak,	
aby	bylo	riziko	pádu	vždy	omezeno	na	nejmenší	možnou	míru,	a	aby	systém	fungoval	zejména	
jako	zádržný.	To	znamená,	že	při	pohybu	a	práci	pracovníků	podél	volných	okrajů	střechy	by	
neměl	být	vůbec	jejich	pád	umožněn.	Taková	situace	ale	není	v	praxi	z	různých	důvodů	možná,	
a	tak	zejména	na	rozích	objektů	vzniká	riziko	pádu	z	výšky.	Je	to	dáno	tím,	že	si	v	obdobných	
případech	musí	pracovník	upravit	délku	spojovacího	lana	tak,	aby	se	dostal	až	k	samému	okraji	
střechy	např.	na	rohu	budovy.	Kdyby	pak	došlo	v	takové	pracovní	pozici	k	pádu	osoby,	tak	musí	
zabezpečovací	systém	spolehlivě	zafungovat	jako	systém	záchytný,	to	znamená,	že	v	případě	
pádu	systém	osobu	včas	zachytí.

Návrh	záchytných	systémů	musí	být	zpracován	vždy	tak,	aby	v	případě	pádu	došlo	k	zachycení	
osoby	na	laně,	které	by	mělo	vykazovat	maximální	délku	pod	hranou	pádu	150	cm.	Jen	při	dodržení	
tohoto	limitu	lze	předpokládat,	že	nedojde	ke	zranění	osoby	díky	nepřijatelnému	zpomalení	pádu	
a	s	ním	souvisejícím	nárazem	o	fasádu.	Samozřejmě	je	nutné	zohlednit	veškeré	konstrukce,	které	
se	nachází	pod	hranou	pádu	a	počítat	s	tím,	že	při	zachycení	pádu	dojde	k	dalším	jevům,	zejména	
pak	k	natažení	tlumiče	pádu	na	spojovacím	laně	a	k	deformaci	sloupku	na	střeše,	čímž	se	úchyt	
spojovacího	lana	na	celotělovém	postroji	dostane	podstatně	níže	než	je	navržená	vzdálenost	150	
cm	od	hrany	pádu.	K	tomu	je	samozřejmě	nutné	připočítat	výšku	postavy	padající	osoby.

4.  ZÁVĚR
Závěrem	 je	 nutné	 zdůraznit,	 že	 za	 bezpečnost	 zodpovídají	 všichni	 účastníci	 výstavby,	 a	 to	

tedy	nejen	zadavatel	 stavby,	ale	 také	projektant	a	 zhotovitel,	 a	 zákonnou	povinností	 každého	
účastníka	výstavby	je	upozornit	na	případné	nedostatky.	A	absence	záchytného	systému	na	jinak	
nezabezpečené	střeše	 je	vždy	závažným	nedostatkem,	neboť	povinnost	zajistit	ochranu	osob	
proti	pádu	z	výšky	vyplývá	ze	současně	platné	legislativy.
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HYDROIZOLACE POD PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

Ing. Jan Valášek
JUTA	a.s.,	Dukelská	417,	544	15	Dvůr	Králové	nad	Labem
Tel.:	+420	499	314	237,	e-mail:	valasek@juta.cz,	www.juta.cz

Anotace:
V příspěvku budou prezentovány zkušenosti s instalacemi fóliových povlakových izolací na 

německých stavbách. Pozornost bude věnována jak požadavkům kladeným na vlastní výrobky, 
tak pokládce včetně řešení detailů, testování izolačního systému, v neposlední řadě pak realizaci 
betonové průmyslové podlahy.

1. ÚVOD
Průmyslové	objekty	budované	v	Německu	musí	být	primárně	zaizolovány	tak,	aby	v	případě	

havárie	či	nenadálé	události	nemohlo	dojít	k	únikům	nebezpečných	látek	z	objektu	do	okolního	
prostředí.	Současně	povlaková	izolace	plní	funkci	hydroizolační.

2. POŽADAVKY NA VÝROBKY
Povlakové	izolace	určené	k	zabudování	do	předmětných	staveb	musí	mít	speciální	osvědčení.	

Fólie	musí	být	otestovány	v	nezávislých	německých	laboratořích,	a	teprve	vyhoví-li	výrobky	všem	
požadavkům,	získá	výrobce	příslušné	osvědčení	od	německé	státní	 instituce	DIBt	 (Deutsches	
Institut	für	Bautechnik).	Osvědčení	obdrží	výrobce	na	omezenou	dobu,	standardně	na	5	let.	Po	
tuto	dobu	jsou	výrobní	závody	výrobce	pravidelně	auditovány	včetně	odběrů	vzorků	pro	externí	
testování.	Výroba	je	pod	přísnějším	dohledem,	než	který	je	obecně	vyžadován	dle	příslušných	
harmonizovaných	norem.	Fólie	používané	v	Německu	pod	průmyslové	podlahy	musí	mít	minimální	
tloušťku	 2	 mm,	 standardně	 se	 používají	 tloušťky	 2	 a	 3	 milimetry.	 Z	 portfolia	 JUTA	 a.s.	 mají	
osvědčení	výrobky	JUNIfOL DE,	tloušťky	2,0	mm,	2,5	mm	a	3,0	mm	(šířky	fólií	5,1	a	8,0	metrů;	
povrch	hladký,	jednostranně	nebo	oboustranně	texturovaný).	

Vzhledem	 k	 funkci	 povlakové	 izolace	 musí	 být	 tato	 primárně	 odolná	 a	 nepropustná	 vůči	
chemikáliím	specifikovaným	příslušným	předpisem.	Z	tohoto	důvodu	se	obvykle	jedná	o	povlakové	
izolace	vyráběné	z	vysokohustotního	polyetylenu	(PE-HD).	Seznam	vybraných	chemických	látek	
uvádí	následující	tabulka.

Tab. 1: Chemické látky, skupiny

flüssigkeiten Mediengruppe

Ottokraftstoffe	nach	DIN	EN	228	mit	einem	maximalen	(Bio)	Ethanolgehalt	von	5	Vol.-%	nach	
DIN	EN	15376 1

Ottokraftstoffe	nach	DIN	EN	228	mit	Zusatz	von	Biokraftstoffkomponenten	nach	RL	2009/28/EG	
bis	zu	einem	Gesamtgehalt	von	max.	20	Vol.-% 1a

Flugkraftstoffe 2

-	Heizöl	EL	nach	DIN	51603-1
-	ungebrauchte	Verbrennungsmotorenöle	und	ungebrauchte	Kraftfahrzeug-			Getriebeöle
-	Gemische	aus	gesättigten	und	aromatischen	Kohlenwasserstoffen	mit	einem	Aromatengehalt	
von	≤	20	Ma.-%	und	einem	Flammpunkt	>	60	°C

3

Dieselkraftstoffe	nach	DIN	EN	590	mit	Zusatz	von	Biodiesel	nad	DIN	EN	14214	bis	zu	einem	
Gesamtgehalt	von	max.	20	Vol.-% 3b

Kohlenwasserstoffe	sowie	benzolhaltige	Gemische	mit	max.	5	Vol.-%	Benzol,	außer	Kraftstoffe 4

Benzol	und	benzolhaltige	Gemische 4a

Rohöle 4b
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gebrauchte	Verbrennungsmotorenöle	und	gebrauchte	Kraftfahrzeug-			Getriebeöle	mit	einem	
Flammpunkt	>	60	°C 4c

ein-	und	mehrwertige	Alkohole	mit	max.	48	Vol.-%	Methanol	und	Ethanol	(in	Summe),	Glykol,	
Polyglykole,	deren	Monoether	sowie	deren	wässrige	Gemische 5

Alkohole	und	Glykolether	sowie	deren	wässrige	Gemische 5a

ein-	und	mehrwertige	Alkohole	≥	C2	mit	max.	48	Vol.-%	Ethanol	sowie	deren	wässrige	Gemische 5b

Halogenkohlenwasserstoffe	=	C1 6a

aromatische	Halogenkohlenwasserstoffe 6b

organische	Ester	und	Ketone,	außer	Biodiesel	 7

aromatische	Ester	und	Ketone,	außer	Biodiesel 7a

Biodiesel	nach	DIN	EN	14214 7b

wässrige	Lösungen	aliphatischer	Aldehyde	bis	40	% 8

aliphatische	Aldehyde	sowie	deren	wässrige	Lösungen 8a

wässrige	Lösungen	organischer	Säuren	(Carbonsäuren)	bis	10	%	sowie	deren	Salze	(in	
wässriger	Lösung) 9

organische	Säuren	(Carbonsäuren,	außer	Ameisensäure)	sowie	deren	Salze	(in	wässriger	
Lösung) 9a

anorganische	Säuren	(Mineralsäuren)	bis	20	%	sowie	sauer	hydrolysierende,	anorganische	
Salze	in	wässriger	Lösung	(pH	<	6),	außer	Flusssäure	und	oxidierend	wirkende	Säuren	und	
deren	Salze

10

anorganische	Laugen	sowie	alkalisch	hydrolysierende,	anorganische	Salze	in	wässriger	Lösung	
(pH	>	8),	ausgenommen	Ammoniaklösungen	und	oxidierend	wirkende	Lösungen	von	Salzen	(z.	
B.	Hypochlorit)	

11

wässrige	Lösungen	anorganischer	nicht	oxidierender	Salze	mit	einem	pH-Wert	zwischen	6	und	
8 12

Amine	sowie	deren	Salze	(in	wässriger	Lösung) 13

wässrige	Lösungen	organischer	Tenside 14

cyclische	und	acyclische	Ether 15

acyclische	Ether 15a

Dále	musí	být	fólie	odolná	vůči	stárnutí,	působení	mikroorganismů,	musí	mít	sníženou	hořlavost	
(požadována	je	třída	B2	dle	německé	normy	DIN	4102-1).	

Kromě	 odolnostních	 charakteristik	 musí	 výrobce	 specifikovat	 a	 deklarovat	 celou	 řadu	
mechanicko-fyzikálních	 vlastností,	 a	 to	 nejen	 pro	 hotové	 výrobky,	 ale	 i	 pro	 vstupní	 suroviny.	
Kompletní	 recepturu	 včetně	 veškeré	 dokumentace	 k	materiálovému	 složení	 předává	 výrobce	
certifikačnímu	orgánu.

Tab. 2: Vybrané vlastnosti testované na hotovém výrobku

Vlastnost Jednotka Zkušební norma

Tloušťka mm DIN	EN	ISO	9863-1

Tavný	index	MFR	190/5 g/10	min. DIN	EN	ISO	1133-1

Hustota g/cm3 DIN	EN	ISO	1183-1

OIT	(Oxidations-Induktionszeit),	210	°C min. DIN	EN	728

Pevnost	v	tahu,	napětí	na	mezi	kluzu N/mm2 DIN	EN	ISO	527-3	

Tažnost	na	mezi	kluzu % DIN	EN	ISO	527-3

Rozměrová	stálost % DIN	EN	ISO	1107-2

Obsah	sazí % DIN	EN	ISO	11358

Disperze	sazí kategorie ASTM	D	5596
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3. POKLÁDKA
Instalaci	 fólií	 mohou	 provádět	 pouze	

firmy	 disponující	 příslušným	 oprávněním	
a	certifikovanými	svářeči.	I	v	tomto	případě	
jsou	 osvědčení	 vydávána	 na	 časově	
omezenou	 dobu,	 svářeči	 jsou	 pravidelně	
přezkušováni	na	dané	svařovací	metody.	

Fólie	 se	spojují	 výhradně	svařováním,	
a	 to	 svařovacími	 automaty	 s	 horkým	
klínem	 (dvoustopé	 sváry),	 případně	
pomocí	tzv.	extruzního	svařování	(detaily	
a	 kratší	 sváry).	 Všechny	 sváry	musí	 být	
zhotoveny	 tak,	 aby	 se	 dala	 odzkoušet	
jejich	těsnost.

Vlastní	 pokládka	 izolačního	 souvrství	 probíhá	 v	 souladu	 s	 předem	 schválenými	
a	odsouhlasenými	postupy.	Návrhy	řešení	jsou	součástí	příslušného	osvědčení	k	výrobku.

Na	 připravený	 podklad	 se	 nejdříve	 instaluje	 ochranná	
netkaná	 geotextilie	 (minimální	 plošná	 hmotnost	 400	 g/m2,	
např.	 geoNETEX),	 následuje	 pokládka	 povlakové	 izolace	
z	vysokohustotního	polyetylenu	a	vrchní	ochranné	geotextilie	
(rovněž	minimálně	400	g/m2,	např.	geoNETEX).	

Fóliová	 izolace	 se	 instaluje	 formou	 tzv.	 vany,	 tzn.	 podél	
obvodových	a	prostupujících	konstrukcí	je	vytažena	do	dané	
výšky	na	úroveň	čisté	podlahy.	K	obvodovým	a	prostupujícím	
konstrukcím	se	 fólie	 kotví	mechanicky.	Nad	úrovní	podlahy	
je	 izolace	 chráněna	 proti	 mechanickému	 poškození	
a	případnému	ohni	ocelovými	plechy.	

4. TESTOVÁNÍ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU  
Před	 zakrytím	 povlakové	 izolace	 ochrannou	 netkanou	 geotextilií	 probíhá	 vizuální	 kontrola	

povrchu	 fólie	 v	 celé	 instalované	 ploše	 a	 testují	 se	 všechny	 zhotovené	 sváry	 (dvoustopé	
i	extruzní).

Dvoustopé	sváry	se	testují	na	těsnost	tzv.	tlakovou	zkouškou	(nedestruktivní	zkouška).	Kanálek,	
nacházející	se	mezi	stopami	sváru,	se	na	 jednom	konci	utěsní,	na	druhém	konci	se	napíchne	
zkušební	jehlou,	přes	kterou	se	natlakuje	na	požadovaný	tlak,	pro	PE-HD	obvykle	4	až	6	barů	
(v	závislosti	na	teplotě	fólie).	Svár	se	považuje	za	těsný,	pokud	po	stanovené	době	(obvykle	10	
minut)	nedojde	k	poklesu	tlaku	o	více	než	10	%.	Na	závěr	zkoušky	se	svár	na	opačném	konci	
(konec	bez	jehly)	otevře,	únik	vzduchu	z	kanálku	musí	být	zřetelně	slyšet.		

   
Obr. 3: Dvoustopý svár, tlakování zkušebního kanálku

Obr. 1: Fóliová povlaková izolace JUNIFOL DE

Obr. 2: Ukončení izolace JUNFOL 
DE u obvodové konstrukce
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Extruzní	sváry	se	nedestruktivně	testují	například	tzv.	jiskrovou	zkouškou	(vysokým	napětím).	
Aby	bylo	možné	zkoušku	provést,	do	sváru	se	při	jeho	zhotovení	vkládá	vodivý	drátek,	obvykle	
měděný.	Nepřeskočí-li	při	testování	mezi	tzv.	poroskopem	a	nanášeným	svárem	jiskra,	svár	je	
z	pohledu	dané	zkušební	metody	v	pořádku.

Kromě	 uvedených	 nedestruktivních	 zkoušek	 se	 sváry	 testují	 také	 destruktivně	 na	 pevnost.	
Četnost	odběru	vzorků	a	požadavky	specifikuje	příslušný	technologický	předpis.	

5. REALIZACE BETONOVÉ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
Betonová	 průmyslová	 podlaha	 se	

realizuje	 až	 po	 dokončení,	 otestování	
a	 předání	 povlakové	 izolace.	 Ve	
většině	 případů	 se	 jedná	 o	 podlahu	
z	drátkobetonu.	

Vlastní	 betonáži	 předchází	 instalace	
profilů	 rozdělujících	 plochu	 na	 menší	
pole	 (pracovní	 spáry),	 lemovacích	
úhelníků	 (ukončení	 hran	 u	 vrat,	 dveří,	
nakládacích	 můstků,	 ramp),	 dilatačních	
profilů	a	separační	fólie	uložené	na	horní	
ochrannou	geotextilii.	

Skrze	 povlakovou	 izolaci	 nesmí	 procházet	 žádné	 kotevní	 prvky,	 zmíněné	 profily	 a	 úhelníky	
musí	být	ve	své	poloze	stabilizovány	nad	úrovní	izolace.

Betonáž	probíhá	za	pomoci	čerpadel,	po	izolační	fólii	se	nesmí	pohybovat	žádná	mechanizace.	
Hutnění	je	prováděno	pomocí	vibračních	lišt,	případně	ponorných	vibrátorů.	

V	případě	desek	vyztužených	vázanou	výztuží	není	použití	separační	fólie	nutné.

Obr. 4: Betonáž
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DRENÁŽE POZEMNÍCH STAVEB

Ing. Antonín Žák, Ph.D. (1)
Ing. Luboš Káně, Ph.D. (2)
(1)	STAVEBNINY	DEK	a.s.,	Pražákova	752/50d,	619	00	Brno	-	Horní	Heršpice
(2)	DEK	a.s.,Tiskařská	257/10,	108	00	Praha	10	-	Malešice,	e-mail:	lubos.kane@dek-cz.com

Anotace:
Drenáže se dnes obvykle navrhují v kombinaci s hydroizolačními konstrukcemi, jako součást 

hydroizolační koncepce ochrany stavby před negativním působením vody. Hlavní funkcí 
drenáže je snížit namáhání stavby vodou. Přestože jsou drenáže jednou z nejstarších metod 
hydroizolační ochrany staveb, stále je mnoho nezodpovězených otázek, týkajících se především 
účinnosti, spolehlivosti a životnosti. Na základě mnoha podnětů z praxe vznikla na půdě České 
hydroizolační společnosti směrnice zabývající se problematikou úpravou hydrofyzikálního 
namáhání stavby vodou ČHIS: 06. 

1.  ÚČEL DRENÁŽE STAVEB 
Drenáž	chápeme	jako	konstrukční	opatření,	které	zajistí	trvale	funkční	odvodnění	horninového	

prostředí	přilehlého	k	chráněným	podzemním	stavebním	konstrukcím	tak,	že	voda	volně	stéká	po	
svislých	nebo	sklonitých	plochách,	aniž	by	se	hromadila	a	namáhala	konstrukce	tlakem.	

Drenáž	se	uplatní	především	v	případech,	kdy	je	objekt	zasazen	do	nepropustného	horninového	
prostředí	tak,	že	dochází	k	hromadění	vody	v	zásypu	stavební	jámy	a	voda	by	pak	tlakem	působila	
na	stavební	konstrukce.	Takové	podmínky	se	vyskytují	na	velkém	množství	stavenišť	v	České	
republice.	

Také	v	propustných	zeminách	nad	hladinou	podzemní	vody	se	mohou	vyskytnout	nepropustné	
vrstvy,	 buď	 přírodního	 původu,	 nebo	 pocházející	 ze	 stavební	 činnosti,	 na	 kterých	 se	 lokálně	
hromadí	voda.	I	v	těchto	případech	se	uplatní	některé	drenážní	konstrukce.

Naopak	pod	hladinou	podzemní	vody	v	propustných	zeminách	se	drenáž	neužívá.	Drenáž	by	
byla	neekonomickým	řešením	s	řadou	technických	rizik,	zejména	v:
•	 množství	odváděné	vody;
•	 trvanlivosti	 drenáže	 vzhledem	 k	 riziku	 transportu	 jemných	 částeček	 do	 drenáže	 a	 jejímu	
zanášení;

•	 ovlivnění	 horninového	 prostředí	 a	 nosných	 konstrukcí	 objektu	 odplavováním	 částeček	
zeminy;

•	 změnách	režimu	podzemní	vody	pro	okolní	pozemky	a	lokality	atd.

Pokud	 je	 drenáž	 navržena	 a	 provedena	 tak,	 aby	 se	 dala	 udržet	 funkční	 po	 celou	 dobu	
předpokládané	 životnosti	 objektu,	 lze	 dimenzovat	 svislé	 hydroizolační	 konstrukce	 v	 kontaktu	
s	plošnou	drenáží	a	mimo	dosah	občasného	zaplavování	navazující	liniové	obvodové	drenáže	
na	namáhání	stékající	vodou.	V	blízkosti	liniové	obvodové	drenáže	je	třeba	vždy	počítat	alespoň	
s	krátkodobým	zahlcením	drenáže	vodou	například	při	čištění	zanesených	částí	drenáže,	raději	
však	 s	 dlouhodobým	 namáháním	 tlakovou	 vodou	 v	 případě	 vyřazení	 některé	 větve	 drenáže	
z	funkce.

Drenáž	se	navrhuje	u	novostaveb	i	stávajících	staveb	jako	doplňkové hydroizolační	opatření	
k	hydroizolačním	konstrukcím.	Dalším	případem	bývá	využití	drenáží	pro	sanování	podzemních	
částí	 objektů,	 kde	 je	 porušený	nebo	dožilý	 hydroizolační	 systém,	 nebo	 v	 případech,	 kdy	bylo	
podceněno	 namáhání	 stavby	 vodou	 nebo	 došlo	 v	 průběhu	 životnosti	 objektu	 ke	 změně	
namáhání	[1].

Zvyšování	 retence	 území,	 doplnění	 zdrojů	 podzemní	 vody,	 snížení	 negativních	 dopadů	
přívalových	dešťů	jsou	v	posledních	letech	velmi	diskutovaná	témata,	která	vedla	k	současnému	
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trendu	minimalizovat	odtok	dešťových	vod	z	pozemků.	Proto	se	dnes	u	většiny	novostaveb	budují	
retenční	nebo	vsakovací	nádrže.	

To	je	však	v	protikladu	k	hlavní	funkci	drenáže,	protože	drenáž	se	snaží	minimalizovat	množství	
vody	vyskytující	s	v	blízkosti	objektu.	Tyto	protiklady	je	nutné	důkladně	zvážit	a	navrhnout	takové	
koncepční	 řešení	hydroizolační	ochrany	stavby,	aby	byla	zajištěna	dostatečná	ochrana	stavby	
před	podzemní	vodou	a	zároveň	nebyla	v	rozporu	s	globálními	cíli	ochrany	životního	prostředí.	
A	právě	takové	koncepční	myšlenky	jsou	zapracovány	v	nové	směrnici	ČHIS:	06	[2].

V	návaznosti	na	směrnici	ČHIS	01:	[3]	se	směrnice	ČHIS:	06	[2]	mimo	jiné	zabývá	definováním	
životnosti,	 spolehlivosti	 a	 účinnosti	 drenážních	 systémů.	 Dobrým	 příkladem	 hledání	 těchto	
parametrů	je	často	používané	řešení	liniové	drenáže	v	obvodu	staveb,	jejíž	schéma	je	na	obrázku	
1.	Při	úvahách,	jak	to	bude	fungovat,	se	objevovaly	následující	otázky:
•	 Jaké	 je	 riziko	 poškození	 plastového	 drenážního	 potrubí	 při	 hutnění	 štěrkového	 obsypu	
a	následujících	vrstev?		Potrubí	se	vkládá	do	štěrkového	obsypu,	aby	urychlilo	odtok	vody	
a	především	umožnilo	čištění	drénu.	

•	 Jaká	je	životnost	filtračních	textilií?
•	 Dokáží	 kořeny	 stromů	 a	 keřů	 v	 blízkosti	 zrealizované	 drenáže	 prorůst	 až	 do	 drenážního	
potrubí	a	omezit	odtok	vody?

Při	hledání	odpovědí	na	tyto	otázky	a	při	tvorbě	směrnice	se	uplatnily	poznatky,	které	získali	
technici	 našeho	 specializovaného	 střediska	 ATELIER	 DEK	 na	 základě	 řady	 experimentů	
a	průzkumů	stávajících	drenážních	systémů.

Obr. 1: Schéma paty obvodové drenáže s nepropustným podkladem  
(hydroizolace je zakreslena schematicky) [2]

2.  POLNÍ ExPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY 

2 .1  OVĚŘENÍ VHODNOSTI PODKLADU A TYPU DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ

Byla	provedena	realizace	tří	různých	typů	podkladů:
•	 betonové,	příčně	vyspárované	dno,
•	 betonové,	příčně	vyspárované	dno	se	žlábkem,
•	 dno	z	hutněného	drceného	kameniva.
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Obr. 2 Betonové, příčně vyspárované dno Obr. 5 Realizace dna drenážního potrubí

Obr. 3 Betonové, příčně vyspárované dno  
se žlábkem

Obr. 6 Zasypání potrubí kamenivem  
a zabalení do filtrační geotextilie

Obr. 4 Podklad z hutněného drceného kameniva Obr. 7 Hutnění drenážního obsypu z kameniva

Pro	experiment	byly	vybrány	tři	typy	potrubí.	Flexibilní	potrubí	(na	obr.	8	žluté,	vpravo)	je	určené	
pro	 meliorace,	 ale	 bylo	 zařazeno	 do	 experimentu	 proto,	 že	 se	 stále,	 navzdory	 doporučením	
výrobců,	s	tímto	typem	potrubí	na	stavbách	setkáváme.	Při	pokládce	tohoto	potrubí	je	nereálné	
dosáhnout	jeho	přímosti.	Zvlnění	ve	svislé	rovině	může	podporovat	zanášení.

Obr. 8 zleva: běžné jednoplášťové tyčové potrubí určené pro drenáže, dvouplášťové drenážní potrubí  
pro vyšší namáhání s vnitřním hladkým povrchem a meliorační trubky určené pro strojní pokládku
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U	žádného	typu	podkladu	a	potrubí	nebyla	zjištěna	žádná	porucha	způsobená	hutněním.	Proto	
lze	konstatovat,	že	všechny	tři	typy	podkladů	jsou	vhodné	pro	realizaci	drenáže.	Přestože	nebyly	
nalezeny	 žádné	mechanické	 poruchy	 v	 potrubí,	 meliorační	 flexibilní	 potrubí	 není	 vhodné	 pro	
použití	k	drenážování	okolí	staveb,	viz	kapitola	2.2.

2.2 OVĚŘENÍ ZANÁŠENÍ DRÉNŮ U REÁLNÝCH STAVEB 
Pro	 ověření	 reálného	 stavu	 a	 funkčnosti	 drenážních	 systémů	 byly	 na	 několika	 stavbách	

v	České	republice	provedeny	kamerové	zkoušky	a	sondy	k	drénům.	Byly	vybrány	takové	drenážní	
systémy,	které	odpovídají	současným	pravidlům	pro	provádění	drenáží.	Nejstarší	realizace	měla	
cca	patnáct	let.		

Z	obr.	8	je	patrné,	že	se	v	potrubí	mohou	usazovat	částečky	zeminy	a	je	potřeba	navrhovat	
drenáž	s	možností	údržby	a	čištění.

Do	drenážního	potrubí	 bez	problémů	proroste	 i	 kořenový	 systém	stromů	a	 keřů	 rostoucích	
i	několik	metrů	od	potrubí,	viz	obr.	9.

Obr. 9 Zanesení drenážního potrubí nečistotami Obr. 10 Zanesení drenážního potrubí  
kořeny stromů a keřů

Obr. 11 Stav filtru z geotextilie
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3.  ZÁVER
•	 Byly	ověřeny	oba	způsoby	provedení	podkladu	pro	drenáž,	které	jsou	uvedeny	ve	směrnici	
ČHIS:	06.	Obě	řešení	se	ukázala	jako	funkční.

•	 Ve	vertikálně	zvlněném	potrubí	se	usazuje	kal.
•	 Již	při	návrhu	je	nutné	zvážit	způsob	kontroly	a	čištění	drenáže.	
•	 Údržba	a	čištění	drenáže	můžou	mít	významný	vliv	na	životnost	drenáže.
•	 Vždy	je	nutné	zvážit	reálnou	životnost	drenáže	a	celé	stavby	a	s	tímto	ohledem	navrhovat	
také	celou	koncepci	hydroizolační	ochrany	stavby.
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ACHILLOVA PATA KOTVENÝCH PLOCHÝCH STŘECH

Josef Krupka
Rymaně	434,	25210	Mníšek	pod	Brdy
tel.:	602	336	660,	e-mail:	info@poruchy-strech.cz,	www.poruchy-strech.cz

Anotace
Stabilizace vrstev plochých střech kotvením je osvědčenou a bezpečnou technologií,  

pokud je prováděna v souladu s normami, předpisy a zdravým rozumem. Pokud dojde k poruše 
kotvené střechy, velmi často je důvodem podcenění kotvení obvodového detailu, nejvíce 
namáhaného silami větru. Jaké materiálové a technologické defekty vedou k selhání klíčového 
detailu ploché střechy? Na to odpovídá odborný příspěvek.

1. NESPRÁVNĚ PROVEDENÉ KOTVENÍ DETAILŮ – PŘÍČINA HAVÁRIÍ STŘECH
Spolehlivost	každé	střechy	je	přímo	závislá	na	správném	provedení	střešních	detailů.	Je	tomu	

tak	i	u	plochých	střech,	stabilizovaných	kotvením	proti	destruktivním	účinkům	větru.	Mělo	by	být	
samozřejmostí,	že	realizátor	střechy	bezchybně	upevní	dané	střešní	vrstvy	k	podkladu	pomocí	
kvalitních	kotev,	 jejichž	počet	a	rozmístění	v	ploše	střechy	odpovídá	kotevnímu	plánu,	předem	
zpracovanému	podle	platných	norem	a	předpisů.	Proč	však	i	některé	takto	na	první	pohled	správně	
provedené	 kotvené	ploché	 střechy	 selhávají?	Příčinou	 je	 často	nesprávně	provedené	 kotvení	
detailu	okraje	střechy	a	také	zanedbání	zdánlivého	detailu,	spočívajícího	v	nedodržení	správné	
geometrie	kotvy	v	přesahu	upevňované	hydroizolace.	Pro	velkou	četnost	poruch	a	havárií	právě	
z	těchto	příčin	se	příspěvek	věnuje	zejména	selhání	střech	s	hydroizolační	vrstvou	z	plastových	
fólií.

2. VÝSKYT VĚTRNÝCH JEVŮ NA NAŠEM ÚZEMÍ
Každá	budova	je	vystavena	námaze	vyvolané	větrem,	sání	větru	působí	jak	na	fasády	budov,	

tak	 i	 na	 jejich	střechy.	Významnou	složkou	silného	větru	 je	nárazovitý	 vítr,	 který	bývá	častým	
impulzem	při	destrukci	chybně	provedených	střech.	Než	se	budeme	podrobně	věnovat	tomuto	
tématu,	je	dobré	si	připomenout,	jak	silně	u	nás	fouká.	Zde	je	několik	příkladů:
1994	:	45	m/s	(162	km/h)	Praha-Ruzyně
2002	:	43	m/s	(156	km/h)	Praha-Karlov
Orkán KYRILL:
2007	:	60	m/s	(216	km/h)	Sněžka
2007	:	47	m/s	(168	km/h)	Praha	–	Ruzyně

Vichřice EMMA:
2008	:	46	m/s	(166	km/h)

Vichřice HERWART:
2017:	50,5	m/s	(182	km/h)	Luční	bouda
2017:	34,5	m/s	(125	km/h)	Přibyslav

Sílu	větru	klasifikuje	a	charakterizuje	například	Beaufortova	stupnice,	která	určuje	celkem	12	
stupňů	intenzity	větru.	Pro	účel	tohoto	textu	přináší	tabulka	charakteristiky	7.	až	12.	stupně,	při	
kterých	dochází	k	častým	problémům	střech	od	částečných	defektů	až	po	 likvidaci	částí	nebo	
celků	střešních	konstrukcí.	
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Tabulka 1: část Beaufortovy stupnice

stupeň	
BS charakteristika rychlost

km/h
rychlost
m/s

7 prudký	vítr,	vítr	pohybuje	celými	stromy;	chůze	proti	větru	je	obtížná 50-61 13,9-17,1

8 bouřlivý	vítr,	vítr	ulamuje	větve,	chůze	proti	větru	je	normálně	nemožná 62-74 17,2-20,7

9 vichřice,	vítr	způsobuje	menší	škody	na	stavbách	(strhává	komíny,	tašky	
a	plechy	ze	střech) 75-88 20,8-24,4

10 silná	vichřice;	vyvrací	stromy;	přináší	škody	bydlištím 89-102 24,5-28,4

11 mohutná	vichřice,	vyskytuje	se	velmi	zřídka,	působí	rozsáhlá	zpustošení 103-117 28,5-32,6

12 orkán;	ničivé	účinky >117 >32,6

Beaufortova stupnice: v roce 1805 ji vytvořil kontraadmirál britského loďstva sir Francis 
Beaufort. Původně byla tato stupnice určena pro vhodnost plavby po moři s určitým typem lodních 
plachet, pro nenámořní účely byla upravena v roce 1850, kdy byla také určena rychlost různých 
typů větru pomocí anemometru. Beaufortova stupnice byla mezinárodně standardizována v roce 
1923.

Ze	 statistik	 meteorologů	 i	 energetiků	 vyplývá,	 že	 větrné	 kalamity	 trápí	 Českou	 republiku	
v	průměru	 jednou	za	deset	 let.	Ničivé	vichřice	 tu	škodily	například	v	 letech	1929,	1955,	1967,	
1976,	 1984,	 1990,	 naposledy	 v	 letech	 2007	 orkán	 Kyrill,	 v	 roce	 2008	 vichřice	 Emma	 a	 roku	
2017	vichřice	Herwart.	V	návaznosti	na	tuto	datovou	řadu	lze	očekávat	podobně	ničivé	vichřice	
v	horizontu	pěti	až	deseti	 let,	přesně	však	nelze	příchod	orkánu	předpovědět.	Každopádně	by	
měly	být	střechy	svojí	konstrukcí	a	provedením	na	tento	meteorologický	jev	připraveny.

3. CO DOKÁŽE VÍTR
Vítr	namáhá	plochou	střechu	v	jejích	sektorech	s	různou	intenzitou,	která	navíc	vzrůstá	spolu	

s	 rychlostí	 větru.	Podstatná	 je	 skutečnost,	 že	 právě	okraj	 ploché	 střechy	 je	 nejvíce	namáhán	
působením	 větru,	 zde	 hledejme	pověstnou	Achillovu	 patu	 kotveného	 systému.	Mnoho	havárií	
kotvených	plochých	střech	má	svůj	 počátek	právě	v	nesprávném	provedení	detailu	u	obvodu	
střechy	při	 přechodu	hydroizolace	 z	 plochy	na	atiku	nebo	na	přilehlou	 stěnu.	Když	 se	 vlivem	
větrné	 námahy	 uvolní	 upevnění	 hydroizolace	 na	 okraji	 střechy	 a	 navíc	 dojde	 k	 podfouknutí	
hydroizolační	vrstvy,	nastává	vážná	destrukce	střešního	pláště.	Působení	větru	na	okraj	střechy	
ukazuje	schéma	na	obr.	1	a	shodnou	situaci	snímky	2	a	3.

Obr.1: schéma působení větru na okraj střechy



91

    
Obr.2 a 3: působení větru na okraj střech a selhání upevnění hydroizolační vrstvy 

4. TEORIE A PRAxE V PROVEDENÍ KLÍČOVÉHO DETAILU
Pokud	 dojde	 i	 jen	 k	 částečnému	 uvolnění	 upevnění	 kotvené	 hydroizolace	 u	 okraje	 střechy	

(nejčastěji	koutového	profilu,	ale	i	ukončovacího	profilu	na	atice	či	stěně),	záleží	pak	již	jen	na	
intenzitě	a	trvání	namáhání	větrem,	zda	selhání	upevnění	tohoto	detailu	přispěje	i	k	větší	destrukci	
ploché	střechy.	Nastává	dominový	efekt	a	postupně	selhává	i	kotvení	v	ploše,	k	čemuž	přispívá	
i	časté	nerespektování	další	důležité	montážní	zásady,	a	tou	je	správné	umístění	kotvy	v	přesahu	
(o	tom	až	v	závěru	textu).	Teoreticky	je	opracování	detailu	přechodu	z	plochy	střechy	na	atiku	
uvedeno	v	montážních	předpisech	většiny	výrobců	včetně	grafického	znázornění,	 v	 kvalitních	
montážních	návodech	nechybí	ani	podrobný	popis	pracovního	postupu.	Poplastovaná	lišta	tvaru	
„L“	má	být	upevněna	minimálně	čtyřmi	kotvami	na	běžný	metr	buď	do	svislé	atiky	(stěny),	nebo	
do	vodorovného	podkladu	skrz	ostatní	střešní	vrstvy.	Zdánlivě	prosté,	v	praxi	však	příliš	často	
dochází	k	uvolnění	lišty	z		podkladu	a	tím	i	k	uvolnění	upevněné	hydroizolace	z	plastové	fólie.	

5. PŘÍČINY SELHÁNÍ DETAILU 
Detail	s	koutovou	lištou	v	praxi	selhává	zejména	ze	dvou	příčin.	První	příčinou	kolapsu	je	uvolnění	

upevnění,	 aplikovaného	do	 svislé	 konstrukce	atiky.	Uveďme	dva	 velmi	 časté	 a	 problematické	
materiály,	u	kterých	nejčastěji	dochází	k	vytržení	upevnění.	Jedná	se	především	o	sendvičový	
fasádní	panel,	který	u	halových	staveb	zároveň	vytváří	atiku.	Plech	panelu,	do	kterého	se	aplikuje	
upevnění,	je	velice	tenký,	nejčastěji	0,4,	popřípadě	0,5	mm,	zcela	výjimečně	0,6	mm.	Upevnění	
lišty	z	poplastovaného	plechu	do	takto	tenkého	ocelového	plechu	pomocí	subtilních	samovrtných	
šroubů	je	velmi	rizikové.	Jiným	častým	rizikovým	podkladem	z	hlediska	vytržení	kotvení	lišty	je	
dutinová	a	voštinová	cihla.	Zde	se	převážně	používají	běžné	natloukací	hmoždinky,	určené	do	
masivních	materiálů,	jejichž	držení	v	tenkém	cihlářském	materiálu	je	často	nedostatečné.	Druhou	
příčinou	 kolapsu	 detailu	 koutové	 atikové	 lišty	 je	 fakt	 neznalosti	 a	 nerespektování	 ustanovení	
platné	normy.	Zásadní	informaci	k	tomuto	střešnímu	detailu	uvádí	ČSN	73	1901:2011	Navrhování	
střech	–	Základní	ustanovení,	kde	se	v	bodě	8.26.8	dočteme:	„Připevňovací	prostředky	použité	
k	tvarovému	řešení	hydroizolačního	povlaku	v	konstrukčním	detailu	se	obvykle	nezapočítávají	do	
mechanického	připevnění	povlaku	proti	účinkům	zatížení	větrem“.	Připevňovacím	prostředkem	
je	zde	právě	koutová	lišta	z	poplastovaného	plechu,	kterou	většina	firem	považuje	za	dostatečné	
zajištění	obvodového	kotvení	ploché	střechy.	Tento	předpoklad	 je	však	chybný,	absentuje	zde	
funkční,	staticky	účinné	zajištění	okraje	střechy.	První	staticky	účinná	linie	kotev	je	až	v	prvním	
přesahu	dvou	pásů	fólie	v	ploše	střechy,	většinou	ve	vzdálenosti	1	až	2	metry	od	atiky.	Kombinace	
rizikového	 podkladu,	 částečně	 nebo	 zcela	 nefunkčního	 kotvení	 a	 výrazného	 sání	 větru,	
namáhajícího	okraj	střechy,	vede	k	selhání	detailu,	klíčového	pro	stabilitu	ploché	střechy.
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Obr.4 a 5: chybná praxe na reálné střeše a ve schématu – přechodová lišta upevněna v nedostatečně 
nosném materiálu (tenký plech sendvičového panelu), u paty atiky chybí staticky účinná linie kotvení

6. PRINCIP SPRÁVNÉHO PROVEDENÍ DETAILU
Pro	 funkční	 provedení	 popisovaného	 detailu	 je	 kromě	 volby	 vhodného	 upevnění	 a	 jeho	

bezchybné	aplikace	do	podkladu	nutné	respektovat	výše	uvedené	ustanovení	normy	a	provést	
ve	vzdálenosti	cca	150	–	250	mm	od	paty	atiky	první	linii	staticky	účinného	kotvení	proti	účinkům	
větru	 (v	 případě	 podkladu	 z	 trapézového	 plechu	 se	 vzdálenost	 odvíjí	 od	 rozteče	 horních	 vln,	
do	kterých	 je	kotveno).	Tato	 linie	kotvení	se	při	zpracování	detailu	následně	překryje	buď	 fólií	
přecházející	 po	 stěně	 atiky,	 nebo	 se	 volí	 samostatné	 překrytí	 kotev	 pruhem	 fólie,	 popřípadě	
samostatnými	přířezy.	Je	tak	provedena	staticky	účinná	linie	kotvení	co	nejblíže	atiky,	která	na	
sebe	přebírá	zatížení	větrem	a	upevnění	vlastního	koutového	profilu	nebo	ukončovací	 lišty	 je	
mnohem	méně	namáháno.	Je	tak	do	značné	míry	eliminováno	riziko	selhání	upevnění	na	okrajích	
ploché	střechy.

 
Obr.6 a 7: správné provedení detailu paty atiky - funkční statické upevnění v blízkosti přechodové lišty, 

na přechodový profil se nepřenášejí dynamické síly sání větru z plochy střechy

7. UPEVNĚNÍ PO OBVODU STŘECHY V KOTEVNÍCH PLÁNECH
Kotevní	profil	z	poplastovaného	plechu	by	v	souladu	s	ustanovením	normy	neměl	být	využíván	

pro	staticky	účinné	upevnění	hydroizolace	v	detailu	atiky,	tuto	skutečnost	by	měly	zohledňovat	
i	statické	výpočty	(kotevní	plány),	které	by	měly	vždy	uvádět	i	potřebný	počet	kotev	po	obvodu	
střechy.	Některé	kotevní	plány	tuto	skutečnost	vůbec	neuvažují	a	budí	tak	v	uživatelích	dojem,	že	
k	zajištění	obvodu	střechy	postačí	pouze	profil	z	poplastovaného	plechu.	
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Obr.8: ukázka části kotevního plánu, který správně znázorňuje staticky účinnou linii kotvení podél atik 
a po obvodu střešních prostupů (autor: ing.Aleš Oškera)

8. GEOMETRIE KOTVY V PŘESAHU
Selže-li	jeden	prvek	kotvené	střechy,	může	nastat	dominový	efekt.	Po	uvolnění	kotvení	v	detailu	

atiky	se	zatížení	větrem	přenáší	dále	na	plochu	střechy,	a	pokud	je	v	ploše	nesprávně	provedená	
geometrie	 kotvy	 v	 přesahu,	 dojde	 k	 vytržení	 fólie	 v	 těchto	místech	a	 rozsáhlé	 destrukci.	Toto	
chybné	provedení	výrazně	snižuje	odolnost	kotvené	střechy	vůči	větru.	Od	nepaměti	platí,	že	kotva	
v	přesahu	musí	být	umístěna	tak,	aby	okraj	talířku	(podložky,	teleskopu)	byl	vzdálen	minimálně	
10	mm	od	okraje	upevňované	hydroizolační	fólie.	Je	s	podivem,	jak	časté	je	selhání	střech	právě	
z	důvodu	neznalosti	a	nedodržení	této	jednoduché	zásady,	kterou	obsahuje	většina	prováděcích	
manuálů	výrobců	střešních	fólií.

   
Obr.9 a 10: havárie ploché střechy v důsledku zatížení větrem, podstatnou příčinou selhání bylo 

nedodržení geometrie kotev v přesahu

   
Obr.11 a 12: detail vytržené fólie v důsledku nesprávného umístění kotvy,  ukázka správného postupu 

kotvení, kdy okraj kotev je vzdálen od okraje fólie nejméně 10 mm
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9. ZÁVĚR
Vzhledem	k	častým	defektům	kotvených	střech,	které	mají	–	mimo	jiné	–	počátek	i	v	nesprávném	

provedení	kotvení	v	detailu	atiky,	ale	i	v	nesprávné	geometrii	kotvy	v	přesahu	upevňované	plastové	
fólie,	lze	doporučit,	aby	při	zpracování	aplikačních	manuálů	výrobci	výrazněji	upozornili	na	tuto	
problematiku.	Zajisté	by	bylo	vhodné,	aby	i	autoři	prováděcích	projektů	uvedli	tyto	zdánlivé	maličkosti	
například	v	technických	zprávách.	V	neposlední	řadě	by	měl	pracovník	technického	dozoru	ověřit	
znalost	realizační	firmy	a	včas	vyjasnit	aplikační	postupy	v	popisovaných	detailech.

Foto:	archiv	autora,	obrázek	č.8	poskytl	ing.Aleš	Oškera
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PROBLÉM NÁVRHU ZÁTĚŽOVÉ VRSTVY PLOCHÝCH STŘECH 
Z VOLNĚ POLOŽENÝCH BETONOVÝCH DLAŽDIC

Ing. Libor Vykydal
Technická	komise	pro	hydroizolační	fólie,	z.s.,	Václavkova	519/4,	160	00	Praha	6
Tel.:		+420	602	374	276,	e-mail:	lvykydal@fdt.cz,	www.tkhif.cz

Anotace:
Přitížení volně položených povlakových hydroizolací plochých střech zátěžovou vrstvou je 

jedním z běžných způsobů jejich stabilizace vůči účinkům působení větru. Striktní dodržení 
ustanovení souvisejících technických norem při výpočtu však vede v některých případech 
k výsledným návrhům stabilizačních vrstev, které jsou ve zřejmém rozporu s dlouhodobě 
v praxi ověřenými řešeními.

1. ZÁTĚŽOVÁ VRSTVA NA PLOCHÉ STŘEŠE
Zátěžová	vrstva	na	plochých	střechách	a	terasách	zajišťuje	stabilitu	polohy	pod	ní	ležících	vrstev	

střešního	souvrství	proti	účinkům	působení	větru.	Používá	se	především	v	případě	provozních	
(pochozích,	pojížděných,	vegetačních	atd.)	střech	a	dále	v	případech,	kdy	není	možné	zajistit	
stálost	polohy	střešního	souvrství	jiným	způsobem	např.	mechanickým	kotvením	nebo	lepením.
K	vytvoření	trvalé zátěžové vrstvy	na	provozních	pochozích	plochých	střechách	a	terasách	se	
běžně	používají	betonové	dlaždice	položené	do	štěrkového	lože	nebo	na	distanční	podložky,	viz	
obr.	1.	

Obr . 1 . Pochůzí vrstva ploché střechy tvořená betonovými dlaždicemi na distančních podložkách  
(foto archiv autora)

Betonové	dlaždice	se	používají	rovněž	jako	operativní	dočasná zátěžová vrstva	v	případech	
provizorní	 nebo	 havarijní	 stabilizace	 stávajícího	 souvrství,	 obvykle	 se	 jedná	 o	 dva	 typické	
případy:

a)	kdy	 v	 případě	 novostavby	 vzniká	 delší	 časová	 prodleva	 mezi	 položením	 povlakové	
hydroizolace	a	položením	provozní	vrstvy	(plastové	nebo	pryžové	hydroizolační	pásy	mohou	
být	na	provozní	ploché	střeše	pod	zátěžovou	vrstvou	jen	volně	položeny	a	k	podkladu	jsou	
mechanicky	připevněny	jen	na	okrajích	střešní	plochy	a	u	prostupů)	a	obdobně	pak	při	opravě	
provozních	střech,	kdy	je	nutné	dočasně	sejmout	stávající	provozní	stabilizační	vrstvu	nad	
volně	položenou	povlakovou	hydroizolací,	
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b)	kdy	je	při	kontrole	mechanicky	kotvené	nebo	lepené	povlakové	hydroizolace	ploché	střechy	
zjištěno	selhávání	připevňovacích	prvků	(kotev)	nebo	jejího	přilepení	k	podkladu.	Zpravidla	se	
jedná	o	lokální	uvolnění	povlakové	hydroizolace	od	podkladu,	obvykle	na	okrajích	a	v	rozích	
střešní	plochy,	kde	je	povlaková	hydroizolace	vystavena	zvýšenému	zatížení	sáním	větru,	
viz	obr.	2.	

Obr . 2 . Odtržení mechanicky kotvené povlakové hydroizolace PVC-P  
v rohové oblasti střešní plochy (foto archiv autora)

Pokud	 takto	 poškozená	 povlaková	 hydroizolace	 není	 perforovaná	 a	 i	 nadále	 si	 zachovává	
svoji	základní	funkci	ochrany	interiéru	před	srážkovou	vodou,	je	nutné	ji	co	nejrychleji	zabezpečit	
proti	hrozícímu	totálnímu	odtržení	od	podkladu	vlivem	sáním	větru.	Při	použití	volně	pokládaných	
betonových	 dlaždic	 (viz	 obr.	 3)	 je	 vhodné	 pokud	možno	 jednotlivé	 dlaždice	 podložit	 vhodnou	
ochrannou	 podložkou,	 např.	 přířezy	 geotextilie,	 aby	 se	 zabránilo	 proražení	 přitěžované	
hydroizolace	ostrými	hranami	a	rohy	dlaždic.	

Obr . 3. Nahodilý příklad z praxe: provizorní zatížení uvolněné povlakové hydroizolace PVC-P volně 
položenými betonovými dlaždicemi bez jakékoli mechanické ochrany hydroizolace před proražením rohy 

dlaždic (foto archiv autora)
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2. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ PROTI ÚČINKŮM PŮSOBENÍ 
VĚTRU  
Stabilita	střešního	souvrství	se	zátěžovou	vrstvou	z	volně	položených	dlaždic	je	proti	účinkům	

zatížení	větrem	zajištěna	pouze	 jejich	tíhou.	Obecná	podmínka	stability	střešního	souvrství	se	
zátěžovou	stabilizační	vrstvou	(mezní	stav	statické	rovnováhy	EQU)	dle	[1],	čl.	6.4.2	tak	je:

Ed,	dst  ≤ Ed,stb  

kde	je:
Ed,dst	 návrhová	hodnota	účinku	destabilizujícího	zatížení,	zde	sání	větru

Ed,	stb	návrhová	hodnota	účinku	stabilizujícího	zatížení,	zde	tíhy	betonových	dlaždic

2.1. DESTABILIZUJÍCÍ ZATÍŽENÍ SÁNÍM VĚTRU
Na	horní	povrch	plochých	střech	působí	zatížení	větrem,	jehož	velikost	se	stanovuje	dle	[3].	

Výpočet	 zatížení	 větrem	 vychází	 v	 případě	 návrhu	 a	 posouzení	 trvalých	 zátěžových	 vrstev	
z	 výchozí	 hodnoty	 základní	 rychlosti	 větru,	 která	 je	 definována	 jako	 střední	 rychlost	 větru	
v	 intervalu	 deseti	 minut	 s	 pravděpodobností	 překročení	 1x	 za	 50	 let.	 V	 případě	 dočasných	
(provizorních)	zátěžových	vrstev	je	možné	použít	pro	stanovení	základní	rychlosti	větru	dle	[4]	
nižší	pravděpodobnost	překročení	střední	rychlosti	větru,	viz	dále.
Zatížení	větrem	na	vnější	povrchy	se	dle	[3]	stanoví:

Ed,	dst	=	we	=	qb	*	ce(ze)	*	cpe,1	*	γQ			

kde	je:
we	 návrhová	hodnota	působení	větru	na	jednotku	vnějšího	povrchu	stavební	konstrukce	ve	
výšce	ze

qb						 základní	dynamický	tlak	větru	v	[kN.m-2]	

ce(ze)    součinitel	expozice	

cpe,1					 součinitel	tlaku	

γQ						 dílčí	součinitel	proměnného	zatížení	=	1,5		

2.2. STABILIZUJÍCÍ ZATÍŽENÍ TÍHOU DLAŽDIC
Návrhová	hodnota	účinku	stabilizujícího	zatížení	se	dle	[1]	a	[2]	stanoví	dle	vztahu:

Ed,stb	=	Qk	*	γG,inf

kde	je:
Qk	 charakteristická	hodnota	tíhy	zátěžové	vrstvy	na	jednotku	plochy

γG,inf	 dílčí	součinitel	stálého	příznivého	zatížení	=	0,9	dle	[1],	tab.	A1.2(A)	–	Návrhové	hodnoty	
zatížení		(EQU).

Pro	vytvoření	pochozí	vrstvy	provozních	plochých	střech	jsou	běžně	použity	betonové	dlaždice	
500	 x	 500	 x	 50	 mm	 s	 	 charakteristickou	 hmotností	 28	 kg/ks.	 Tato	 hmotnost	 jedné	 dlaždice	
představuje	její	návrhovou	stabilizační	tíhu	28	*	9,81	*	0,9	/	100	=	0,247	kN.	

V	případě,	kdy	dlaždice	slouží	jako	pochozí	vrstva	provozní	střechy	jsou	položeny	prakticky	na	
sraz	(při	zanedbání	spár,	které	mají	šířku	do	1	cm),	tj.	při	počtu	4	dlaždice	na	1	m2	je	návrhová	
hodnota	stabilizujícího	zatížení	je	0,275	*	4	*	0,9	=	0,99	kN/m2.
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2.3. POSOUZENÍ STABILIZAČNÍHO ÚČINKU ZÁTĚŽOVÉ VRSTVY Z VOLNĚ POLOŽENÝCH 
DLAŽDIC 

2.3.1. Běžné řešení pochozí vrstvy ploché střechy - betonové dlaždice na sraz v jedné 
vrstvě 

Volně	 na	 sraz	 položené	 dlaždice	 500	 x	 500	 x	 50	 mm	 v	 jedné	 vrstvě	 zajišťují	 návrhovou	
stabilizační	tíhu	0,99	kN/m2.

Protože	je	účinek	zatížení	větrem	závislý	mimo	jiné	i	na	výšce	a	tvaru	objektu,	je	posouzení	
provedeno	 pro	 modelový	 bytový	 dům	 v	 souvislé	 městské	 zástavbě	 v	 Praze,	 pochozí	 plochá	
střecha	s	atikou	vysokou	1,2	m,	horní	hrana	atiky	 je	ve	výšce	24	m	nad	 terénem.	Půdorysné	
rozměry	objektu	jsou	36	x	15	m.	Kategorie	terénu	IV,	větrná	oblast	II	s	výchozí	základní	rychlostí	
větru	vb,0	=	25	m/s.

Zatížení	střešní	plochy	větrem:

výchozí	rychlost	větru	vb,0: 25 m/s

základní	tlak	větru	qb: 390,63 N/m2

parametr	drsnosti	z0: 1

intenzita	turbulence	lv(ze): 0,315

součinitel	terénu	kr: 0,2343

součinitel	drsnosti	cr: 0,745

součinitel	orografie	co: 1,00

střední	rychlost	větru	vm(ze):	 18,63 m/s

max.	tlak	větru	qp(z): 695,24 N/m2

součinitel	expozice	ce(ze): 1,78

součinitel	zatížení	γQ: 1,5

Oblast cpe,1 Tlak/sání	větru	(kN/m2)

F -2,0 -2,09

G -1,6 -1,67

H -1,2 -1,25

I -0,2 -0,21

Výsledek:	volně	položené	betonové	dlaždice	500	x	500	x	50	mm	by	bylo	možné	použít	pouze	
na	střešní	oblasti	 I.	Při	výšce	objektu	24	m	a	půdorysných	rozměrech	36	x	15	m	však	střední	
oblast	 I	 na	 střešní	 ploše	 vůbec	 nevzniká	 (viz	 [3],	 obr.7.6)	 a	 volně	 položené	 dlaždice	 by	 tedy	
nebylo	možné	na	posuzované	střeše	při	dodržení	ustanovení	platných	technických	norem	jako	
zátěžovou	vrstvu	vůbec	použít.

2.3.2. Jaký by byl potřebný počet betonových dlaždic tl. 50 mm dle [3]?
Návrhové	hodnoty	zatížení	větrem	jsou	uvedeny	v	předchozím	bodě	2.3.1,	z	nich	vychází	při	

návrhové	tíze	jedné	dlaždice	0,247	kN	potřebný	počet	dlaždic:

oblast ks/m2

F 8,5

G 6,8

H 5,1

Při	návrhu	zátěžové	vrstvy	dle	[3]	by	tedy	bylo	nutné	na	daném	objektu	položit	dlaždice	v	obvodové	
oblasti	prakticky	ve	dvou	a	v	rohových	oblastech	střešní	plochy	až	i	ve	třech	(neúplných)	vrstvách	
nad	sebou.	
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2.3.3. Do jaké výšky objektu je možné použít při návrhu dle [3] betonové dlaždice v jedné 
vrstvě ?

Výše	uvedené	výsledky	vedou	k	otázce,	do	 jaké	výšky	z	daného	objektu	(tj.	atikou	vysokou	
1,2	m)	by	bylo	možné	dle	[3]	použít	betonové	dlaždice	na	podložkách	jako	zátěžovou	vrstvu	po	
celé	střešní	ploše	posuzovaného	objektu.	Tedy	kdy	návrhová	hodnota	zatížení	větrem	v	rohové	
(tj.	nejkritičtější,	větrem	nejzatíženější)	střešní	oblasti	 je	menší	nebo	nanejvýš	rovna	návrhové	
hodnotě	tíhy	dlaždic	0,99	kN/m2.	

Maximální	 dynamický	 tlak	 qp	 (z)	 ve	 výšce	 z se	 stanoví	 dle	 [3]	 prostřednictvím	 součinitele	
expozice	ce(z),	 jehož	hodnotu	 je	možné	stanovit	dle	nomogramu	v	kap.	4.5,	obr.	4.2	případně	
přesným	výpočtem	z	výrazu	4.8	v	kap.	4.5.

Pro	kategorii	terénu	IV	je	nejnižší	možná	hodnota	ce(z)	=	1,177	a	to	konstantně	pro	referenční	
výšku	od	0	do	10	m.	Použitím	této	nejnižší	přípustné	hodnoty	ce(z)	vychází	následující	návrhové	
hodnoty	zatížení	větrem	(při	referenční	výšce	do	10	m):

 - rohová	oblast	F:																	-1,24	kN/m2 
 - vnější	okrajová	oblast	G:			-0,97	kN/m2

 - vnitřní	okrajová	oblast	H:			-0,83	kN/m2

 - střední	oblast	I:																		-0,14	kN/m2 

Výsledek:	podle	výsledků	posouzení	dle	[3]	vyplývá,	že	v	rohových	oblastech	F	plochých	střech	
není	možné	použít	betonové	dlaždice	tl.	50	mm	v	jedné	vrstvě	v	žádném	případě,	protože	výpočetní	
postup	dle	[3]	zde	nepřipouští	použít	nižší	návrhovou	hodnotu	zatížení	sáním	větru.	V	okrajových	
oblastech	 střešní	 plochy	 posuzovaného	 objektu	 by	 bylo	 použití	 volně	 na	 sraz	 položených	
betonových	dlaždic	sice	možné,	ale	pouze	jen	do	referenční	výšky	objektu	cca	10-12	m.

Pro	úplnost,	pokud	by	byl	posuzovaný	objekt	situován	v	předměstské	oblasti,	tedy	v	kategorii	
terénu	III,	vychází	i	pro	minimální	výšku	z	=10	m	již	hodnota	ce(z)	=	1,708	a	následující	hodnoty	
návrhového	zatížení	větrem:

 - rohová	oblasti	F:																-	1,80	kN/m2 
 - vnější	okrajová	oblast	G:			-1,40	kN/m2

 - vnitřní	okrajová	oblast	H:		-1,20	kN/m2

 - střední	oblast	I:																		-0,10	kN/m2 

Takže	s	výjimkou	objektů	situovaných	v	kategorii	terénu	IV	již	není	možné	na	plochých	střechách	
i	při	minimální	referenční	výšce	10	m	prakticky	použít	v	rohových	a	okrajových	oblastech	volně	
na	sraz	položené	betonové	dlaždice	tl.	50	mm	jako	zátěžovou	vrstvu	vyhovující	ustanovením	dle	
[3].	

Tyto	výpočty	byly	provedeny	pro	objekt	s	vysokou	atikou.	V	případě	bezatikové	střechy	jsou	
hodnoty	sání	větru	pro	stejnou	referenční	výšku	z	ještě	vyšší	vlivem	aerodynamického	součinitele	
cpe,1,	který	je	závislý	na	poměru	výšky	atiky	k	výšce	střešní	plochy	nad	terénem,	čím	nižší	hodnota	
tohoto	poměru	(čím	nižší	atika),	tím	vyšší	hodnota	součinitele	cpe,1.

Ve	střední	oblasti	ploché	střechy	I	je	použití	betonových	dlaždic	jako	zátěžové	vrstvy	možné	
v	běžných	případech	prakticky	bez	omezení.	Zde	je	však	třeba	připomenout,	že	se	střední	oblast	
vytváří	(v	případě	protáhlého	obdélníkového	půdorysu	střechy,	viz	[3],	kap.	7.2.3)	jen	za	podmínky,	
že	šířka	objektu	je	větší	než	dvojnásobek	jeho	referenční	výšky.	Modelový	objekt	popsaný	v	bodě	
2.3.1.	této	podmínce	nevyhovuje	a	střední	oblast	I	se	na	jeho	střešní	ploše	nevytváří.	

2.3.4. Posouzení betonových dlaždic jako dočasné (provizorní) zátěžové vrstvy
Základní	 tlak	větru	qb	vychází	z	hodnoty	základní	 rychlosti	větru	vb,0	definované	 jako	střední	

rychlost	větru	v	intervalu	10	minut	ve	výšce	10	m	a	s	roční	pravděpodobností	překročení	p	=	0,02,	
tj.	s	dobou	návratu	50	let.	Pro	tuto	pravděpodobnost	překročení	základní	rychlosti	větru	p	=	0,02	
je	součinitel	pravděpodobnosti	cprob	=	1.	Základní	rychlost	větru	vb	se	následně	vypočte	ze	vztahu	
[3],	odst.	4.2:
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vb	=	vb,0	*	cdir	*	cseason	*	cprob
Provizorní	zajištění	střešní	plochy	má	charakter	dočasné	návrhové	situace	a	k	návrhu	provizorní	

stabilizační	vrstvy	je	možné	použít	některé	ze	zmírňujících	ustanovení	dle	[4],	tab.	3.1,	z	nichž	
vyplývá:

1.	při	nominální	době	trvání	dočasné	návrhové	situace	do	3	dnů	(tj.	prakticky	okamžité	zahájení	
opravy	střešního	souvrství	a	dokončení	v	řádu	dnů),	je	možné	při	výpočtu	zatížení	větrem	
počítat	s	údaji	dle	konkrétní	meteorologické	předpovědi,	při	přijetí	příslušných	organizačních	
opatření	lze	tuto	lhůtu	i	přiměřeně	prodloužit,

2.	při	 nominální	 době	 trvání	 dočasné	 návrhové	 situace	 do	 3	 měsíců	 je	 možné	 při	 výpočtu	
zatížení	větrem	počítat	s	dobou	návratu	charakteristické	hodnoty	sil	od	větru	5	let,	při	době	
trvání	od	3	měsíců	do	max.	1	roku	s	dobou	návratu	10	let,

Takže	jedním	ze	vstupních	údajů	pro	návrh	provizorního	zatížení	střešní	plochy	je	harmonogram	
následných	zajišťovacích	prací	na	střeše,	který	upřesní,	které	z	výše	uvedených	ustanovení	bude	
možno	použít	ve	výpočtu	hodnot	zatížení	větrem.	

Následující	posouzení	jsou	provedena	pro	stejný	modelový	objekt	a	stejné	betonové	dlaždice	
jako	při	posouzení	v	bodě	2.3.1.	Návrhová	tíha	jedné	dlaždice	je	0,247	kN.

a) Při délce trvání opravy do 3 dnů: 
Při	provedení	opravy	do	tří	dnů	(a	i	v	přiměřeně	delší	době	při	zajištění	organizačních	opatření)	

je	možné	 při	 návrhu	 provizorní	 zátěžové	 vrstvy	 použít	 podle	 ustanovení	 [4],	 tab.	 3.1,	 bod	 1.	
konkrétní	meteorologickou	předpověď	místo	normových	statistických	hodnot	rychlosti	větru.
Předpokládejme	modelově	a	v	praxi	velmi	pravděpodobně,	že	v	okamžiku	návrhu	je	pro	období	
plánovaného	 provádění	 prací	 předpověď	 síly	 větru	 do	 5.	 stupně	 Beaufortovy	 stupnice,	 což	
odpovídá	rychlosti	větru	v	 rozmezí	5,5	–	7,9	m/s.	Pro	návrh	provizorní	zátěžové	vrstvy	 je	zde	
o	jako	charakteristická	hodnota	základní	rychlosti	větru	vb,0	použita	horní	mez	7,9	m/s.	5.	stupeň	
je	označený	 jako	„dosti	čerstvý	vítr“,	pro	který	 je	charakteristické,	že	zdvihá	prach	a	pohybuje	
slabšími	větvemi.

Výsledná	návrhová	hodnota	zatížení	větrem:	
 - rohové	oblasti	F:																	-	0,21	kN/m2 
 - vnější	okrajové	oblasti	G:			-0,17	kN/m2

 - vnitřní	okrajové	oblasti	H:			-0,13	kN/m2

 - střední	oblast	I:																			-0,02	kN/m2 (jen	pro	úplnost,	na	dané	střeše	se	nevyskytne)

Potřebný	počet	dlaždic:

oblast ks/m2

F 0,85

G 0,7

H 0,52

Výsledek:	betonové	dlaždice	 tl.	50	mm	rozložené	(velmi	zhruba)	 tak,	 jako	na	obr.	3	by	bylo	
možné	použít	po	celé	střešní	ploše.

b) Při délce trvání opravy 3 měsíce:
Pro	výpočet	hodnoty	zatížení	větrem	se	použije	ustanovení	[4],	tab.	3.1,	bod	2	o	době	návratu	

charakteristické	hodnoty	sil	od	větru	5	let,	tj.	pravděpodobnost	překročení	základní	rychlosti	větru	
p	=	0,2.

Součinitel	pravděpodobnosti	cprob	=	0,8544	(dle	[3],	kap.	4.2,	vztah	4.2).

Základní	rychlost	větru	vb	=	vb,0	*	cdir	*	cseason	*	cprob	=	25	*	1	*	1	*	0,8544	=	21,36	m/s
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Výsledná	návrhová	hodnota	zatížení	větrem:	
 - rohové	oblasti	F:																	-	1,52	kN/m2 
 - vnější	okrajové	oblasti	G:			-1,22	kN/m2

 - vnitřní	okrajové	oblasti	H:			-0,91	kN/m2

 - střední	oblast	I:																			-0,15	kN/m2 (jen	pro	úplnost,	na	dané	střeše	se	nevyskytne)

Potřebný	počet	dlaždic:

oblast ks/m2

F 6,15

G 4,93

H 3,68

Výsledek:	Při	době	trvání	stavebních	úprav	do	tří	měsíců	již	není	možné	při	výpočtu	zatížení	
větrem	 vycházet	 z	 konkrétní	 meteorologické	 předpovědi	 a	 je	 nutné	 použít	 výpočetní	 postup	
založený	na	statistických	hodnotách	rychlosti	větru,	což	vede	k	zásadnímu	zvýšení	návrhového	
zatížení	 větrem	 a	 tím	 k	 většímu	 počtu	 potřebných	 dlaždic.	 V	 tomto	 případě	 vychází	 dlaždice	
položené	v	rozích	a	na	vnějších	okrajích	ve	dvou	(neúplných)	vrstvách.	Takový	způsob	dodatečné	
stabilizace	střešního	souvrství	by	znamenal	významné	zvýšení	stálého	zatížení	nosné	střešní	
konstrukce	a	jeho	eventuální	realizace	by	byla	zřejmě	podmíněna	statickým	posouzením	nosné	
střešní	konstrukce.

c) Při délce trvání opravy 1 rok:
Pro	výpočet	hodnoty	zatížení	větrem	se	použije	ustanovení	[4],	tab.	3.1,	bod	2	o	době	návratu	

charakteristické	 hodnoty	 sil	 od	 větru	 10	 let,	 tj.	 pravděpodobnost	 překročení	 základní	 rychlosti	
větru	p	=	0,1	a	součinitel	pravděpodobnosti	cprob			=	0,9025	(dle	[3],	kap.	4.2,	vztah	4.2).

Základní	rychlost	větru	je:

vb	=	vb,0	*	cdir	*	cseason	*	cprob	=	25	*	1	*	1	*	0,9025	=	22,56	m/s

Výsledná	návrhová	hodnota	zatížení	větrem:	
 - rohové	oblasti	F:																	-	1,70	kN/m2 
 - vnější	okrajové	oblasti	G:			-1,36	kN/m2

 - vnitřní	okrajové	oblasti	H:			-1,02	kN/m2

 - střední	oblast	I:																			-0,17	kN/m2  (jen	pro	úplnost,	na	dané	střeše	se	nevyskytne)

Potřebný	počet	dlaždic:

oblast ks/m2

F 6,89

G 5,51

H 4,13

Výsledek:	platí	zde	v	podstatě	obdobné	závěry	jako	v	předchozím	bodě	opravy	provedené	do	
3	měsíců..

3. SHRNUTÍ
Z	výše	uvedených	argumentů	a	posouzení	vyplývají	následující	zobecňující	závěry:
 - dlaždice	použité	jako	provizorní	nebo	havarijní	zátěžová	vrstva	mohou	být	dle	[4]	vhodným	
a	vyhovujícím	operativním	řešením	v	případě	oprav	nebo	stavebních	úprav,	u	nichž	doba	
jejich	 provedení	 nepřesahuje	 délku	 spolehlivé	 meteorologické	 předpovědi	 síly	 větru.	
V	případě	delších	prováděcích	lhůt	je	nutné	při	návrhu	zátěžové	vrstvy	dle	[4]	již	vycházet	ze	
statistických	hodnot	rychlosti	větru,	což	ve	výsledku	vede	k	podstatnému	zvýšení	její	normou	
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požadované	hmotnosti	a	tím	i	k	nutnosti	předchozího	statického	posouzení	stávající	nosné	
konstrukce	střechy,

 - betonové	dlaždice	v	jedné	vrstvě	na	podložkách	tvořící	zátěžovou	vrstvu	provozních	střech	
nezajišťují	(s	výjimkou	objektů	v	kategorii	IV	a	do	referenční	výšky	cca	10-12	m)	při	 jejich	
posouzení	dle	znění	platných	norem dostatečnou	stabilizaci	střešního	souvrství	proti	účinkům	
sání	větru	v	rohových	a	dokonce	ani	v	oblastech	vnějších	a	vnitřních	okrajových	ploch	G	a	H.	
To	v	případě	většiny	bytových	objektů	s	plochými	střechami	(na	jejichž	střešních	plochách	
se	z	důvodu	poměru	jejich	výšky	a	šířky	většinou	nevyskytuje	střední	oblast	I)	znamená,	že	
na	nich	není	možné	použít	zátěžovou	vrstvu	z	betonových	dlaždic	na	podložkách	prakticky	
vůbec.	

Zde je však na místě poznámka, že praxe doposud prokázala pravý opak. Důvody pro 
tento rozpor by bylo jistě vhodné a pro praxi přínosné podrobně dále analyzovat.

4. PODKLADY:
[1]	 ČSN	EN	1990:	Eurokód:	Zásady	navrhování	konstrukcí

[2]	 ČSN	EN	1991-1-1:	Eurokód	1:	Zatížení	konstrukcí	-	Část	1-1:	Obecná	zatížení	–	Objemové	
tíhy,	vlastní	tíha	a	užitná	zatížení	pozemních	staveb

[3]	 ČSN	EN	1991-1-4:	Eurokód	1:	Zatížení	konstrukcí	-	Část	1-4:	Obecná	zatížení	–	Zatížení	
větrem

[4]	 ČSN	EN	1991-1-6:	Eurokód	1:	Zatížení	konstrukcí	-	Část	1-6:	Obecná	zatížení	–	Zatížení	
během	provádění
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SOfISTIKOVANÁ OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY  
S NÁSLEDNÝM MONITORINGEM

Ing. Marek Kervitcer (1)
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. (2)
(1)	VUT	 v	 Brně,	 Fakulta	 stavební,	 Ústav	 pozemního	 stavitelství,	 Veveří	 331/95,	 602	00	 Brno,	

e-mail:	kervitcer.m@fce.vutbr.cz,	www.fce.vutbr.cz.
(2)	ROMEX	s.r.o.,	Mírová	87/2,	679	04	Adamov,	e-mail:	tichomirov@romex.cz,	www.romex.cz.

Anotace:
fakulta stavební VUT v Brně ve spolupráci se společností ROMEx s.r.o. se zabývají 

vývojem metodiky sofistikovaných oprav střešních plášťů plochých střech. Princip spočívá 
v hloubkové analýze střešních plášťů z hlediska jejich vlhkostního režimu. Analýza umožňuje 
posoudit a následně rozhodnout, zda je nutné odstranit celý stávající střešní plášť nebo je 
možné provést opravu bez nutnosti demontáže stávajícího souvrství. Příspěvek na praktickém 
příkladu popisuje jednotlivé body vyvíjené metody včetně následujícího monitoringu.

1.  ÚVOD 
Autoři	se	zabývají	vývojem	sofistikovaných	oprav	střešních	plášťů	plochých	střech.	Vyvíjený	

postup	oprav	střešních	plášťů	zahrnuje	hloubkovou	analýzu	z	hlediska	jejich	vlhkostních	režimů.	
Provedená	hloubková	analýza	umožňuje	posoudit	a	následně	rozhodnout,	zda	je	nutné	odstranit	
celý	 stávající	 střešní	 plášť	 nebo	 je	možné	 provést	 opravu	 bez	 nutnosti	 kompletní	 demontáže	
stávajícího	souvrství.	

Příspěvek	dále	stručně	popisuje	používané	metody	oprav	střešních	plášťů	a	zároveň	poukazuje	
i	na	současné	nedostatky,	na	které	narážíme	ve	stavební	praxi.

Cílem	příspěvku	je	seznámit	čtenáře	s	novým	přístupem	k	opravám	střešních	plášťů	použitím	
sofistikované	metody.	V	 tomto	příspěvku	autoři	uvádí	na	praktickém	příkladu	 jednotlivé	hlavní	
body	 vyvíjené	metodiky	 včetně	následného	monitoringu.	Příspěvek	 je	 tedy	 zaměřen	na	popis	
komplexní	metodiky.

Pro	 prezentaci	 praktického	 provádění	 sofistikované	metody	 jsme	 zvolili	 opravovaný	 střešní	
plášť	nad	podnikovou	prodejnou.	V	tomto	případě	se	stavebník	zajímal	i	o	následný	monitoring	
a	souhlasil	s	jeho	zabudováním.

Obr. 1: Ukázka netěsnosti ve spojích hydroizolační vrstvy
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2.  OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY 
Od	investorského	záměru	až	po	samotnou	realizaci	se	vyskytuje	celá	řada	faktorů,	které	mohou	

přímo	či	nepřímo	ovlivnit	výsledek	stavebního	díla.	

Ať	už	se	jedná	o	vhodný	návrh	skladby	střešního	pláště,	výběr	a	kvalitu	jednotlivých	materiálů	
nebo	v	realizační	fázi	dodržení	projektu	a	technologických	postupů.	

A	i	přesto,	že	jsou	k	dispozici	technické	normy,	kvalitní	materiály,	ověřené	metody	a	moderní	
výpočetní	technika,	tak	stále	dochází	u	střešních	konstrukcí	k	defektům	a	přichází	na	řadu	jejich	
opravy	a	rekonstrukce.	Defekty	jsou	obvykle	spojeny	se	zatékáním,	které	se	projevuje	zvýšenou	
vlhkostí	ve	střešním	plášti,	což	vede	ke	snižování	tepelně	technických	vlastností	střešního	pláště	
a	k	zatékání	do	interiéru	objektu.

Takové	defekty	střech	se	běžně	řeší	lokálním	zapravením	hydroizolační	vrstvy	nebo	celkovou	
obnovou	 hydroizolační	 vrstvy.	 Často	 se	 však	 postupuje	 neodborně	 a	 příčina	 zatékání	 navíc	
nebývá	odhalena,	 natož	odstraněna.	Další	 standardně	používaný	postup	 spočívá	 v	 celkovém	
odstranění	stávajícího	souvrství	střešního	pláště	a	nahrazením	novými	vrstvami.	Tato	varianta	je	
ovšem	finančně	náročnější	a	mnohdy	je	tak	navržena	i	zbytečně.	[1],	[2]

3.  SOfISTIKOVANÁ OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY
Sofistikovaná	oprava	spočívá	v	hloubkové	analýze	střešního	pláště	a	pro	jejího	zpracovatele	

jsou	 zapotřebí	 kvalitní	 podklady.	 V	 počáteční	 fázi	 proběhne	 prohlídka	 střechy,	 jejíž	 náplní	 je	
mimo	jiné	kontrola	rozměrů	za	použití	běžných	měřičských	metod.	Kromě	prohlídky	střechy	 je	
nutný	i	odběr	sond.	Odběr	se	provede	z	důvodu	zjištění	skladby	střešního	souvrství	a	použitých	
materiálů	nebo	v	případě,	že	původní	projektovou	dokumentaci	máme	k	dispozici,	z	důvodu	jejího	
ověření.

Obr. 2: Impedanční defektoskop s pojezdem

3.1  IMPEDANČNÍ DEfEKTOSKOPIE
Další	 krok	 metodiky	 sofistikované	 opravy	 zahrnuje	 nedestruktivní	 metodu	 detekce	 vlhkosti	

ve	vrstvách	pod	povlakovými	vodotěsnými	 izolacemi	 tzv.	 impedanční	defektoskopii.	Metoda	 je	
založena	na	principu	měření	elektrické	impedance	ve	vrstvách	pod	hlavní	povlakovou	izolací.	Pro	
měření	se	využívají	impedanční	vlhkoměry.	Mezi	elektrodami	na	spodní	straně	přístroje	se	vytváří	
střídavé	elektrické	pole	a	dochází	k	přenosu	nízkofrekvenčního	signálu,	přičemž	hloubka	průniku	
závisí	na	objemové	hmotnosti	materiálu.	[4]

Na	 základě	 naměřené	 elektrické	 impedance	 převedené	 na	 komparativní	 hodnoty	 získáme	
informace	o	rozložení	relativní	vlhkosti	v	ploše	konstrukce	pod	jejím	povrchem,	tj.	především	ve	
vrstvě	tepelné	izolace,	nebo	i	mezi	vrstvami	vícevrstvého	hydroizolačního	souvrství.	[4]
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Obr. 3: Náhled na segment pořízené vlhkostní mapy

S	využitím	záznamů	provedených	v	průběhu	měření	je	možné	zpracovat	tzv.	vlhkostní	mapu	(viz	
Obr.	3),	která	je	grafickým	výstupem	této	metody	a	střešní	plochu	rozděluje	do	oblastí	(zakresleny	
modrou	barvou)	podle	relativní	vlhkosti	naměřené	na	poměrné	analogové	stupnici	přístroje	a	lze	
tak	stanovit	místa	s	rizikem	výskytu	zdroje	zatékání.	Dále	jsou	červenými	křížky	v	černém	kroužku	
zakreslené	 netěsnosti	 ve	 spoji	 hydroizolačního	 povlaku	 a	 písmenem	 „T“	 v	 červeném	kroužku	
mechanická	poškození.	[4]

Obr. 4: Odběr sondy

3.2  ODBĚR SOND
Na	 základě	 impedanční	 defektoskopie	 a	 zpracované	 vlhkostní	 mapy	 se	 určí	 vhodná	

konkrétní	místa	pro	odběr	sond.	Odebrané	vzorky	stávajícího	střešního	pláště	následně	slouží	
k	laboratornímu	určení	jejich	skutečných	vlastností	(zejména	hmotnostní	vlhkosti),	jejíchž	znalost	
je	nutná	pro	další	výpočty	a	vhodný	návrh	opravy.	

3.3  NÁVRH OPRAVY
Po	zjištění	a	stanovení	potřebných	informací,	které	jsou	popsány	v	předchozích	bodech	je	již	

možné	sestavit	stávající	skladbu	včetně	jejich	vlastností.	
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V	 následujícím	 výpočetním	 postupu	 se	 zohlední	 tyto	 skutečnosti	 a	 navrhne	 se	 optimální	
řešení	opravy,	které	zahrnuje	 jak	vhodný	návrh	nových	vrstev	střešního	pláště,	zejména	nové	
hydroizolační	 vrstvy,	 rozsah	 zásahů	 do	 ponechaných	 střešních	 vrstev	 a	 případné	 navazující	
úpravy	odpovídající	k	navrženému	řešení.

[1],	[2]

3.4  PRAKTICKÉ PROVEDENÍ
Při	 této	sofistikované	opravě	je	pro	všechny	zúčastněné	strany	vhodné	zajistit	nejen	kvalitní	

přípravu,	ale	též	průběžnou	kontrolu	prováděných	prací,	což	není	v	současné	realizaci	až	taková	
samozřejmost.	

Návrh	opravy	totiž	zahrnuje	perforaci	původní	hydroizolační	vrstvy,	a	protože	se	jedná	o	zásadní,	
ale	zároveň	o	nestandardní	krok	v	izolatérské	praxi,	hrozí	tu	riziko	jeho	opomenutí.	Taková	chyba	
by	ovšem	byla	chybou	rozhodující	o	celkovém	výsledku	prováděné	opravy.

4.  MONITORING STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
Tento	bod	úzce	souvisí	s	bodem	předchozím.	V	případě	zájmu	ze	strany	stavebníka	je	možné	

instalovat	monitorovací	zařízení,	které	by	kontinuálně	pořizovalo	data	a	umožnilo	 tak	sledovat	
vlhkostní	stav	ve	střešním	plášti.	

Senzory	monitorovacího	zařízení	 je	nutné	zabudovat	do	střešního	pláště	během	prováděné	
opravy	a	z	tohoto	důvodu	je	vhodné	mít	tento	krok	již	předem	odsouhlasený.	V	případě	komplexního	
monitorovacího	systému	pak	instalace	dále	zahrnuje	další	senzory	pro	sledování	 interiérových	
a	exteriérových	podmínek.

Obr. 5: Zabudovávání senzoru do střešního pláště

Naměřená	data	ze	senzorů	zabudovaných	ve	střešním	plášti	jsou	přenášena	do	vysílače	(hlavní	
jednotky)	pomocí	rádiového	signálu.	Jedná	se	 tedy	o	bezdrátová	zařízení.	Samotný	vysílač	 je	
však	nutné	připojit	ke	zdroji	napájení	a	k	internetové	síti.	Připojení	k	internetové	síti	používaný	
systém	umožňuje	buď	přes	vnitropodnikovou	síť	nebo	přes	dodané	externí	zařízení.	Příjímací	
stanicí	může	být	 buď	PC	nebo	některé	 z	mobilních	 zařízení	 (např.	 tablet,	 smartphone),	 který	
obsluhuje	přímo	stavebník	nebo	expertní	pracoviště.	

5.  ZÁVĚR
Autoři	 příspěvku	 na	 vyvíjené	 metodě	 již	 dlouhodobě	 spolupracují	 a	 tento	 popis	 komplexní	

metodiky	z	realizačně	technologického	pohledu	prokazuje	jejich	dosavadní	činnost.	Problematikou	



107

se	 však	 zabývají	 i	 z	 technického,	 ekologického	a	 ekonomického	 směru	 a	 dosažené	 výsledky	
průběžně	ověřují	a	konkretizují,	v	čemž	budou	i	nadále	pokračovat.	

Z	příspěvku	je	zřejmé,	že	používáním	sofistikované	metody	při	návrzích	střešních	plášťů	plochých	
střech	by	mohlo	vést	ke	zvýšení	odbornosti	stavební	společnosti,	což	by	se	v	přípravné	fázi	projevilo	
především	hloubkovou	analýzou	stávajícího	střešního	pláště	a	následným	konkrétním	návrhem	
pro	řešenou	střechu.	V	realizační	fázi	by	to	znamenalo	snížení	prací	spojených	s	odstraňováním	
původních	vrstev	střešního	pláště	a	další	pozitivní	dopady	v	technologii	provádění.	Z	celkového	
pohledu	může	mít	metoda	zásadní	vliv	i	na	předcházení	vzniku	odpadu,	kterému	je	v	současné	
době	věnovaná	pozornost	v	evropském	měřítku.

Tento	koncept	sofistikovaného	způsobu	opravy	nebo	rekonstrukce	střešního	pláště	v	širších	
architektonických	 a	 technických	 souvislostech	 byl	 s	 ohlasem	 prezentován	 i	 na	mezinárodním	
fóru.	[3]
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Anotace:
Podle slovníku cizích slov je význam slova „profylaxe“ definován jako konkrétní ochrana 

před určitou nemocí - prevence. Příspěvek se na konkrétních příkladech z praxe zaměřuje na 
prevenci vzniku vad a poruch plochých střech.

1.  ÚVOD 
Stále	rostoucí	tempo	realizace	stavebních	projektů	za	podmínky	co	možná	nejnižších	nákladů	

se	negativně	odráží	v	klesající	kvalitě	projektové	dokumentace	i	zhotovovaných	staveb	a	jejich	
součástí.	Tento	obecný	trend	poslední	doby	se	samozřejmě	projevuje	i	v	oblasti	hydroizolací.	Na	
nejedné	novostavbě	se	lze	setkat	s	řadou	vad	a	poruch,	které	by	se	zde	rozhodně	vyskytovat	
neměly.	Na	některé	z	problémů	v	oblasti	mechanicky	kotvených	hydroizolačních	vrstev	střech	by	
chtěl	autor	tohoto	příspěvku	preventivně	poukázat.	

2.  NEDOSTATEČNÉ KOTVENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
Říká	 se,	 že	 řetěz	 je	 tak	 silný,	 jak	 silný	 je	 jeho	 nejslabší	 článek.	 U	mechanicky	 kotvených	

hydroizolací	 bývá	 vlastní	 kotvení	 často	 „článkem	 řetězu“,	 který	 je	 stále	 podceňován	 a	 to	 jak	
v	případě	návrhu,	tak	i	při	realizaci.	

V	posuzovaném	případu	šlo	o	střešní	plášť	halového	objektu	realizovaný	před	několika	 lety	
v	okrajové	části	stávající	průmyslové	zástavby.	Tato	hala	byla	orientována	směrem	do	otevřené	
krajiny.	 Zastřešení	 haly	 bylo	 provedeno	 typickou	 skladbou	 jednoplášťové	 ploché	 střechy.	 Na	
trapézovém	plechu	 byla	 položena	 foliová	 parozábrana,	 kombinovaná	 skladba	 tepelné	 izolace	
(minerálně	 vláknité	 desky	 v	 kombinaci	 s	 pěnovým	 polystyrenem),	 separační	 skelný	 vlies	
a	mechanicky	kotvená	PVC-P	hydroizolační	folie.

Při	nedávné	vichřici	došlo	k	poškození	části	 této	střechy	o	velikosti	několika	 tisíc	m2	střešní	
plochy.	Poškozená	 část	 střechy	byla	 orientována	 směrem	do	okolní	 otevřené	 krajiny.	Kotvení	
hydroizolační	folie	bylo	uvolněno,	na	mnoha	místech	byla	hydroizolace	odtržená	od	vystupujících	
svislých	konstrukcí	a	dílce	tepelné	izolace	poškozeny	a	posunuty	tak,	že	se	na	povrchu	střechy	
vytvořily	nerovnosti	až	1m	vysoké.

Foto č. 1 - pohled na větrem poškozený střešní plášť

Byl	proveden	kontrolní	propočet	zatížení	větrem	dle	ČSN	EN	1991-1-4	(platné	ke	dni	realizace	
stavby)	a	zjištěné	hodnoty	byly	porovnány	s	hodnotami	z	původního	návrhu	kotvení,	použitého	
při	realizaci.	Zjištěné	rozdíly	jsou	uvedeny	v	tabulce	č.	1.	V	návrhu	kotvení,	který	byl	použit	pro	
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realizaci,	byl	proveden	chybný	výpočet	 zatížení	 větrem	neodpovídající	ČSN.	Tato	chyba	však	
o	 sobě	 nebyla	 jedinou,	 která	 v	 konečném	 důsledku	 vedla	 k	 rozsáhlému	 poškození	 střešního	
pláště.

Oblast	
střechy

Zatížení	větrem	*)	
výpočtem	 

dle	ČSN	EN	1991-1-4	

Zatížení	větrem	**)	 
dle	realizačního	
kotevního	plánu

Zjištěná	skutečnost	***)
Přípustné	namáhání	
provedeného	kotvení

Využití	kotev	vzhledem	
k	zatížení	dle	ČSN

[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [%]

	„F“ -	3,188 -2,560	 2,86 111,5

„G“ -2,609 -1,440	 1,43 182,5

„H“ -1,739 -0,800	 0,71 244,9

„I“ -0,290 	nestanoveno 0,71 40,8
*)	Bez	uvažování	vlivu	tlaku	na	vnitřní	povrchy
**)	Z	dodavatelské	dokumentace	střechy	
***)	Propočtem	z	na	místě	zjištěného	průměrného	množství	kotevních	prvků	s	uvažovanou	hodnotou	přípustného	
zatížení	0,4kN/ks

Tabulka č. 1 – srovnání hodnot zatížení větrem vypočteným dle ČSN s hodnotami  
z realizačního kotevního plánu a s na stavbě zjištěnou skutečností

Při	 bližším	 průzkumu	 střešního	 pláště	 bylo	 dále	 zjištěno,	 že	 detail	 ukončení	 hydroizolační	
vrstvy	na	atice	nebyl	proveden	vzduchotěsně,	takže	vítr	mohl	pronikat	i	pod	hydroizolační	vrstvu	
a	působit	tak	nejen	sáním	shora,	ale	i	tlakem	ze	spodní	strany	–	skutečné	namáhání	kotevních	
prvků	hydroizolace	bylo	tedy	ještě	vyšší.	Rovněž	dílce	tepelné	izolace	nebyly	mezi	vzdálenějšími	
kotevními	řadami	ve	vnitřní	ploše	střechy	nijak	zajištěny	a	díky	tomu	došlo	vlivem	větru	k	jejich	
posunu	a	nahromadění	pod	hydroizolací.	Dále	bylo	zjištěno,	že	montážní	koutové	profily	v	detailu	
přechodu	 střechy	 na	 atiku	 byly	 kotveny	 nedostatečně	 (ca	 2-2,5ks/m)	 a	 zcela	 chyběla	 první	
kotevní	řada	krajního	hydroizolačního	pásu	u	atiky.	Při	detailní	kontrole	skutečně	provedeného	
kotvení	na	poškozené	části	 střechy	byly	 v	přesazích	hydroizolace	nalezeny	 různě	poškozené	
plastové	teleskopy	kotevních	prvků.	Při	podrobnějším	zkoumání	poškozených	prvků	vyplynulo,	
že	u	některých	prvků	 je	materiál	přítlačné	plochy	 teleskopu	v	 řezu	nehomogenní	a	 je	oslaben	
řadou	vzduchových	dutinek	(viz.	foto	č.2).

Foto č. 2 - zjištěná nehomogenita materiálu podložky v okolí dříku teleskopu

V	posuzovaném	případě	bylo	provedení	řádného	zajištění	střešního	pláště	proti	větru	podceněno	
ve	 všech	 fázích	 výstavby	 -	 počínaje	 chybným	 stanovením	 zatížení	 větrem,	 nedodržením	
technologických	 zásad	 montáže	 a	 konče	 použitím	 pravděpodobně	 cenově	 výhodných,	 ale	
nekvalitních	kotevních	prvků.	Tyto	 faktory	nakonec	v	konečném	důsledku	vedly	k	 rozsáhlému	
poškození	střešního	pláště,	které	si	vyžádalo	jeho	kompletní	výměnu.

3.  STŘEŠNÍ PLÁŠŤ S NEVYHOVUJÍCÍ STABILIZAČNÍ VRSTVOU
Nad	posledním	podlažím	novostavby	objektu	pro	bydlení	na	okraji	městské	obytné	zástavby	

byla	realizována	standardní	skladba	zateplené	nevětrané	jednoplášťové	ploché	střechy	s	foliovou	
hydroizolací.	 Na	 železobetonové	 monolitické	 stropní	 konstrukci	 byla	 provedena	 parotěsná	
zábrana	z	asfaltového	pásu,	 tepelně	 izolační	souvrství	z	pěnového	polystyrenu	se	spádovými	
klíny,	separační	textilie	a	PVC-P	hydroizolační	folie	tl.	1,5mm.	Střešní	skladba	byla	proti	zatížení	
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větrem	 zajištěna	 stabilizační	 vrstvou	 provedenou	 položením	 betonových	 dlaždic	 atypických	
rozměrů	v		pravidelné	rozteči	1,5	x	1,0m.

Foto č. 3 - pohled na střešní plášť a okolní terén

Po	krátké	době	užívání	objektu	začalo	docházet	k	zatékání	do	některých	bytů	pod	střešním	
pláštěm.	Při	následném	průzkumu	bylo	zjištěno,	že	foliová	hydroizolační	vrstva	je	v	okrajových	
zónách	střechy	nadměrně	zvlněná	a	v	některých	místech	došlo	k	 jejímu	odtržení	od	atiky.	Na	
několika	místech	byla	hydroizolace	poškozena	uvolněnými	montážními	koutovými	profily.

Foto č. 4 - detail poškození v rohové oblasti střešního pláště uvolněným montážním profilem

Byly	provedeny	sondy	v	místech	přesahů	hydroizolačních	pásů	pro	ověření	 jejich	provedení	
a	případné	existence	mechanického	kotvení.	Sondami	ani	vizuální	prohlídkou	žádné	doplňkové	
kotvení	 střešního	 souvrství	 zjištěno	 nebylo.	 Jednotlivé	 vrstvy	 střešní	 skladby	 nad	 parotěsnou	
zábranou	 byly	 volně	 pokládány	 na	 podklad.	 Žádná	 dodavatelská	 dokumentace	 z	 realizace	
střešního	pláště	nebyla	k	dispozici.	

Při	 výpočtu	 zatížení	 větrem	 	 působícího	 na	 daný	 střešní	 plášť	 dle	 ČSN	EN	 1991-1-4	 bylo	
zjištěno,	 že	 realizovaná	 stabilizace	 střešního	 pláště	 přitížením	 dlažbou	 odpovídá	 v	 rohových	
oblastech	střechy	pouhým	10%	hodnoty	nutné	pro	spolehlivé	zajištění	odpovídající	ČSN.	

U	 střešních	 plášťů	 se	 stabilizační	 vrstvou	 je	 tato	 vrstva	 navrhována	 v	 řadě	 případů	 pouze	
empiricky	a	velmi	často	je	návrh	v	projektové	dokumentaci	řešen	obecnými	50mm	stabilizačního	
násypu	 kameniva.	 Kotevní	 plán	 (alespoň	 v	 nějaké	 minimální	 formě),	 bývá	 dnes	 již	 běžnou	
součástí	projektové	nebo	dodavatelské	dokumentace	střešního	pláště.	Je	potřeba	upozornit	na	
to,	že	stejně	jako	kotvení,	tak	i	stabilizační	vrstva	musí	vyhovovat	zatížení	větrem	dle	ČSN.	Pouze	
návrhem	 zohledňujícím	 situaci	 dané	 konkrétní	 stavby	 lze	 zajistit	 spolehlivost	 střešního	 pláště	
a	předejít	poddimenzování	nebo	naopak	nadbytečnému	naddimenzování	stabilizační	vrstvy.

U	 přitížených	 střešních	 skladeb	 je	 dalším	 při	 návrhu	 často	 opomíjeným	 faktorem	 nutnost	
zajištění	montážního	stavu	střechy.	Stabilizační	vrstva	 je	realizována	obvykle	až	po	provedení	
střešní	plochy	a	kontrole	hydroizolace.	Současně	s	návrhem	přitížené	střešní	skladby	vzniká	tedy	
potřeba	řešit	i	zajištění	montážního	stavu	proti	zatížení	větrem	do	doby,	než	je	finální	stabilizační	
vrstva	 provedena.	 Toto	montážní	 zajištění	 lze	 realizovat	 různými	 způsoby,	 např.	 doplňkovým	
montážním	 kotvením,	 lepením	 střešní	 skladby	 nebo	 i	 postupnou	 realizací	 stabilizační	 vrstvy.	
Specifikací	 konkrétního	 řešení	 montážního	 zajištění	 již	 ve	 fázi	 projektu	 lze	 předejít	 mnohým	
problémům	při	realizaci	i	s	ohledem	na	kontrolu	prováděné	hydroizolační	vrstvy.		
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4.  DETAILY – MECHANICKÉ (NE)KOTVENÍ
Při	provádění	střešního	pláště	s	povlakovou	krytinou	se	obvykle	vyskytuje	řada	detailů,	které	

nelze	realizovat	jiným	způsobem,	než	za	pomocí	mechanicky	kotvených	prvků	–	ať	již	se	jedná	
o	prvky	lineárního	kotvení,	kotvení	montážních	nebo	ukončovacích	prvků	nebo	oplechování	atiky.	
Pokud	tyto	prvky	nejsou	lepeny	k	podkladu,	musí	být	přikotveny.	V	závislosti	na	funkci	prvků	se	
jedná	o	kotvení	montážní,	zajišťující	přenos	vnitřních	sil	vznikajících	v	hydroizolačním	povlaku,	
kotvení	zajišťující	polohu	a	přítlak	daného	prvku	ke	konstrukci	(kotvení	přítlačných	a	ukončovacích	
profilů),	nebo	i	kotvení	proti	účinkům	zatížení	větrem	(profily	pro	kotvení	na	svislých	plochách,	
okapnice,	závětrné	lišty,	oplechování	atik).

Foto č. 5 - jednoduché, ale neúčinné kotvení ukončovací stěnové lišty  
jejím kotvením pouze do výztužné vrstvy ETICS

Způsob	kotvení	těchto	prvků	obvykle	není	v	kotevním	plánu	hydroizolace	detailně	stanoven.	
Podcenit	 tyto	detaily	při	realizaci	se	však	nevyplácí.	Kotvení	klempířských	prvků	střechy,	které	
jsou	namáhány	zatížením	větrem,	musí	odpovídat	danému	zatížení	větrem	dle	ČSN.	 	Způsob	
provedení	kotvení	montážních	profilů	hydroizolace	je	obvykle	určen	technologickým	předpisem	
výrobce	 hydroizolačního	 systému.	 I	 prvky,	 které	 nejsou	 z	 hlediska	 zatížení	 větrem	 staticky	
účinné,	je	nutné	ukotvit	řádně	a	spolehlivě.	Důležitým	detailem,	kterému	by	měla	být	věnována	
pozornost,	 je	 i	 správná	orientace	 kotevního	prvku	 ve	 vztahu	 k	 směru	 jeho	namáhání	 a	 nelze	
opomenout		požadavky	na	odpovídající	korozní	odolnost.	Životnost	a	spolehlivost	provedeného	
kotvení	v	detailech	střešního	pláště	musí	splňovat	minimálně	tytéž	požadavky	jako	jsou	kladeny	
na	kotevní	prvky	mechanicky	kotveného	hydroizolačního	systému.

Foto č. 6 - důsledek chybně provedeného detailu koutu atiky u foliové hydroizolace

5. ZÁVĚR
Z	výše	uvedených	příkladů	je	patrné,	že	se	(stále)	šetří	jak	to	jen	jde	a	často	i	tam,	kde	to	nejde.	

Při	 hledání	 cesty	 k	nejvýhodnější	 ceně	 realizace	stavebního	díla	doporučuji	 všem	 investorům	
pečlivě	zvážit,	kolik	je	může	v	budoucnu	na	údržbě	a	opravách	stát	každá	koruna,	kterou	ušetří	
při	výstavbě.

(Použité	fotografie:		archiv	autora	a	společnosti	RKNT	expertní	kancelář	s.r.o.)



112

NÁVRH RETENČNÍ PLOCHÉ STŘECHY
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Anotace:
Společnosti ROMEx s.r.o. a Topwet s.r.o. ve spolupráci s fakultou stavební VUT v Brně 

se zabývají vývojem retenční ploché střechy. Jedná se o systém zpomalující odtok vody do 
kanalizace při přívalových srážkách. Příspěvek pojednává především o vlastnostech a návrhu 
retenční střechy. Autoři rádi poskytnou zájemcům k uvedené problematice další informace 
v osobních diskuzích na konferenci.

1.  ÚVOD 
Se	stále	zvyšujícím	podílem	zastavěných	ploch	je	především	u	novostaveb	dotčenými	orgány	

kladen	důraz	na	omezení	množství	odvádění	přívalových	srážek	do	kanalizace.	Tímto	se	zabrání	
přehlcení	 kanalizační	 sítě	 a	 ovlivnění	 hydrogeologických	 poměrů	 dané	 lokality,	 způsobující	
záplavy	a	poškozování	vodohospodářských	zařízení.	

Autoři	vyvíjí	zcela	nový	systém,	u	kterého	není	zpomalení	odtoku	zajištěno	vrstvou	vegetace,	
ale	 speciálně	 navrženým	 retenčním	 vtokem.	 Jeho	 užitím	 odpadá	 nutnost	 složitého	 souvrství	
vegetačních	střech.

Cílem	projektu	je	vývoj	kompletního	systému	retenční	střechy	se	speciálně	navrženým	retenčním	
vtokem,	který	je	nastavitelný	pro	konkrétní	odvodňovanou	plochu	ploché	střechy.	Dalším	cílem	
je	tento	systém	uvést	do	stavební	praxe.	Vývoj	probíhá	v	rámci	dotačního	projektu	Partnerství	
znalostního	transferu,	na	kterém	spolupracuje	společnosti	ROMEX	s.r.o.,	Topwet	s.r.o.	a	Ústav	
pozemního	stavitelství,	Fakulty	stavební	VUT	v	Brně.

2.  SOUČASNÁ SITUACE
Stokové	kanalizační	sítě	měst	se	dříve	zřizovaly	 jako	 jednotné	soustavy.	Na	tuto	kmenovou	

soustavu	se	postupně	s	rozrůstajícím	městem	napojovaly	další	kanalizační	větvě.	Z	tohoto	důvodu	
jsou	původní	kanalizace	často	hydraulicky	přetížené.	To	způsobuje	poškození	nejen	kanalizací,	
čistíren	odpadních	vod,	ale	i	majetek	samotných	stavebníků	[1].

Rekonstrukce	vodohospodářských	zařízení	nebo	její	rozšíření	pro	navýšení	kapacity	je	velmi	
nákladnou	investicí.	To	samozřejmě	vede	k	přirozenému	zvyšování	cen	od	provozovatelů	nebo	
majitelů	 kanalizačních	 sítí.	 Vzniká	 tak	 stále	 větší	 tlak	 na	 omezení	 odtoku	 srážek	 především	
u	novostaveb,	ke	kterému	se	vyjadřují	provozovatelé	nebo	majitelé	kanalizačních	sítí	společně	
s	Odborem	vodního	a	lesního	hospodářství.	Je	třeba	podotknout,	že	stavební	úřad	nesmí	vydat	
vyjádření	bez	vyřešení	hospodaření	s	dešťovou	vodou	také	u	změn	dokončených	staveb	nebo	
změn	 jejich	 užívání.	 Právě	 v	 těchto	 případech	může	 při	 změně	 parametrů	 vypouštění	 nastat	
povinnost	vyřešit	nakládání	se	srážkovou	vodou	[2].

Priority	 nakládání	 se	 srážkovou	 vodou	 dále	 vychází	 z	 vyhlášek	 [3],	 [4]	 a	 jsou	 definovány	
v	následujícím	pořadí:

1.	Vsakování

2.	Zadržování	a	regulované	odpouštění	oddílnou	kanalizací	do	vodního	toku

3.	Regulované	odpouštění	do	jednotné	kanalizace
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Ne	vždy	je	ale	možné	dešťovou	vodu	vsakovat	na	vlastním	pozemku,	odpouštět	do	vodního	
toku,	nebo	ji	jinak	využívat.	Důvodem	můžou	být	geologické	a	hydrologické	poměry.	Dále	hustá	
městská	zástavba,	kde	není	možné	umístit	retenční	nádrže.	V	takovém	případě	je	možné	pouze	
regulovat	odpouštění	srážkové	vody	do	kanalizace	na	ploché	střeše	objektu	[5].

V	současné	době	jsou	jediným	řešením	pro	výše	zmíněnou	situaci	vegetační	střechy.	Ty	jsou	
předkládány	jako	ekologické,	ekonomické	a	estetické	řešení	pro	ploché	střechy.	Právě	estetický	
aspekt	se	v	mnoha	případech	z	neudržovaných	zelených	střech	vytrácí	nebo	není	na	vysokých	či	
vzdálených	budovách	vidět.	V	těchto	případech,	kdy	je	navíc	nutné	pouze	regulovat	odtok	srážek	
jsou	zbytečným	nákladným	řešením.	Nejen	na	pořízení,	ale	i	na	údržbu	[5].

3.  VLASTNOSTI RETENČNÍ PLOCHÉ STŘECHY
Snahou	 je	 rozšířit	 tento	segment	 trhu,	zabývající	se	zpomalením	odtoku	přívalových	srážek	

do	 kanalizace	 na	 plochých	 střechách	 o	 nové	 a	 ekonomičtější	 řešení,	 než	 jsou	 výše	 zmíněné	
vegetační	střechy.	Toto	 řešení	nezpomaluje	odtok	vrstvou	vegetace,	ale	speciálně	navrženým	
retenčním	vtokem.	

Jedná	se	o	systém	s	klasickým	pořadím	vrstev	střešního	pláště,	kde	klíčovým	prvkem	je	retenční	
vtok.	Funkce	retenčního	vtoku	zajišťuje	po	kritickou	dobu	přívalových	srážek	regulovaný	odtok	
vody	do	kanalizace.	Retenční	vtok	 je	vyhřívaný	a	 je	nastavitelný	pro	konkrétní	odvodňovanou	
plochu	ploché	střechy

POPIS PRINCIPU RETENČNÍ PLOCHÉ STŘECHY
Při	běžné	intenzitě	srážek	Obr.	1A	–	Voda	volně	odtéká	spodními	(odtokovými)	otvory	retenčního	

vtoku	do	kanalizace	stejně	jako	u	běžných	střešních	vtoků.

Při	přívalových	srážkách	Obr.	1B	–	Voda	vystoupavá	a	spodními	(odtokovými)	otvory	retenčního	
vtoku	 je	 zajišťen	 odtok	 odpovídající	 specifickému	 (přípustnému)	 odtoku	 na	 základě	 vyjádření	
dotčených	orgánů.

Překročení	15	minut	přívalových	srážek	Obr.	1C	–	Voda	je	odváděna	přepadem	v	horní	části	
retenčního	vtoku.

      
      A)              B)    C)

Obr. 1 Princip retenční ploché střechy [6]

MNOŽSTVÍ ZADRŽENÉ VODY NA PLOŠE RETENČNÍ STŘECHY
Množství	 zadržené	 vody	 na	 ploše	 retenční	 střechy	 je	 stanoven	 na	 základě	 tří	 podmínek.	

První	podmínka	je	kritická	doba	přívalových	srážek	15	minut,	která	je	uvedená	v	TNV	75	9011	
Hospodaření	se	srážkovými	vodami	[7].	Druhá	podmínka	je	intenzita	přívalových	srážek	na	základě	
hydrometeorologických	údajů	dané	lokality	retenční	střechy.	Pokud	nejsou	hydrometeorologické	
údaje	dostupné,	může	být	uvažováno	s	hodnotou	intenzity	přívalových	srážek	0,03	l/(s·m2),	která	
je	uvedená	v	ČSN	75	6760	Vnitřní	kanalizace	[8].	Třetí	podmínka	je	specifický	(přípustný)	odtok	
na	základě	vyjádření	dotčených	orgánů	≤	3	l/(s·ha),	která	je	uvedená	v	TNV	75	9011	Hospodaření	
se	srážkovými	vodami	[7].

V	 tab.	 1	 jsou	 porovnány	 hodnoty	 zatížení	 zadržené	 vody	 s	 hodnotami	 zatížení	 sněhem	ve	
vybraných	městech	ČR.	Hodnoty	přívalových	intenzit	deště	jsou	převzaty	z	hydrometeorologických	
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údajů	uvedených	v	[9].	Hodnoty	zatížení	sněhem	pro	různé	sněhové	oblasti	jsou	uvedeny	v	[10].	
Specifický	(přípustný)	odtok	je	uvažován	3	l/(s·ha).

Tab. 1 Porovnání hodnot zatížení zadržené vody s hodnotami zatížení sněhem  
ve vybraných městech ČR (Zdroj: autoři).

Město

Hodnoty	
přívalové	
intenzity	
srážky
[l/s·m2]

Zatížení	vodou	zadržené	po	
dobu	15	min	bez uvažování 
specifického	(přípustného)	
odtoku	spodními	otvory

[kPa=kN/m2]

Zatížení	vodou	zadržené	po	
dobu	15	min	s uvažováním 
specifického	(přípustného)	
odtoku	spodními	otvory

[kPa=kN/m2]

Zatížení	sněhem
[kPa=kN/m2]

Praha 0.0240 0.2160 0.1890 <	0.7
Hradec	Králové 0.0250 0.2250 0.1980 <	1.0
Karlovy	Vary 0.0212 0.1908 0.1638 <	1.5
Mariánské	Lázně 0.0222 0.1998 0.1728 <	2.0
Plzeň 0.0218 0.1962 0.1692 <	0.7
České	Budějovice 0.0200 0.1800 0.1530 <	1.0
Olomouc 0.0260 0.2340 0.2070 <	1.0
Ostrava 0.0242 0.2178 0.1908 <	1.0
Brno 0.0220 0.1980 0.1710 <	0.7
Jihlava 0.0220 0.1980 0.1710 <	1.5

Z	Tab.	1	vyplývá,	že	hodnoty	zatížení	zadržované	vody	s	nebo	bez	uvažovaného	specifického	
(přípustného)	odtoku	po	dobu	15	minutové	regulace	nepřesáhnou	hodnoty	zatížení	sněhem.	
Z	 toho	 tedy	vyplývá,	že	na	střešní	konstrukci	nejsou	kladeny	vyšší	statické	požadavky	než	
u	běžných	plochých	střech.	Dále	 je	zřejmé,	že	hodnoty	zatížení	budou	menší	než	u	střech	
s	vrstvou	vegetace	se	stejným	množstvím	zadržované	vody.	

Při	současném	výskytu	přívalových	srážek	a	sněhu	na	retenční	střeše	nejsou	předpokládány	
nízké	teploty.	Není	tedy	znemožněn	odtok	přívalových	srážek	do	kanalizace.

VÝHODY RETENČNÍ PLOCHÉ STŘECHY
Současnými	řešeními	pro	regulaci	přívalových	srážek	do	kanalizace	je	vegetační	střecha	nebo	

retenční	nádrž.	Pořizovací	cena	retenčních	opatření	u	střechy	s	vegetací	nebo	s	retenční	nádrží	
je	okolo	90	%	vyšší	než	u	retenční	ploché	střechy.	Je	to	dáno	nízkou	cenou	retenčního	vtoku	
v	porovnání	s	cenou	retenčního	souvrství	vegetační	střechy	nebo	cenou	retenční	nádrže.

Další	výhodou	retenční	střechy	je:	
•	 Rychlejší	realizace	a	snadnější	údržba,	a	tím	i	snížení	nákladů	ve	srovnání	s	vegetačními	
střechami.

•	 Nastavení	specifického	(přípustného)	odtoku	retenčího	vtoku	na	základě	vyjádření	dotčených	
orgánů.

•	 Menší	statické	nároky	na	nosnost	střešní	konstrukce	než	u	vegetačních	střech.
•	 Nezakrytá	hydroizolace	je	snadno	přístupná	pro	zjištění	vad	a	poruch.

4.  NÁVRH RETENČNÍ PLOCHÉ STŘECHY
V	 současné	 době	 probíhá	 vývoj	 metodiky	 pro	 komplexní	 navrhování	 retenčních	 plochých	

střech.	Na	Obr.	2	 je	 vývojový	diagram	z	pohledu	 investora	a	projektanta	na	 retenční	plochou	
střechu	s	následujícím	komentářem.	
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Obr. 2 Vývojový diagram z pohledu investora a projektanta na retenční plochou střechu. (Zdroj: autoři)

Na	začátku	investičního	záměru	novostavby	nebo	změny	dokončené	stavby	a	změny	užívání	
stavby,	 kde	 došlo	 ke	 změně	 parametrů	 vypouštění	 srážkových	 vod,	 stavební	 úřad	 vydává	
rozhodnutí	na	základě	vyjádření	dotčených	orgánů	o	podmínkách	likvidace	srážek.	Pokud	vodu	
nelze	 vsakovat,	 nebo	 ji	 jinak	 využívat	 na	 vlastním	 pozemku,	 tak	 je	 nutné	 dodržet	 specifický	
(přípustný)	 odtok	 vody	 do	 kanalizace.	 V	 případě,	 kdy	 tato	 podmínka	 není	 splněna	 je	možné	
regulovat	odtok	zelenou	střechou,	retenční	nádrží	nebo	retenční	střechou.	

V	případě	retenční	střechy	se	diagram	vyvíjí,	zda	se	jedná	o	novostavbu	nebo	změnu	dokončené	
stavby	případně	o	změnu	užívání	stavby.	V	případě	novostavby	se	provede	návrh	odvodnění	
a	konstrukce.	

V	případě	změny	dokončené	stavby	nebo	změny	užívání	stavby	se	nejprve	provede	stavebně	
technický	 průzkum	 a	 následně	 návrh	 odvodnění	 a	 konstrukce.	 Dále	 je	 střecha	 posouzena	
z	hlediska	statiky.	Pokud	nevyhoví	je	provedeno	statické	opatření,	které	je	zřejmě	neekonomické	
a	hledá	se	jiné	řešení	pro	regulaci	odtoku	např.	retenční	nádrž.	Pokud	střecha	vyhoví	z	hlediska	
statiky,	následuje	 střechu	posoudit	 z	hlediska	 tepelné	 techniky.	Pokud	není	 splněn	součinitel	
prostupu	 tepla	 je	 tepelná	 izolace	 vyměněna	nebo	navýšena,	 a	 tedy	provedena	 rekonstrukce	
s	 kompletní	 demontáží	 nebo	 rekonstrukce	 s	 částečnou	 demontáží	 vrstev	 střešního	 pláště.	
V	 případě	 porušení	 parozábrany	 je	 provedena	 rekonstrukce	 s	 kompletní	 demontáží.	 Poté	
následuje	realizace	a	údržba	střechy.
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NÁVRH ODVODNĚNÍ A KONSTRUKCE
Stručný	nástin	postupu	návrhu	odvodnění	a	konstrukce	retenční	ploché	střechy	je	následující:

1.	Učit	počet,	průměr	střešních	vtoků	a	nouzového	odvodnění	na	základě	výpočtu	gravitačního	
odvodnění	uvedeného	v	[8].

2.	Určit	geometrii	střechy	a	rozdělit	ji	na	jednotlivé	odvodňované	plochy.

3.	Určit	velikost	spodních	(odtokových)	otvorů	jednotlivých	retenčních	vtoků	podle	odvodňovaných	
ploch	střechy	a	specifického	(přípustného)	odtoku	na	základě	vyjádření	dotčených	orgánů.

4.	Určit	výšku	přepadu	v	horní	části	retenčního	vtoku	na	základě	geometrie	střechy	a	zadrženého	
množství	vody,	kde	zadržené	množství	vychází	z	kritické	doby	přívalových	srážek,	intenzity	
přívalových	srážek	a	specifického	(přípustného)	odtoku.

5.	Navrhnout	konstrukci	podle	ČSN	73	1901	Navrhování	střech	–	Základní	ustanovení	[11].
•	 Prostupy	a	navazující	konstrukce	jsou	min.	150	mm	nad	výšku	přepadového	nástavce.	
•	 Spodní	hrana	nouzového	odvodnění	je	min.	ve	výšce	přepadového	nástavce.
•	 Hydroizolační	schopnost	hydroizolace	je	navržena	na	výšku	vodního	sloupce.	

4.  ZÁVĚR
Retenční	plochá	střecha	je	ekonomicky	výhodným	řešením	pro	zpomalení	přívalových	srážek	

do	kanalizace.	Je	levnější	ve	srovnání	s	vegetačními	střechami	a	retenčními	nádržemi	pro	stejné	
množství	zadržované	vody.	Není	tolik	údržbově	náročná,	jako	vegetační	střechy	a	má	další	řadu	
výhod.
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DOKLADOVÁNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI LEHKÝCH PLOCHÝCH 
STŘECH NA TRAPÉZOVÉM PLECHU
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Anotace:
Nároky na požární bezpečnost staveb podobně jako u jiných odvětví průmyslu stále stoupají. 

Lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu, které jsou základním řešením moderních 
halových objektů, se dnes téměř standardně navrhují s požární odolností. firem, které mají 
k dispozici skladby s nějakou požární odolností je k dispozici celá řada. Výsledky těchto 
požárních zkoušek a navazujících klasifikací se však zásadním způsobem liší. Některé firmy 
ve snaze uplatnit své skladby pro více střech zatajují některé důležité skutečnosti a mohou 
v tomto důsledku způsobit návrh tzv. nebezpečné konstrukce.   

1. LEHKÉ STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ NA TRAPÉZOVÉM PLECHU – POŽÁRNÍ ODOLNOST   
REI 15 – REI 90 DP1 – DP3 
Požární	odolnost	lehkých	střech	na	TR	plechu	se	v	ČR	začíná	zkoušet	od	roku	2002.	Zajímavostí	

je,	že	první	dvě	zkoušky	byly	zcela	nezávisle	na	sobě	připraveny	jak	s	minerální	tepelnou	izolací,	
tak	ve	verzi	s	kombinovanou	izolací	EPS+MW.	V	roce	2002	se	také	podařilo	obě	uvedené	varianty	
úspěšně	odzkoušet	na	 tehdy	vynikající	výsledek	REI	15.	V	následných	 letech	byla	provedena	
celá	řada	požárních	zkoušek	uvedených	střech	a	nejvyspělejší	společnosti,	jako	je	Saint-Gobain	
Isover,	mají	k	dispozici	klasifikované	skladby	s	požární	odolností	od	REI	15	do	REI	90	DP1	–	
DP3	dle	konkrétní	skladby.	Uvedené	lehké	požárně	odolné	střešní	pláště	byly	testovány	a	jsou	
klasifikovány	s	tepelnými	izolacemi	MW,	EPS	a	PIR.		

Obr. 1: Moderní halové novostavby se standardně navrhují s lehkou požárně odolnou střechou 
na trapézovém plechu

2. POŽÁRNÍ KLASIfIKACE LEHKÉ STŘECHY – PŘÍMÁ VAZBA NA JEJÍ STATIKU
Požární	odolnost	uvedených	střech	se	zkouší	dle	
•	 ČSN	EN	1365-2:	2017	Zkoušení	požární	odolnosti	nosných	prvků	-	Část	2:	Stropy	a	střechy
•	 ČSN	EN	1363-1:	2011	Zkoušení	požární	odolnosti	-	Část	1:	Základní	požadavky

Při	vlastní	zkoušce	se	sleduje	celá	řada	parametrů	tj.	skladby,	zatížení,	detaily	ukotvení,	rychlost	
a	velikost	průhybu,	teploty	na	neohřívaném	povrchu	apod.	Vlastní	skladbu,	rozpon,	zkoušený	TR	
plech,	 jeho	 tloušťku,	způsob	 jeho	přikotvení,	skladbu	 tepelné	 izolace	a	druh	hydroizolace	atd.	
si	volí	zadavatel	samostatně.	Zatížení	TR	plechu	při	zkoušce	je	tak	limitní	hodnotou,	na	kterou	
je	 v	 případě	úspěšné	 zkoušky	 také	 vázána	požární	 klasifikace.	Pokud	 to	 tedy	 zjednodušíme,	
zadavatel	 se	snaží	zatížit	 střešní	konstrukci	u	požární	zkoušky	 tak	akorát,	aby	dobré	statické	
parametry	využití	trapézového	plechu	měl	i	v	navazující	požární	klasifikaci,	ale	na	druhou	stranu	
hodně	zatížená	konstrukce	nebude	za	požáru	dlouho	 fungovat.	Tak	se	provádějí	další	a	další	
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zkoušky,	s	různým	zatížením,	s	různými	variantami	tepelných	izolací	atd.,	aby	se	výsledky	a	rozsah	
požární	klasifikace	mohly	postupně	vylepšovat.	Firmy,	které	mají	nazkoušeno	hodně	zkoušek,	
mají	na	základě	výsledků	těchto	zkoušek	zpravidla	lepší	a	širší	výsledné	požární	klasifikace	než	
firmy,	které	zkouší	jednu	nebo	dvě	zkoušky	a	na	široký	rozsah	požární	klasifikace	tak	nemohou	
pomýšlet.

      
Obr. 2.3: Průmyslová hala v areálu Havraň u Mostu po ničivém požáru. Lehká požárně odolná střecha 

musí zajistit dostatečný čas k evakuaci osob. Chybný návrh je nepřípustný.   

     
Obr. 4.5: Příklad kvalitní široké požární klasifikace pro lehkou požárně odolnou plochou střechu 

na trapézovém plechu. Požární zkouška nejvýkonnější lehké požárně odolné střechy na trapézovém 
plechu na českém trhu s deskami ISOVER FireProtect s požární odolností REI 90.

3. DOKLADOVÁNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PRO PROJEKTANTY, INVESTORY, 
STÁTNÍ DOZOR A KOLAUDACI
Informace	 ohledně	 požární	 odolnosti	 plochých	 střech	 předávané	 projektantů,	 investorům	 i	

státnímu	dozoru	mají	velmi	rozdílnou	kvalitu.	Poměrně	častým	případem	je	sdělení	firmy	v	prospektu	
„Máme	v	sortimentu	požárně	klasifikovanou	střechu	na	RE	30.“	V	tom	samém	prospektu	se	již	
ale	nedočteme,	co	vše	je	třeba	splnit,	aby	podmínky	požární	klasifikace	byly	naplněny.	Zejména	
jsou	 často	 zatajovány	 statické	 omezující	 podmínky,	 které	 jsou	 v	 požární	 klasifikaci	 uvedeny	
a	bez	jejichž	splnění	střešní	plášť	žádnou	požární	odolnost	nemá.	Tím	jsou	projektanti,	investoři	
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i	státní	dozor	velmi	často	uváděni	v	omyl.	Na	základě	tohoto	zatajování	zcela	zásadních	informací	
zejména	v	oblasti	statiky	pak	může	lehce	v	projektu	docházet	k	návrhu	nebezpečných	konstrukcí,	
které	zcela	neodpovídají	vydané	požární	klasifikaci	a	za	mimořádných	podmínek	požáru	mohou	
logicky	být	velmi	nebezpečné.

			Dokládání	požární	odolnosti	střech	ke	kolaudaci	také	není	zcela	jednoduchou	záležitostí.	Na	
tyto	konstrukce	je	obvykle	provedeno	několik	požárních	zkoušek,	expertiz	a	požárních	klasifikací	
a	 tyto	 není	možno	 v	 kopii	 přikládat	 ke	 každé	 střeše.	Například	 společnost	 Isover	 pro	 každou	
jednotlivou	střechu	vystavuje	 tzv.	Ujištění o požární odolnosti.	V	 tomto	Ujištění	 je	potvrzeno	
použití	materiálů	schválených	v	systému	a	je	také	základní	součástí	dokumentace	ke	kolaudaci.	
Je	zde	uvedena	řada	důležitých	náležitostí	zejména:

• Identifikace stavby.
• Konkrétní skladba střechy.
• Dosažená požární odolnost.
• Čísla protokolů požárních zkoušek a rozhodující požární klasifikace.
• Veškeré omezující podmínky pro návrh zejména statické.
• Další zásadní informace pro návrh konstrukce.
• Podpis a razítko odpovědné firmy a osoby.

Předmětné	 Ujištění	 o	 požární	 odolnosti	 je	 prioritně	 určeno	 pro	 doložení	 požární	 odolnosti	
v	procesu	kolaudace	stavby.	Vystavuje	se	ale	také	tzv.	pracovní	verze	s	vodotiskem	a	bez	podpisů	
pro	účely	komunikace	mezi	projektantem,	investorem	a	realizační	firmou	popř.	zástupcem	státního	
dozoru.	Tato	pracovní	verze	se	může	v	průběhu	projektu	i	několikrát	měnit	a	všichni	zúčastnění	
tak	mají	k	dispozici	pracovní	dokument	dokládající,	že	v	uvedeném	provedení	střecha	odpovídá	
vydané	požární	klasifikaci	a	požární	odolnost	bude	formou	orazítkovaného	a	podepsaného	Ujištění	
o	 požární	 odolnosti	 doložena	 také	 ke	 kolaudaci.	Originály	 protokolů	o	 zkouškách	a	 jednotlivé	
expertizy	a	požární	klasifikace,	na	 jejichž	základě	bylo	Ujištění	o	požární	odolnosti	vystaveno,	
jsou	k	nahlédnutí	ve	společnosti	Isover.

   
Obr. 6.7: Příklad pracovního Ujištění o požární odolnosti určeného pro komunikaci v době zpracování 

projektu a finálního Ujištění o požární odolnosti určené pro kolaudaci stavby.
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4. PŘÍKLAD ZÁVADNÉHO DOKLADOVÁNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
Pro	jednoduché	pochopení	výše	uvedeného	považujeme	za	nejlepší	si	uvést	konkrétní	příklad	

závadného	 dokladování	 požární	 odolnosti	 ploché	 střechy	 jednou	 nejmenovanou	 firmou.	 Tato	
firma	také	začala	pro	ploché	střechy	vydávat	tzv.	Ujištění	o	požární	odolnosti.	V	konkrétní	požární	
klasifikaci,	 na	kterou	se	vydané	závadné	Ujištění	o	požární	odolnosti	 odkazuje,	 jsou	uvedeny	
zcela	konkrétní	statické	podmínky	platnosti	této	klasifikace,	zejména:

• Nesmí být překročen maximální ohybový moment nad podporou (daný požární 
zkouškou).

• Nesmí být překročený maximální ohybový moment mezi podporami (daný požární 
zkouškou).

• Nesmí být překročena max. posouvající síla T (daná požární zkouškou).
• Pro REI 30 je stanoveno max. zatížení 0,54 KN/m2

• Pro REI 15 je stanoveno max. zatížení 1,8 kN/m2

• Je stanoven maximální rozpon 6000 mm.

Obr. 8: Statická část požární klasifikace, na kterou je navázáno závadné Ujištění o požární odolnosti. 

V	konkrétním	Ujištění	o	požární	odolnosti	 této	nejmenované	firmy	se	však	v	části	statických	
podmínek	píše:

Pro zajištění požadované požární odolnosti námi dodávaného střešního pláště je 
zapotřebí, aby návrh střešních trapézových plechů ze statického hlediska splňoval hodnotu 
na maximální stupeň využití mí nula v čase T nula za požárně návrhové situace: 0,377. 
Tímto parametrem jsou zohledněny všechny důležité faktory a ze statického hlediska není 
zapotřebí žádných dalších omezení. 

Obr. 9: Statická část závadného Ujištění o požární odolnosti.

To	 jsou	 však	 zcela	 jiné	 statické	 informace	 než	 obsahuje	 požární	 klasifikace.	 Firma	 tak	
projektanta,	investora	ani	pracovníka	státního	dozoru	vůbec	neinformovala,	že	musí	pro	splnění	
požární	odolnosti	REI	30	dodržet	zatížení	max.	0,54	kN/m2,	maximální	rozpon	6	m,	maximální	
ohybové	momenty	a	posouvající	síly	atd.	Projektant	je	tak	uveden	v	omyl	a	na	základě	předané	
informace	může	navrhnout	střechu,	které	je	v	rozporu	s	vydanou	požární	klasifikací	a	na	kterou	
žádné	odpovídající	požární	zkoušky	provedeny	nebyly.	V	důsledku	tak	žádnou	doloženou	požární	
odolnost	nemá	a	může	být	za	požáru	i	velmi	nebezpečná.	
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5. ZÁVĚR
• Na trhu se v oblasti lehkých požárně odolných střeh vyskytuje několik firem, které 

zatajují důležité informace pro jejich navrhování a kontrolu. V tomto důsledku může 
docházet k navrhování nebezpečných konstrukcí.

• Doložení požární odolnosti ploché střechy například formou Ujištění o požární 
odolnosti je možné. Toto Ujištění o požární odolnosti musí obsahovat všechny důležité 
informace tj. zejména veškeré statické i jiné omezující podmínky dané příslušnou 
požární klasifikací.    

• Podezřelé konstrukce se obvykle vyznačují nejnižší nabídkovou cenou.
• Veškeré dokladování požární odolnosti je kontrolovatelné i zpětně tj. po kolaudaci 

stavby. 
• Odborně způsobilé osoby v procesu návrhu a realizace mají za povinnost podezřelé 

střechy přiměřeně ověřit. Jednoduchým řešením je např. porovnání s platnou požární 
klasifikací. Dokládané informace musí být zcela shodné.

• Úmyslné zatajování informací v oblasti požární odolnosti plochých střech halových 
staveb může být v krajním případě považováno za nedbalostní obecné ohrožení. 
V případě mimořádné situace požáru mohou být ohroženy lidské životy.

    
Obr. 10,11,12: Podrobné projektové podklady pro navrhování - Lehké požárně odolné střechy 

PROTECTROOF, Isover pro systémy plochých střech a metodický list Dokladování požární odolnosti.

Uvedené podklady jsou ke stažení na 
http://www.isover.cz/sites/isover.cz/files/assets/documents/ploche_strechy_11-2017.pdf

http://www.isover.cz/sites/isover.cz/files/assets/documents/protect-roof_11-2017.pdf

https://www.isover.cz/aktuality/dokladovani-pozarni-odolnosti-lehkych-plochych-strech-na-
trapezovem-plechu
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ISKROVÁ SKÚŠKA POVLAKOVEJ KRYTINY A VODIVÁ VRSTVA 
CONTROfOIL

Ing. Stanislav Šutliak, PhD.
EPISS	s.r.o.,	Podjavorisnkej	664,	027	43	Nižná
Tel.:		+421	904	232	847,	e-mail:	info@episs.sk,	www.episs.sk

Anotácia:
Príspevok informuje o obmedzeniach iskrovej skúšky a výhodách používania vodivej vrstvy 

CONTROfOIL. Upozorňuje, že hodnovernosť iskrovej skúšky pri identifikácii netesností je plne 
závislá na dostatočne elektricky vodivom podklade pod testovanou povlakovou krytinou. 

1.  ÚVOD 
Potreba	kontroly	hydroizolačnej	tesnosti	sa	stáva	dôležitou	práve	z	dôvodu	stupňujúceho	trendu	

účelových	 plochých	 striech	 vo	 forme	 vegetačných	 striech,	 strešných	 terás	 a	 technologických	
striech.	 Kontrola	 tesnosti	 a	 identifikácia	 porušení	 je	 preto	 potrebná	 pred	 samotným	 zakrytím	
povlakovej	krytiny	ďalšími	vrstvami	alebo	konštrukciami.	Používané	testovacie	metódy	ako	je	napr.	
iskrová	skúška	majú	svoje	obmedzenia,	ktoré	je	potrebné	si	uvedomiť	a	vysvetliť	investorovi.

2.  ISKROVÁ SKÚŠKA
Iskrová	skúška	vyžaduje	v	čase	testovania	elektricky	vodivý	podklad	pod	testovanou	povlakovou	

krytinou.	Práve	elektricky	vodivý	podklad	zabezpečí	privedenie	elektrického	prúdu	pre	odhalenie	
netesnosti.	Bez	elektricky	vodivého	podkladu	je	iskrová	skúška	závislá	na	vlhkosti	pod	testovanou	
povlakovou	krytinou	a	jej	dostatočnou	hodnotou.	To	čo	je	v	tejto	fáze	vhodné	(vysoká	vlhkosť)	
pre	 iskrovú	 skúšku	 je	 nevhodné	 pre	 správne	 fungovanie	 strešného	 plášťa	 (nízka	 vlhkosť).	
Zjednodušene	možno	 konštatovať,	 že	 je	možné	 nájsť	 len	 defekty,	 cez	 ktoré	 už	 do	 strešného	
plášťa	zatieklo.	Nové	defekty,	cez	ktoré	ešte	nenastalo	zatekanie,	identifikované	nebudú.

V	prípade	zabudovanej	vodivej	vrstvy	CONTROFOIL	je	možné	iskrovou	skúškou	identifikovať	
netesnosti	ihneď	po	ich	vzniku	a	teda	bez	potreby	vniknutia	vody	do	strešného	plášťa.

Obr. 1: Iskrová skúška bez a s vodivým podkladom
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3. POUŽÍVANIE VODIVEJ VRSTVY CONTROfOIL
Základnou	filozofiou	použitia	vodivej	vrstvy	CONTROFOIL	sú	dva	aspekty:	1	-overenie	tesnosti	

povlakovej	krytiny	novostavieb	pred	jej	zakrytím,	2	–	overenie	tesnosti	povlakovej	krytiny	už	pred	
zatečením	strechy	(lebo	až	zatečenie	by	umožnilo	strechu	kontrolovať	a	to	 je	už	neskoro).	Už	
vieme,	že	suché	materiály	elektrický	vodivé	nie	sú	a	vtedy	je	iskrová	skúška	len	skúškou	od	slova	
,,skúšať	 či	 náhodou’’.	 Vodivú	 vrstvu	 CONTROFOIL	 navrhujeme	 v	 jednoplášťových	 strechách	
pod	povlakovú	krytinu,	ale	predovšetkým	pod	povlakovou	krytinou	v	skladbách	plochých	striech	
s	ďalšími	vrstvami	nad	krytinou.	Ide	o	kľúčovú	úlohu,	ak	vezmeme	do	úvahy	nutnosť	overenia	
tesnosti	povlakovej	krytiny	systémom	,,tu	a	 teraz’’	a	nie	až	keď	sa	zatekanie	prejaví.	 Ide	 teda	
predovšetkým	o	strechy	zaštrkované,	vegetačné	a	strešné	terasy.	Následná	detekcia	až	po	prejave	
zatekania	je	náročná	fyzicky	aj	finančne,	keďže	pre	našu	najpoužívanejšiu	skúšku	-	impedančnú	
defektoskopiu	aj	iskrovú	skúšku	musí	byť	povrch	povlakovej	krytiny	odkrytý	a	čistý.

Pre	správne	vytvorenie	vodivej	vrstvy	je	potrebné	zabudovať	CONTROFOIL	priamo	na	tepelnú	
izoláciu	z	EPS,	XPS	alebo	minerálnu	vlnu.	Vodivá	vrstva	CONTROFOIL	sa	vytiahne	na	atiku	
plochej	 strechy	 a	 ukončí	 na	 vodorovnej	 ploche	 atiky.	 V	 prípade	 steny	 alebo	 vysokej	 atiky	 sa	
ukončí	na	zvislej	stene.	Vzájomné	spoje	sa	prekryjú	v	presahu	50	mm.	

V	 prípade	 použitia	 mikroventilačnej	 vrstvy	 z	 geotextílie,	 hlavne	 u	 bezúčelových	 striech,	 sa	
geotextília	ukladá	na	vodivú	vrstvu	CONTROFOIL	a	pod	povlakovú	krytinu	z	mPVC.

Obr. 2: Vodivá vrstva CONTROFOIL
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Obr. 3: Vodivá vrstva CONTROFOIL v skladbe plochej strechy

Obr. 4: Iskrová skúška a vodivá vrstva CONTROFOIL
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3. ZÁVER
Elektronické	 posudzovanie	 izolačnej	 schopnosti	 strechy	 sa	 stálo	 obľúbenou	 alternatívou	

k	overeniu	tesnosti	povlakových	krytín.	Iskrová	skúška	ako	aj	ďalšie	metódy,	ktoré	sú	podrobne	
opísané	 v	 norme	 ASTM	 D7877	 vyžadujú,	 aby	 bol	 elektrický	 obvod	 úplný.	 Teda	 aby	 pred	
identifikáciou	poruchy	hydroizolácie		bol	elektrický	obvod	úplný	nad	aj	pod	poruchou.

Na	 dosiahnutie	 uzatvoreného	 skúšobného	 obvodu	 pre	 strechy	 s	 klasickým	poradím	 vrstiev	
musí	 byť	 vytvorený	 vodivý	 podklad	 alebo	 vodivý	materiál	 umiestnený	 priamo	 pod	 testovanou	
hydroizoláciou.
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KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE – DOPORUČENÍ PRO PRAxI 

Ing. Martin Link
RHEINZINK	ČR	s.r.o.,	Na	Valech	22,	29001	Poděbrady	

PARAPET – fUNKČNÍ DETAIL OKNA  
Oplechování	 parapetu	 patří	 mezi	 základní	 klempířské	 konstrukce	 ve	 stavební	 výrobě.	 Na	

první	pohled	lety	prověřená	konstrukce	a	kilometry	nainstalovaných	plechů	by	mohly	naznačit,	
že	všechno	probíhá	v	pořádku	a	nebudeme	se	mít	o	čem	bavit.	Bohužel	praxe	říká	něco	jiného.	
Rozšířením	sortimentu	 klempířského	materiálu	a	především	novými	 stavebními	 technologiemi	
vzniká	 celá	 řada	nových	podmínek,	 které	 je	 nutno	při	 realizaci	 zohlednit.	 Z	 toho	 samozřejmě	
pramení	chyby	a	nedostatky,	které	ovlivňují	funkci	a	životnost	této	klempířské	konstrukce.

CO JE ZÁKLADNÍ fUNKCÍ PARAPETU?
Základní	funkcí	parapetu	je	ochrana	stavební	konstrukce	před	působením	vnějších	vlivů,	což	

jsou	především	srážky	dešťové	nebo	sněhové,	ale	i	před	působením	větru.	Parapet	může	plnit	
všechny	tyto	funkce	pouze	za	předpokladu,	že	je	správně	vyroben	a	správně	namontován.	Montáž	
parapetu	by	měla být	podpořena	 i	 správnou	montáží	okna	nebo	dveří	a	především	přípravou	
podkladu,	na	kterém	parapet	bude	ležet.	

Montáž samotného parapetu	by	měla	probíhat	podle	ustáleného	scénáře:	
 - Kontrola	podkladu

 ▪ Podklad	se	kontroluje,	zda	je	soudržný	a	pevný.	V	dnešní	době	je	potřeba	věnovat	velkou	
pozornost		zateplovacím	systémům,	kde	je	nutno	vytvořit	dostatečnou	nosnou	vrstvu	na	
izolantu	pro	položení	parapetu.

 ▪ Parapet	 jako	každé	oplechování	by	měl	být	ve	spádu	3°	podle	klempířské	normy	ČSN	
733610.	

 ▪ Mezi	 zabudovaným	 oknem	 a	 podkladem	 by	 měla	 být	 adekvátní	 mezera	 pro	 zasunutí	
parapetu	do	okenní	drážky	min.	30-50mm.	

 - Příprava	podkladu		
 ▪ V	případě,	že	podklad	neodpovídá	požadovaným	podmínkám,	je	nutno	ho	opravit.		
 ▪ U	zateplovacích	 systémů	se	doporučuje	 klempířské	prvky	 lepit.	K	 tomu	účelu	 je	nutno	
podklad	penetrovat,	především	s	ohledem	na	potlačení	nasákavosti	podkladu	a	zvýšení	
přilnavosti	lepidla.
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 - Výroba	klempířského	prvku	–	parapetu
 ▪ Parapet	jako	klempířský	prvek	by	měl	být	vyroben	jako	uzavřený	tvar.	Především	v	rozích	
nejsou	žádoucí	žádné	průstřihy,	ale	pouze	sklady.

 ▪ Ve	výrobě	je	nutno	zohlednit	vyložení	parapetu	přes	okraj	stavební	konstrukce	minimálně	
o	30mm	a	svislý	ohyb	je	doporučen	min.50mm.

 ▪ Ukončení	 parapetu	 na	 ostění	 je	 ve	 tvaru	 „U“	 tak,	 aby	 bylo	možno	 parapet	 zapustit	 do	
omítky.	

 ▪ Parapet	jako	klempířský	prvek	je	výrazně	přesazen	před	hranu	stavební	konstrukce.		Na	
koncích	přesazení	vzniká	ostrý	detail,	 který	 je	nutno	ošetřit	 tak,	aby	nebyl	nebezpečný	
svému	okolí	nejen	v	případě,	že	okno	je	v	konfrontační	rovině.	Samozřejmě	je	také	nutno	
zajistit,	aby	konce	samy	nepraskaly,	když	dojde	k	jejich	namáhání.			

 - Montáž
 ▪ Pro	montáž	parapetů	existují	dva	základní	doporučené	způsoby:

 ▪ S	použitím	nepřímého	kotvení	pomocí	podkladních	plechů
 ▪ Lepením	 pomocí	 lepidla	 ENKOLIT,	 což	 je	 bitumenová	 báze	 pro	 lepení	 plechů	 za	
studena.

 ▪ Při	montáži	nutno	parapet	separovat	od	podkladu	odpovídajícím	způsobem.	Tato	podmínka	
je	zakotvena	v	klempířské	normě	ČSN	733610.

 ▪ Snažíme	 se	 vyhnout	 přímé	 perforaci	 parapetního	 plechu,	 abychom	 mohli	 garantovat	
funkční	i	materiálovou	životnost	celé	konstrukce.

 ▪ Při	montáži	je	nutno	zabezpečit	vyložení	parapetu	přes	hranu	stavební	konstrukce	a	to	cca	
30mm.	Toto	vyložení	by	mělo	být	zohledněno	už	při	výrobě.

 ▪ Při	montáži	 by	měla	 být	 stavební	 výroba	 zkoordinována	 tak,	 aby	 klempíř	 byl	 schopen	
zabezpečit	stejné	vyložení	na	všech	parapetech	a	zároveň	 tak,	aby	mezera	pohledová	
byla	zespodu	všude	stejně	široká.	

 - Zabezpečení	parapetu	před	dalšími	pracemi	na	stavbě
 ▪ Parapety	 se	 převážně	 montují	 před	 finální	 omítkou,	 aby	 do	 ní	 mohly	 být	 zapuštěny.	
Z	těchto	důvodů	je	nutno	povrch	parapetu	ochránit	před	působením	omítky	nebo	malby.	
Nejlépe	ochrannou	folií	v	kombinaci	se	separační	rohoží,	která	se	hned	po	aplikaci	omítky	
odstraní.	Případně	je	možno	objednat	materiál,	kde	je	ochranná	folie	parapetu	už	součástí	
dodávky,	což	je	zcela	ideální	řešení.			

Realizace	stavebních	prací	je	v	dnešní	době	velmi	náročná	z	časových	důvodů	a	všudypřítomných	
omezených	finančních	prostředků.	Z	těchto	i	jiných	důvodů	se	celá	řada	řemeslníků	snaží	práci	
usnadnit	a	ulehčit	tím,	že	nedodržují	základní	doporučení.	Práce	je	sice	zjednodušená,	možná	
i	zrychlená a	levnější,	ale	pro	budoucího	investora	znamená	do	budoucna	starosti	s	případnými	
opravami.	
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JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI MONTÁŽI PARAPETŮ?
 - Parapet není vyspádovaný.	I	když	se	jedná	o	normativní	hodnotu,	jde	o	nejčastější	chybu.		
Na	parapetu	zůstává	stát	voda,	která	se	může	za	určitých	okolností	vracet	pod	konstrukci.	

 - Parapety se v rozích prostřihnou	a	na	oko	zatmelí	silikonem.	 	Klempířsky	vhodnější	 je	
v	rohu	udělat	sklad,	který	se	ohne	přes	roh.	Místo	je	přirozeně	vodotěsné	do	výšky	zdvihu	
a	 nemusí	 se	 do	 konstrukce	 vnášet	 těsnící	 prvek,	 který	 má	 nižší	 životnost	 než	 samotný	
plech.	

 - Na rozích vyložení chybí vyztužení.	Pokud	je	parapet	v	konfrontační	rovině,	tedy	ve	výšce,	
kdy	se	člověk	může	opřít,	může	dojít	k	roztržení	plechu,	protože	v	daném	místě	vzniká	velké	
vrubové	napětí.	V	některých	případech	může	dojít	i	ke	zranění.

 - Chybné zapuštění parapetu.	Parapetní	plech	by	měl	být	zapuštěn	do	ostění	cca	1,0-1,5cm.	
Omítka	by	měla	být	stažena	k	plechu.	Přechod	mezi	plechem	a	omítkou	vyplněn	pružným	
tmelem	a	s	dostatečnou	ochranou	proti	UV.	Především	u	zateplovacích	systémů	je	chybou	
provedení,	kdy	se	boční	části	parapetního	plechu	pouze	napruží	na	omítku	a	vrchní	spára	
zatmelí.	Může	se	stát,	že	zateplení	na	bázi	polystyrénu	změní	svůj	objem	a	vznikne	mezera	
mezi	parapetem	a	ostěním.	

 - Dodatečné nevhodné podložení parapetu při finální omítce.	Další	problém	vzniká	při	
finálních	omítkách.	Vzhledem	k	 tomu,	 že	parapet	 je	 vyroben	z	plechu,	 tak	nikdy	přesně	
nesedne	na	podklad.	Vždy	tam	vznikne	spára.	Zedník,	který	otvor	začišťuje,	má	pocit,	že	je	
nutno	spáru	naplnit	a	vyrovnat.		Někdy	se	stane,	že	se	pod	parapet	dostane	tolik	materiálu,	
že	se	 tím	parapet	nadzvedne,	vyboulí	a	vytvoří	protispád.	V	daný	okamžik	si	 toho	nikdo	
nevšimne	 a	místo	 se	 zviditelní	 až	 po	 dešti,	 kdy	 na	 plechu	 stojí	 voda.	 	A	 vzniká	 otázka	
proč?

 - Chyby při aplikaci lepidla.	Nejkvalitnějším	způsobem	montáže	parapetu	je	lepení	Enkolitem.	
Bohužel	toto	lepidlo	se	nesmí	použít	přímo	na	polystyrén,	ale	pouze	na	dostatečnou	výšku	
stěrky	s	mřížkou.	Doporučena	je	i	penetrace	podkladu.	Pokud	se	tyto	zásady	nerespektují,	
tak	dojde	k	sublimaci	polystyrénu	a	uvolnění	celé	konstrukce.	Je	to	škoda,	protože	jinak	se	
jedná	o	prověřený	a	dokonalý	montážní	postup.

 - Použití nevhodného lepidla.	V	souvislosti	s	lepením	je	potřeba	připomenout	použití	lepidel	
na	disperzní	bázi	ředěné	vodou.		Tato	lepidla	nejsou	primárně	určena	pro	venkovní	použití	
a	při	nevhodně	nastavených	podmínkách	mohou	způsobit	korozi	plechu.	Navíc	tato	lepidla	
nejsou	trvale	pružná	a	může	dojít	k	oddělení	plechu	od	lepidla.		

Samostatnou	 kapitolou	 při	 realizaci	 oplechování	 parapetu	 jsou	 kruhová	 okna.	 Prvek,	 který	
je	využíván	architekty	pro	vyjádření	 jejich	vizí,	které	mají	být	viditelnou	součástí	 jimi	navržené	
stavby.	Pro	tento	typ	oplechování	parapetů	se	využívají	stejné	postupy	jako	u	běžného	parapetu	
a	rozdíl	je	pouze	ve	výrobě,	kde	je	nutno	profil	plechu	zakroužit	podle	průměru	okna.	Více	než	
kdekoliv	jinde	je	důležité,	aby	podklad	byl	opravdu	rovný	a	pravidelný.	Finální	kompozice	okna	a	
plechu	pak	opravdu	podpoří	myšlenky	architekta.	Pro	tyto	klempířské	práce	by	měla	být	vybrána	
firma	s	odpovídající	praxí	a	zkušenostmi.	
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Závěrem	bych	 rád	konstatoval,	 že	oplechování	parapetů	nebo	 i	případně	 jiných	stavebních	
konstrukcí	tvoří	na	stavbě	mnohdy	velmi	malý	objem,	který	však	zásadně	dotváří	celkový	vzhled	
realizovaného	objektu.	 Je	proto	nutno	dát	 těmto	pracím	stejný	prostor	a	stejnou	vážnost	 jako	
u	částí	stavby	realizovaných	jako	cíleně	pohledové,	což	jsou	například	koupelny	a	kuchyně	apod.	
Do	těchto	prostor	vstupuje	pouze	investor,	kdežto	parapet	a	oplechování	na	domě	může	hodnotit	
velké	množství	nezávislých	pozorovatelů,	kteří	do	domu	ani	nevstoupí.
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OPTIMALIZACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ JAKO PODPORA 
K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPORŮ O ODSTRANĚNÍ VAD A PORUCH

Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. 
Inženýrská,	expertní	a	znalecká	kancelář	TICHOMIROV,	Pulkrábkova	3,	621	00	Brno	
e-mail:	info@tichomirov.cz,	www.tichomirov.com.

Anotace:
V současné době výrazného nárustu sporů je přetížení soudních orgánů  zcela evidentní 

a promítá se do neúnosně dlouhého projednávání sporů. Nástroje mimosoudního řešení sporů 
jako je mediace nebo rozhodčí řízení přinášejí mnohem rychlejší a konstruktivnější možnost 
spor vyřešit. Optimalizace technického řešení odstranění vad nebo poruch za příznivého  
poměru „náklady“ x „funkční a spolehlivé řešení“ pak znamenají výrazný  prvek pro to, aby 
strany sporu byly ochotny přijmout řešení v rámci mimosoudní cesty.

1.  ÚVOD 
Autoritativní	 řešení	 sporů	 soudní	 cestou	 probíhá	 jako	 proces	 nezávislého	 státního	 orgánu	

vykonávajícího	 soudní	 moc.	 Rozhodování	 soudu	 se	 děje	 prostřednictvím	 soudců.	 Jinou	 než	
soudní	ochranu	mohou	poskytovat	orgány	veřejné	správy	nebo	ombudsman.	Jejich	rozhodnutí	
a	 opatření	 jsou	 však	 jen	 dočasná	 nebo	 nevykonatelná.	 Faktickou	 variantou	 ke	 klasickému	
soudnímu	řízení	je	rozhodčí	řízení,	protože	rozhodčí	nález	rozhodnutí	soudu	nahrazuje.

Mimosoudní	metody	řešení	sporů	představují	možnost	použití	alternativních	metod	v	justičním	
systému,	přinášejí	možnost	zefektivnit	řešení	sporů	a	zejména	možnost	přivést	protistrany	k	jejich	
vlastní	 hlubší	 analýze	 příčiny	 sporu,	 zvážení	 komplexního	 vztahu	 stran	 sporu	 a	 pozitivnímu	
zvážení	možného	smírného	řešení.	Výrazným	přínosem	je	pak	v	případě	jejich	použití	snížení	
zátěže	soudního	systému,	zkrácení	řešení	sporu	a	podstatné	snížení	nákladů	na	jejich	 řešení.	

Mimosoudní	řešení	se	tak	postupně	vrací	k	původně	přirozeným	a	kooperativním	způsobům,	
které	 se	 ve	 srovnání	 se	 standartními	 soudními	 postupy	 nazývají	 „alternativní	 způsoby	 řešení	
sporů„	 (	Alternative	Dispute	Resolution	 –	 zkráceně	ADR	 ).	 Tyto	metody	 nemohou	 a	 ani	 není	
jejich	 účelem	 nahradit	 stávající	 systém	 soudnictví.	 Jejich	 smyslem	 je	 nabídnout	 jiné	 hodnoty	
a	jiný	přístup	a	jsou	postaveny	na	hledání	řešení	podle	potřeb	a	možností,	ne	podle	požadavků	
a	 povinností.	 Lze	 tak	 hovořit	 o	 novém	paradigmatu	 v	 přístupu	 ke	 konfliktům,	 sporům	a	 jejich	
řešení.

Zajímavým	aspektem	v	této	oblasti	je	filozoficko	ideové	zamyšlení	o	důležitosti	míru	a	smíru	
jako	společensky	i	historicky	uznávaných	hodnot	minulých	generací,	přičemž	jako	velice	výstižnou	
je	na	tomto	místě	vhodné	uvést	a	zdůraznit	myšlenku	Alberta	Einsteina	:	„Aktivní	účast	na	řešení	
problémů	je	morální	povinnost,	které	se	nemůže	žádný	svědomitý	člověk	vyhýbat“.		

Bohužel	právě	řešení	sporu	soudní	cestou	přináší	pohodlnou	možnost	stran	zúčastněných	ve	
sporu	přesunout	tuto	aktivní	účast	na	právní	zástupce	a	soudní	orgány	a	zbavit	se	tak	do	velké	
míry	vlastní	zodpovědnosti,	sebekritického	pohledu	a	aktivní	snahy	o	řešení	problému.

2. MEDIACE
Mediace	je	způsob,	který	při	řešení	konfliktů	a	sporů	respektuje	odlišnosti,	pracuje	s	alternativami	

a	vytváří	budoucí	pravidla	jednání.	Zprostředkující	osoba	–	mediátor	–	pomáhá	účastníkům	sporu	
ve	 vzájemné	 komunikaci	 a	 dorozumění	 s	 cílem	 dosáhnout	 spokojenosti	 s	 průběhem	 jednání	
i	 výsledným	 řešením.	 Je	 to	 proces	 dobrovolný	 a	 všechny	 strany	 musí	 se	 zprostředkováním	
souhlasit	a	 rovněž	mají	právo	po	celou	dobu	řízení	proces	ukončit	a	přejít	k	soudnímu	řešení	
sporu.
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Výhody	mediace	jsou	zejména	:
 - dobrovolná	účast,
 - soukromí	a	zachování	důvěrných	informací,
 - kontrola	nad	procesem	průběhu	a	řešení	sporu,
 - snaha	o	vlastní	i	vzájemné	pochopení,
 - ujasnění	si	potřeb,	očekávání	a	zájmů	svých	i	druhé	strany,
 - snížení	napětí	a	odstranění	averzí	jako	předpoklad	pozitivního	řešení	a	zachování	dobrých	
vztahů	do	budoucna,

 - minimalizace	časových	i	nákladových	investic,
 - spokojenost	stran	s	dosaženou	dohodou.

Rozhodující	pro	úspěch	mediace	je	osoba	mediátora.	Pro	úspěšný	výkon	této	činnosti	nejsou	
obvykle	 rozhodující	 vzdělání	 či	 profesní	 nebo	 odborná	 praxe,	 ale	 určujícím	 jsou	 přirozené	
předpoklady	a	osobní	zájem	a	vlastnosti	dotyčného.	Podle	Zákona	č.	202/2012	o	mediaci	může	
být	 mediátorem	 jakákoli	 fyzická	 osoba,	 která	 je	 svéprávná,	 bezúhonná	 a	 má	 vysokoškolské	
vzdělání,	 přitom	 na	 druhu	 vysokoškolského	 vzdělání	 nezáleží.	 Mediátora	 si	 lze	 vybrat	 ze	
seznamu	tzv.	zapsaných	mediátorů,	kteří	musí	složit	oborové	zkoušky	a	jsou	centrálně	evidovaní	
a	 podléhají	 i	 dohledu	 ze	 strany	ministerstva	 spravedlnosti.	 Lze	 však	 rovněž	 vybrat	mediátora	
laického	 zvoleného	 stranami	 sporu	 nebo	 si	 jako	mediátora	 zvolit	 osobu	podnikající	 s	 živností	
mediátora.

Cílem	 mediace	 je	 nalezení	 možnosti	 otevřené	 komunikace	 stran,	 pozitivní	 průběh	 jednání	
a	dosažení	výsledku	uspokojujícího	obě	strany.	Pozitivní	výsledek	mediace	je	následně	vhodné	
shrnout	do	mediační	dohody,	která	může	mít	 formu	ústní,	ale	pro	preciznější	vyjádření	a	 lepší	
dohledatelnost	bodů	dohody	lze	doporučit	vždy	upřednostnit	jednoznačnou	formu	písemnou.

Nutno	zdůraznit,	že	mediační	dohoda	neoznačuje	žádnou	ze	stran	 jako	spor	zavinivší	nebo	
stranu	povinnou	nebo	oprávněnou	a	 jde	vždy	o	výslednou	smírnou	dohodu,	 jakým	způsobem	
strany	sporu	tento	spor	vyřeší.	Samozřejmě	není	mediační	dohoda	žádným	způsobem	vykonatelná	
a	záleží	jen	na	názoru	stran	sporu,	zda	se	touto	dohodou	budou	řídit.	

A	zde	opět	kromě	role	mediátora	jako	zprostředkovatele	smírné	dohody	a	společného	smírného	
řešení	sporu	bude	v	případech	sporů	o	odstranění	vad	a	poruch	hrát	výraznou	roli	nákladnost	
jejich	 odstranění	 a	 zde	 může	 sehrát	 rozhodující	 smírčí	 roli	 právě	 optimalizace	 technického	
řešení,	která	přinese	minimalizaci	nákladů	při	dosažení	technicky	funkčního	a	plně	spolehlivého	
řešení.

3. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Lze	se	domnívat,	že	vzrůstající	formalizace	soudnictví	implicitně	vyvolala	přetížení	soudů	a	celý	

vysoce	komplikovaný	proces	soudnictví	přirozenou	cestou	hledá	návrat	ke	kořenům	možného	
řešení	jednodušších	sporů	alternativními	cestami.	Mimosoudní	způsoby	řešení	sporů	nemohou	
nahradit	 efektivně	 fungující	 a	 spravedlivý	 systém	 soudnictví,	 ale	 mají	 použitím	 jiných	 metod	
a	postupů,	zejména	však	 jiné	filosofie	a	přístupu	k	 řešení	konfliktů,	přispět	k	přístupu	občanů	
ke	spravedlnosti.	Jejich	smyslem	je	zavádění	konsensuálních	postupů	pro	řešení	sporů,	kterým	
strany	mohu	dávat	přednost	a	které	mohou	přinést	efektivní	 řešení	sporů	 jinak	soudní	cestou	
problematických.		

Přičemž	 na	 rozhraní	 mezi	 formálním	 soudnictvím	 a	 zcela	 alternativními	 metodami	 stojí	
rozhodčí	řízení.	V	současné	době	je	rozhodčí	řízení	jako	metoda	rozhodování	sporů	využívána	
v	řadě	oblastí	lidské	činnosti.	Z	hlediska	tohoto	příspěvku	je	relevantní	obchodní	rozhodčí	řízení	
(obchodní	arbitráž):	

 - rozhodčí	řízení	před	stálými	soudy	(institucionální),
 - rozhodčí	řízení	„ad	hoc“.
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Zde	 je	vhodné	zdůraznit,	 že	podle	Zákona	č.	216/1994	Sb.	o	 rozhodčím	 řízení	a	o	výkonu	
rozhodčích	nálezů	existuje	v	České	republice	z	obchodního	hlediska	pouze	jediný	stálý	soud	a	to	
Rozhodčí	 soud	při	 hospodářské	a	agrární	 komoře.	 Jinak	může	být	 rozhodcem	 jakýkoli	 občan	
České	republiky,	který	je	zletilý,	bezúhonný	a	plně	svéprávný.	Totéž	se	týká	organizací,	 jejichž	
název	však	nesmí	vyvolávat	dojem,	že	se	jedná	o	stálý	rozhodčí	soud.	

Jednoznačnou	 výhodou	 je,	 že	 si	 strany	 sporu	 mohou	 zvolit	 rozhodce	 vlastním	 výběrem	
a	společnou	dohodou.	Rozhodčí	řízení	je	poměrně	rychlý	a	nákladově	velmi	příznivý	způsob,	jak	
dosáhnout	řešení	sporu.	Přitom	ale	rozhodčí	řízení	určuje	odpovědnost	za	zavinění,	pokud	tedy	
v	rámci	rozhodčího	řízení	nedojde	k	nalezení	řešení	smírného.

Na	rozdíl	od	mediace	je	výsledek	rozhodčího	řízení	přímo	vykonatelný	a	může	být	i	přímým	
vstupem	do	exekučního	řízení.	

Smutným	 faktem	ale	 je,	 že	 strana,	 která	 je	 určena	 jako	 povinná,	 se	 obvykle	 nechce	 smířit	
s	výsledkem	rozhodčího	řízení	a	pokračuje	pak	směrem	k	soudní	žalobě.	

A	právě	v	případě	rozhodčího	řízení	o	odstranění	vad	a	poruch	bude	rozhodující	nákladnost	
jejich	odstranění	a	zde	může	sehrát	rozhodující	smírčí	roli	právě	optimalizace	technického	řešení,	
která	přinese	minimalizaci	nákladů	při	dosažení	technicky	funkčního	a	plně	spolehlivého	řešení.

4.  ÚČEL A fORMA ZNALECKÉHO POSUDKU
Znalce	ustanovuje	soud	usnesením	o	přibrání	znalce	a	v	tomto	usnesení	obvykle	vymezí	okruh	

jeho	činnosti	zpravidla	formou	otázek.	Zadání	pro	činnost	znalce	tedy	stanovuje	soud.

Náležitosti	znaleckého	posudku	jsou	jednoznačně	určeny	Vyhláškou	č.	37/1967	ve	znění	dalších	
předpisů	§	13.	Znalecký	posudek	musí	obsahovat	pouze	a	jen	dvě	části	a	to	Nález	a	Posudek.		Při	
své	práci	znalec	v	části	Nález	může	využívat	vědeckých	metod	a	nejnovějších	poznatků	z	teorie	
i	praxe,	jejich	použití	však	musí	směřovat	pouze	k	zodpovězení	zadaných	otázek.	

V	Posudku	je	vhodné	zopakovat	stanovené	otázky	a	úkolem	Posudku	je	pak	pouze	tyto	otázky	
zodpovědět	 a	 nezabývat	 se	 ničím	 jiným.	Odpovědi	 na	 otázky	musí	 být	 zpracovány	 stručnou,	
výstižnou	 a	 pochopitelnou	 formou	 s	 využitím	 odborných	 výrazů	 na	 úrovni	 středoškolského	
odborného	 vzdělání.	 Z	 uvedeného	 je	 zřejmé,	 že	 znalec	 je	 zcela	 jednoznačně	 úkolován,	 jeho	
činnost	 má	 směřovat	 pouze	 ke	 splnění	 zadaného	 úkolu	 a	 neskýtá	 se	mu	 žádný	 prostor	 pro	
kreativitu	kromě	uplatnění	odborných	znalostí	a	moderních	metod	použitých	však	pouze	ke	splnění	
stanoveného	úkolu.	Samozřejmě	znalecký	posudek	může	zpracovat	 pouze	osoba	 jmenovaná	
znalcem	a	vedená	v	seznamu	znalců.

5.  ÚČEL A fORMA ODBORNÉHO POSUDKU
Odborný	 posudek	 nemá	 předepsanou	 formu	 a	 jeho	 zpracovatel	 si	 volí	 formu	 podle	 svého	

rozhodnutí	 a	 zkušeností.	 Pokud	 by	měla	 být	 zvolena	 určitá	 forma	 a	 obsah	 posudku,	musí	 to	
zadavatel	posudku	uvést	v	objednávce	nebo	ve	smlouvě.

Obvykle	posudek	obsahuje	zadání	předmětu	posudku,	přehled	platných	technických	předpisů,	
norem	a	předpisů	souvisejících	se	zpracováním	posudku,	následně	zkoumání	předmětu	posudku	
a	končí	závěrem,	kde	jsou	hodnoceny	výsledky	a	závěry	posudku.

Posudek	 slouží	 pro	 účely	 zadavatele,	 který	 se	 potřebuje	 zorientovat	 v	 dané	 problematice	
a	mít	možnost	použít	závěry	posudku	pro	své	další	rozhodování	o	postupu	obvykle	tedy	ve	věci	
nějakého	sporu.	Nutno	zdůraznit,	že	odborný	posudek	nemá	závazný	charakter	a	druhá	strana	
sporu	ho	může	a	nemusí	akceptovat	a	může	si	nechat	zpracovat	svůj	posudek.	

Lze	 říci,	 že	 odborný	 posudek	 slouží	 pro	 hledání	 řešení	 sporu	 dohodou	 nebo	 mimosoudní	
cestou.	Soud	může	sice	k	obsahu	odborného	posudku	přihlédnout,	ale	bez	závazného	významu	
a	pokud	je	třeba,	soud	nechá	zpracovat	posudek	znalecký.	

Specifickou	 záležitostí	 je	 pak	 odborné	 vyjádření	 znalce,	 kdy	 znalec	může	 vypracovat	 i	 jiný	
posudek	než	znalecký,	tento	posudek	však	musí	být	pojmenován	jako	odborné	vyjádření	znalce	
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a	nesmí	obsahovat	rozhodující	náležitosti	znaleckého	posudku,	tedy	zejména	nesmí	být	opatřen	
znaleckým	razítkem!	A	rovněž	má	pak	u	soudu	charakter	pouze	posudku	odborného,	přičemž	
znalecký	posudek	ve	stejné	věci	pak	nesmí	být	zadán	znalci,	který	v	této	věci	zpracoval	odborné	
vyjádření	znalce.

Odborný	 posudek	 obvykle	 sice	 jinou	 formou	 a	 s	 jiným	 účelem	 ale	 obdobně	 jako	 posudek	
znalecký	 hodnotí	 vzniklý	 stav	 skutečnosti	 a	 hledá	 příčiny	 vzniku	 této	 skutečnosti.	 V	 případě	
technických	vad	pak	příčinu	jejich	vzniku.	V	některých	případech	odborných	posudků	je	zadáním	
i	navržení	postupu	k	odstranění	této	vady.		
Poznámka:	 Zadání	 návrhu	 odstranění	 vady	 není	 nikdy	 předmětem	 otázky	 pro	 znalecký	
posudek.

Bohužel	 v	 mizivém	 procentu	 případů	 odborných	 posudků	 se	 vyskytne	 v	 zadání	 navržený	
způsob	odstranění	vady	ocenit.	Odborný	posudek	tedy	navrhne	způsob	odstranění	vady,		strany	
sporu	jsou	tímto	dílčím	způsobem	uspokojeny,	ale	spor	pak	může	dále	pokračovat,	když	vyjde	
najevo	cena	za	odstranění	vady	a	při	její	určité	výši	nebude	ten,	kdo	má	vadu	odstranit,	ochoten	
tyto	náklady	převzít	a	přes	určení	příčiny	vady	odborným	posudkem	a	nalezení	možností	jejího	
odstranění	 raději	zvolí	cestu	další	eskalace	sporu	do	sporu	soudního	o	určení	příčiny	s	cílem	
oddálit	důsledky	a	případně	 i	zpochybnit	či	zvrátit	 výstupy	odborného	posudku	ve	věci	určení	
příčiny	vzniku	vady.	

Zde	však	technická	praxe	obvykle	skýtá	více	variant	odstranění	vady	k	dosažení	uživatelské	
potřeby	a	to	samozřejmě	různými	technickými	i	technologickými	postupy	a	v	různých	cenových	
hladinách.	Zadání	hledat	odborným	posudkem	způsob	odstranění	vady	pro	optimalizaci	poměru	
“cena	–	dosažení	uživatelské	potřeby“,	který	by	přinesl	uživateli	stav	odstranění	následků	vady	
a	přitom	by	byl	pro	stranu,	která	má	vadu	odstranit	cenově	únosný,	by	pak	mohl	znamenat	výrazný	
přínos	pro	řešení	sporu	dohodou	nebo	mimosoudní	cestou.	

6. ODBORNÝ POSUDEK V MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ
Z	podstaty	věci,	kterou	je	v	při	hledání	mimosoudního	řešení	sporu	vždy	dobrovolnost	a	apriornost	

snahy	o	řešení	sporu	mimosoudní	cestou,	je	v	případě	sporu	o	technický	problém	či	vadu	věci	
nebo	díla	podstatné	nalézt	příčinu	vzniku,	pochopit	ji	a	snažit	se	najít	nejen	stranu	zavinění,	ale	
zejména	způsob	řešení.		V	tomto	případě	je	role	odborného	posudku	zcela	nenahraditelná.

Zadat	zpracování	odborného	posudku	pro	účely	rozhodčího	řízení	je	dle	mého	názoru	možné.	
Je	 vhodné,	 aby	 před	 zadáním	 posudku	 rozhodce/rozhodčí	 senát	 s	 oběma	 stranami	 zadání	
odborného	posudku	podrobně	projednal	 a	 zejména	aby	byl	 společně	určen	předmět	a	obsah	
posudku,	aby	nedocházelo	ke	ztrátě	času,	prostředků	či	cíle	vůbec	nepochopením	mezi	účastníky	
rozhodčího	řízení	a	zvoleným	odborníkem	pro	zpracování	odborného	posudku.

Za	 vysoce	 vhodné	bych	považoval,	 aby	 v	případě	předmětu	posudku	 týkajícího	 se	hledání	
příčiny	technického	problému	či	vady	byl	zadán	i	návrh	způsobu	jejího	odstranění	a	v	ideálním	
případě,	aby	byla	zadána	optimalizace	„cena-výsledek“	při	hledání	technických	možností	tohoto	
návrhu.	

Pokud	 se	 zpracovateli	 odborného	 posudku	 podaří	 nalézt	 způsob,	 kterým	 lze	 dosáhnout	
odstranění	projevů	vady	přijatelných	pro	stranu,	kterou	vada	zatěžuje,	a	za	únosných	cenových	
podmínek	pro	 toho,	kdo	má	vadu	odstranit,	 je	možné,	aby	mediace	nebo	rozhodčí	 řízení	bylo	
ukončeno	dohodou	o	řešení	navrženým	způsobem	a	tím	byl	spor	zdárně	vyřešen.	

7. PŘÍKLAD ODBORNÉHO POSUDKU S NÁVRHEM  OPTIMALIZACE ŘEŠENÍ 
VADY
Prvním	příkladem	je	reklamace,	kdy	předmětem	byla	tzv.	krakeláž	na	povrchu	podlahy.	Stručně	

pro	vysvětlení	jde	o	trhlinkovatění	povrchu	vyhlazeného	vsypu.	Tato	krakeláž	podle	příslušných	
technických	předpisů	 je	přípustná	do	šířky	 trhlinek	do	0,1	mm.	Na	povrchu	však	byly	zřetelné	
trhlinky	až	do	0,3	mm.	
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Investor	 reklamoval	 tuto	 vadu	 a	 svou	 reklamaci	 podpořil	 odborným	 posudkem	 univerzitní	
instituce.	Odborný	 posudek	 kromě	 určení	 příčiny,	 která	 nebyla	 v	 posudku	 zcela	 jednoznačně	
stanovena,	navíc	obsahoval	návrh	odstranění	vady	způsobem,	který	představoval	náklady	zhruba	
3	mil.	Kč.	Kromě	výše	nákladů	ještě	jim	navržené	řešení	znamenalo	nutnost	odstávky	provozu	
ve	skladové	hale	na	dobu	zhruba	2	měsíců	a	ztráty	z	 tohoto	 titulu	 ještě	vyšší	než	náklady	na	
odstranění	vady.

Zhotovitel	 se	 tedy	 přirozeně	 bránil	 a	 zadal	 zpracování	 odborného	 posudku,	 který	 potvrdil	
celkovou	kvalitu	zhotovené	podlahy,	potvrdil	rovněž	krakeláž	nad	přípustnou	mez,	ale	označil	ji	
jako	vadu	neomezující	ani	neohrožující	provoz	ani	spolehlivost	a	životnost	podlahy.Takto	rozporné	
posudky	směřovaly	obě	strany	k	řešení	v	rámci	soudního	řízení.

Ještě	před	podáním	žaloby	jsem	byl	požádán	o	mé	stanovisko.	Shrnul	jsem	poznatky	a	závěry	
obou	 posudků,	 ve	 svém	 posudku	 jsem	 pak	 naznačil	 slabiny	 obou	 posudků	 a	 problémy	 při	
případném	soudním	řízení	vznikající	z	nutně	zadaného	znaleckého	posudku	a	případně	možného	
revizního	posudku	a	zdlouhavosti	celého	soudního	řízení	a	neurčitelnosti	jeho	výsledku.	

Kromě	toho	však	jsem	ze	své	zkušenosti	navrhl	způsob	řešení	problému,	nikoli	tedy	odstranění	
vady,	ale	technické	řešení,	které	případným	negativním	projevů	krakeláže	/nasákavost	mycí	vody	
při	úklidu	a	případné	negativní	solí	a	saponátů	na	beton/	zcela	zabrání.

Toto	řešení	nákladově	představovalo	ca.	100.000,-	Kč	a	jeho	provedení	bylo	akceptováno	jak	
investorem	 tak	 i	 zhotovitelem	a	 došlo	 k	 smírné	 dohodě	 ještě	 před	 zahájením	 soudního	 nebo	
mimosoudního	řešení	sporu.	

Dalším	 příkladem	 z	 dřívější	 doby,	 kdy	 jsem	 obdobně	 optimalizujícím	 technickým	 návrhem	
přispěl	ke	smírnému	řešení	reklamace	v		případě,	kdy	původní	odstranění	vady	se	pohybovalo	
nákladově	v	řádech	desítek	milionů	korun	včetně	dalších	škod	vyplývajících	z	nutného	přerušení	
provozu	ve	výrobních	halách	na	několik	týdnů.	Mé	technické	řešení	přineslo	možnost	odstranění	
vady	bez	přerušení	provozu	a	s	náklady	v	jednotkách	milionů	korun.	Pro	zajímavost	uvádím,	že	
v	tomto	případě	došlo	ke	smírné	dohodě	a	odstranění	vady	mnou	navrženým	způsobem.

V	druhém	případě	však	na	původní	reklamaci	zhotovitel	vůbec	nereagoval.	Investor	si	zadal	
zpracování	znaleckého	posudku	jako	podkladu	pro	případné	soudní	vymáhání	odstranění	vady,	
současně	si	u	mne	vyžádal	na	základě	závěrů	znaleckého	posudku	vypracování	návrhu	variant	
řešení	pro	odstranění	vady.	

Varianty	se	nabízely	pouze	dvě,	přičemž	ta	běžně	prováděná	znamenala	náklady	v	desítkách	
milionů	 a	 nutnost	 přerušení	 provozu.	Ta	 druhá	 na	 základě	mých	 znalostí	 a	 zkušeností	mnou	
navržená	a	ověřená	na	předchozím	případu	umožnila	odstranění	vady	bez	přerušení	provozu	
a	s	náklady	pouze	3,5	mil.	Kč.	Investor	se	pro	tuto	variantu	rozhodl	a	neboť	na	úhradu	nákladů	
této	varianty	postačovalo	zádržné	za	záruky,	které	je	možno	smluvně	použít,	pokud	zhotovitel	po	
výzvě	sám	neodstraní	vadu,	což	byl	tento	případ.	Provedení	této	opravy	si	tedy	objednatel	zajistil	
u	jiného	zhotovitele.	

Následně	původní	zhotovitel	zažaloval	investora	o	neoprávněné	použití	zádržného	a	v	současné	
době	již	dva	roky	probíhající	soudní	řízení,	v	němž	vystupuji	jako	svědek,	směřuje	žalobce	k	tomu,	
že	vadu	bylo	možno	odstranit	levněji,	než	jak	proběhlo	a	že	zádržné	tedy	nemuselo	být	čerpáno	
v	takové	výši.	

Navíc	se	žalobce	uchyluje	při	soudním	 líčení	k	 tvrzení	o	podvodu	s	 tím,	že	došlo	k	dohodě	
mezi	 investorem	a	zhotovitelem	odstraňujícím	vadu	o	 tom,	že	rozdíl	mezi	skutečnými	náklady	
odstranění	vady	a	zmíněnou	cenou	3,5	mil.	že	zhotovitel	vrátil	 jiným	způsobem	investorovi.	Je	
s	podivem,	kam	až	mohou	soudní	řízení	v	průběhu	jednání	odbočit	od	původního	problému.

8. ZÁVĚR
Nástroje	mimosoudního	řešení	sporů	jako	je	mediace	nebo	rozhodčí	řízení	přinášejí	mnohem	

rychlejší	a	konstruktivnější	možnost	spor	vyřešit.	 	Optimalizace	 technického	 řešení	odstranění	
vad	nebo	poruch	za	příznivého	poměru	„náklady“		x		„funkční	a	spolehlivé	řešení“	pak	znamenají	
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výrazný	prvek	pro	to,	aby	strany	sporu	byly	ochotny	přijmout	řešení	v	rámci	mimosoudní	cesty.		
V	příspěvku	 je	zmíněna	úloha	odborných	posudků	hledajících	optimalizaci	 technického	řešení	
a	jsou	zde	uvedeny	i	příklady	z	praxe	i	když	z	praxe	v	oblasti	průmyslových	podlah.	

V	oblasti	problematiky	střešních	plášťů	se	pak	touto	problematikou	zabývá	příspěvek	uvedený	
na	této	konferenci	a	to	příspěvek	„Sofistikovaná oprava ploché střechy s následným monitoringem“, 
je	dílčím	výstupem	z	vývojového	projektu	„Opravy a rekonstrukce střešních plášťů bez nutnosti 
demontáže stávajícího souvrství“, který	je	řešen	jako	společný	úkol	Ústavu	pozemního	stavitelství	
FAST	VUT	v	Brně	a	společnosti	ROMEX	s.r.o.	v	rámci	programu	OPPIK.

Výstupy	bezesporu	mohou	znamenat	 významné	přínosy	pro	 řešení	 vad	a	poruch	střešních	
plášťů	s	minimalizací	nákladů	a	tím	přinášet	i	možnost	smírného	mimosoudního	řešení	případných	
sporů	o	odstranění	vad	a	poruch	v	oblasti	střešních	plášťů.
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NORMA ČSN 73 0605-1 A JEJÍ VLIV NA JAKOST PROVÁDĚNÝCH 
IZOLACÍ A DŮSLEDKY VYPLÝVAJÍCÍ Z JEJÍHO NEDODRŽENÍ

Ing. Aleš Kupka
Svaz	výrobců	asfaltových	pásů	v	ČR,	z.s.,	Tiskařská	257/10,	Malešice	(Praha	10),	
108	00	Praha,	Tel.:		+420	737	226	106,	e-mail:	kupka@bitumax.eu,	www.svaz-ap.cz

Anotace:
Norma ČSN 73 0605-1 (Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na 

použití asfaltových pásů) z černa 2014 definuje požadavky na asfaltové pásy z hlediska jejich 
použití pro hydroizolaci a parozábrany staveb na území České republiky. Stanovuje technické 
požadavky na asfaltové pásy, vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 
13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970, určené pro zabudování do staveb. Tato norma jasně 
stanoví kritéria pro základní vlastnosti asfaltových pásů v souladu s náročnými klimatickými 
podmínkami v České republice.

Účelem mé přednášky je upozornit na možná rizika spojené s nedodržováním této normy 
a důsledků s tím spojených, a to nejen o vlivu na kvalitu vykonávaného díla ale i nebezpečí pro 
provádějící firmy vyplývající ze smlouvy o dílo a případných soudních sporů.
Norma	ČSN	73	0605-1	(Hydroizolace	staveb	–	Povlakové	hydroizolace	–	Požadavky	na	použití	

asfaltových	pásů)	z	června	2014	definuje	požadavky	na	asfaltové	pásy	z	hlediska	jejich	použití	
pro	hydroizolaci	a	parozábrany	staveb	na	území	České	republiky.	
Stanovuje	 technické	 požadavky	 na	 asfaltové	 pásy,	 vyrobené	 podle	 evropských	
harmonizovaných	norem	ČSN	EN	13707,	ČSN	EN	13969	a	ČSN	EN	13970,	určené	pro	
zabudování	do	staveb.	Tato	norma	jasně	stanoví	minimální	kritéria	pro	základní	vlastnosti	
asfaltových	pásů	v	souladu	s	náročnými	klimatickými	podmínkami	v	České	republice.
Norma	 vychází	 z	 technických	 parametrů	 používaných	 asfaltových	 pásů	 před	 vznikem	 této	

normy	s	přihlédnutím	na	kvalitativní	požadavky	„moderních	asfaltových	pásů“	a	to	zejména:

Příklad	technických	parametrů
•	 Maximální	odchylky	v	tloušťce	 	 	 ≥	4,0mm,	5	%	max.	±	0,2	mm*
•	 Požadavků	na	vodotěsnost	 	 	 ≥	100	kPa
•	 Minimální	tahové	síle	a	protažení	 	 ≥	500/≥	800	(P/G),	≥	30%/≥	2%	(P/G)*
•	 Rozměrové	stálosti	 	 	 	 ≤	0,3	(P)	–	vrchní	vrstvy	vícevrstvých	systémů	
•	 Ohebností	při	nízké	teplotě	 	 	 ≤	–5	/	≤	–15	(APP	/	SBS)
•	 Odolnosti	proti	stékání	při	zvýšené	teplotě	 ≥	+120	/	≥	+90	(APP/SBS)
•	 Množství	asfaltové	hmoty	 	 	 ≥	2	500/≥	2	700/≥	2	700	(OX	/APP	/	SBS)*
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (*podkladní	vrstvy	vícevrstvých	systémů)

Vice	na	www.svaz-ap.cz	Technická	pravidla	SVAP	01	

Možná	rizika	spojené	s	nedodržováním	této	normy	a	důsledků	s	tím	spojených:
•	 Vliv	na	kvalitu	vykonávaného	díla
•	 Nebezpečí	pro	provádějící	firmy	vyplývající	ze	smlouvy	o	dílo	a	případných	soudních	sporů

Kvalitu	 vykonávaného	díla	 významně	ovlivňují	 (mimo	odborného	 vykonání	 samotného	díla)		
výše	uvedené	parametry,	a	to	zejména:

Dostatek	 asfaltové	 hmoty	 zlepšuje	 homogenitu	 roztaveného	 asfaltu	 při	 nižší	 teplotě	 (nižší	
spotřeba	plynu	a	úspora	času	při	natavení)	zlepšuje	zpracovatelnost	a	nehrozí	 tím	„propálení“	
asfaltových	pásů	a	tím	i	tepelné	namáhání	nosné	vložky.	
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Zvyšuje	se	tím	životnost	asfaltových	pásů	i	celé	povlakové	hydroizolace.	Rozměrová	stálost	
(u	polyesterů)	má	veliký	vliv	na	stabilitu	povlakové	hydroizolace	a	maximálně	zamezuje	možnosti	
srážení	asfaltových	pásů	s	nosnou	vložkou	z	polyesteru.

Nebezpečí	pro	prováděcí	firmy	vzniká	v	případě,	kdy	dojde	ke	sporu	mezi	ní	a	zadavatelem	
díla.	A	to	buď	vyplývající	ze	samotné	smlouvy	o	dílo,	které	se	většinou	odkazuje	na	všechny	platné	
ČSN,	nebo	i	obecné	odpovědnosti	vyplývající	ze	zákona	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník	(OZ)	
(z	odpovědnosti	profesionála	(Podle § 5 odst.1 OZ „kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou 
přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li 
bez této odborné péče, jde to k jeho tíži“).		

Z	výše	uvedeného	vyplývá,	že	riziko	nedodržení	normy	je	pro	prováděcí	firmu	značné	a	případný	
soud	by	vzhledem	k	existenci	standardu	-	normy	ČSN	73	0605-1	mohl	mít	pro	tuto	firmu	fatální	
následky.
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ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH A PROVOZNÍCH STŘECH

Tomáš Kunst
Topwet	s.r.o.,	Náměstí	Viléma	Mrštíka	62,	664	81	Ostrovačice
+420	777	717	121,		tomas.kunst@topwet.cz,	www.topwet.cz

Anotace:
Odvodnění plochých střech je možné navrhovat jako systém gravitační nebo podtlakový. 

Blíže jsou oba systémy specifikovány v ČSN EN 12 056-3: 2001 Vnitřní kanalizace – 
Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet 
v článcích 6.1 a 6.2. Oba systémy se liší tím, že u gravitačního systému se uvažuje se 
stupněm plnění svislého odpadu max. 0,33, u podtlakového systému se uvažuje s plným 
plněním. Protože podtlakové systémy jsou vhodné jen pro určité specifické případy, bude 
předmětem tohoto článku pouze tradiční odvodnění gravitační.

1.	ÚVOD 
Při	 navrhování	 gravitačního	 odvodnění	 je	 nutné	 vycházet	 nejen	 z	 výše	 uvedené	 EN,	 ale	

také	z	ČSN	73	1901	Navrhování	střech	a	z	ČSN	75	6760	Vnitřní	kanalizace.	Vedle	vlastního	
dimenzování	 průměrů	 vpustí	 a	 jejich	 počtu	 pro	 konkrétní	 střechy,	 pro	 které	 je	 možné	 využít	
podklady	poskytované	výrobci,	je	nutné	dodržet	vždy	jednu	základní	zásadu:	pro	odvodnění	každé	
střešní	 plochy	 navrhnout	 nejméně	
dvě	 střešní	 vpusti.	 Malé	 plochy	
lze	 odvodnit	 jen	 jednou	 vpustí,	 ale	
musí	 být	 vždy	 doplněné	 pojistným	
přepadem	nebo	chrličem.	Ostatně	již	
každá	nově	navrhovaná	střecha	musí	
být	vybavena	pojistnými	přepady.

U	 plochých	 střech	 s	 atikou	 nebo	
vyššími	částmi	budovy	po	celém	jejím	
obvodu	 je	 třeba	 počítat	 s	 možností	
zanesení	 vpustí	 nebo	 odpadního	
potrubí	 a	 s	 tím	 souvisejícím	 rizikem	
dodatečného	 zatížení	 střešní	
konstrukce	zvýšenou	hladinou	vody.	
Hmotnost	 vody	 namáhající	 střechu	
se	 stanoví	 podle	 polohy	 pojistného	
odvodnění.	 Proto	 také	 poloha	
pojistných	 přepadů	 nesmí	 být	 výš,	
než	umožňuje	dovolené	zatížení	střešní	konstrukce,	zohlednit	je	nutné	ale	také	úroveň	vstupů	na	
střechu,	střešních	oken	a	světlíků,	a	také	různých	vyústění	vzduchotechnických	potrubí	apod.

2 . DIMENZOVÁNÍ ODVODNĚNÍ
Výpočet odtoku srážkových vod z ploché střechy:
Qr = i . A . C
Qr ...	odtok	srážkových	vod	[l/s]
i	...	intenzita	deště	je	průměrná	hodnota,	která	je	stanovená	pro	celé	území	ČR	na	0,03	l/s.m²	(dle	

ČSN	75	6760:	2014	Vnitřní	kanalizace)

a	 ...	 Účinná	 plocha	 střechy	 dle	 ČSN	EN	 12056-3:	 2001	 je	 půdorysný	 průmět	 odvodňované	
plochy	v	m².	Do	účinné	plochy	se	započítávají	i	navazující	a	přilehlé	konstrukce	odvodněné	

Obr. 1: Střešní vpust s nástavcem na jednoplášťové střeše 
s povlakovou izolací
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na	plochu	střechy.	Dle	čl.	4.3.4	se	zohledňuje	také	účinek	větru	ve	výpočtech	dešťového	
odtoku,	a	to	v	případech,	kde	je	déšť	větrem	hnán	proti	stěně	a	může	odtékat	na	střechu	či	
do	střešního	žlabu,	v	tom	případě	se	doporučuje	připočíst	50	%	plochy	stěny	k	účinné	ploše	
střechy.

C	 ...	 Součinitel	 odtoku	 je	 bezrozměrné	 číslo,	 v	 závislosti	 na	 druhu	 odvodňované	 plochy,	
u	standardních	střech	s	nepropustnou	horní	vrstvou	=	1,0.	Nedoporučuje	se	ale	užít	hodnotu	
součinitele	odtoku	nižší	než	1,0	ačkoliv	například	u	vegetačních	střech	s	intenzivní	vrstvou	
zeleně	je	uvažováno,	že	se	až	70	%	dešťové	vody	pojme	při	přívalovém	dešti	retencí.

V	případě	použití	součinitele	odtoku	nižšího	než	1	nebude	návrh	odvodnění	vyhovovat	ve	dvou	
případech.	 Jednak	 po	 dobu	 výstavby,	 kdy	 bývá	 parotěsná	 zábrana	 využívána	 jako	 provizorní	
krytina	 střechy	 do	 doby,	 než	 se	 provedou	 veškeré	 prostupy	 a	 provede	 se	 definitivní	 střešní	
souvrství	včetně	opracování	všech	prostupů.	A	pak	v	případě,	kdy	se	 investor	rozhodne	zrušit	
částečně	 nebo	 zcela	 vegetační	 střechu	 s	 ozeleněním	a	 nahradit	 ji	 neakumulační	 povrchovou	
úpravou.

Automatický	 výpočet	 kalkulace	 počtu	 střešních	 vpustí	 potřebných	 pro	 gravitační	 odvodnění	
plochých	střech	dle	ČSN	75	6760:	2014	je	k	dispozici	např.	na	stránkách	www.topwet.cz.

V	případě	střech	s	požadavky	na	vyšší	bezpečnost	 lze	doporučit	celý	vztah	 ještě	vynásobit	
součinitelem	bezpečnosti,	ale	není	to	podmínkou,	a	to	následovně:

 - tam,	kde	by	přívalový	déšť	nebo	ucpání	vpustí,	způsobily	vniknutí	vody	do	budovy;
 - tam,	kde	je	vyžadován,	vysoký	stupeň	ochrany	(nemocnice,	muzea,	výroba	elektroniky	atd.).

Průtok střešních vpustí
Průtok	 střešní	 vpusti	 nutný	 pro	 výpočet	 udává	 každý	 výrobce	 střešní	 vpusti	 na	 základě	

laboratorního	měření	(ČSN	EN	1253-2:	2016).	Měření	se	provádí	při	výšce	vzduté	vody	35	mm	
u	průměrů	potrubí	DN	110	a	nižší	a	při	výšce	vzduté	vody	45	mm	u	průměrů	potrubí	DN	125	
a	 vyšší.	 Naměřená	 hodnota	 výrobcem	 střešní	 vpusti	 nesmí	 být	 nižší	 než	 hodnoty	 uvedené	
v	tabulce.

Průtok dešťovým odpadním potrubím 

Dovolený	průtok	dešťovým	odpadním	potrubím	udává	norma	vnitřní	kanalizace	ČSN	75	6760:	
2014,	která	rozlišuje	potrubí	vedené	vnitřním	a	vnějším	prostředím	(u	potrubí	vedeném	vnějším	
prostředím	hrozí	namrzání	vody	a	snížení	průtoku	vody	v	zimním	období).

Stanovení počtu vpustí a dešťového odpadního potrubí
n = Qr / Qvtoku (potrubí)
n	...	počet	vpustí
Qr ...	odtok	srážkových	vod	ze	střechy	(l/s)
Qvtoku (potrubí) ...	zohledňuje	se	jak	naměřená	hodnota	průtoku	vpusti,	tak	určená	hodnota	průtoku	

potrubí.	Pro	výpočet	se	musí	zohlednit	nižší	hodnota.

Stanovení počtu a dimenze pojistných přepadů
V	současné	době	už	je	možné	využít	ČSN	75	6760:	2014,	která	již	upravuje	postup	na	výpočet	

pojistných	přepadů,	stanovuje	i	to,	kdy	musí	být	navrženy.
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3.	ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

Umístění střešních vpustí
Střešní	vpusti	a	prostupy	potrubí	se	nesmí	umisťovat	do	závětrných	koutů	střech,	do	bezprostřední	

blízkosti	atik	nebo	jiných	nadstřešních	konstrukcí.	Vzdálenost	hrdla	vpusti	od	těchto	míst	musí	
být	nejméně	0,5	m	tak,	aby	bylo	možné	provést	spolehlivé	napojení	hrdla	střešních	vpustí	nebo	
aby	bylo	možné	opracování	prostupu	potrubí	střešním	souvrstvím,	především	vodotěsnicí	vrstvou	
(ČSN	73	1901	–	C.1.8).

Jedná	se	o	nejčastěji	 porušovanou	základní	 zásadu	při	 návrhu	odvodnění	plochých	střech.	
Takové	provedení	má	za	následek	nejen	riziko	hromadění	nečistot,	ale	zejména	konstrukce	střešní	
vpusti	neumožňuje	opracování	v	blízkosti	atik	a	 jiných	prostupů.	Správným	návrhem	umístění	
střešních	 vpustí,	 prostupů	 a	 jiných	 nadstřešních	 konstrukcí	 se	 výrazně	 sníží	 riziko	 nevhodně	
opracovaného	detailu.

Osazení střešních vpustí
Hrdlo	vpusti,	které	je	v	úrovni	horního	povrchu	vodotěsnicí	vrstvy,	musí	být	nejnižším	místem	

přilehlé	 střešní	 plochy	 i	 při	 uváženi	 průhybu	 střechy	 (ČSN	73	1901	–	C.1.2).	 Je	 vhodné,	 aby	
povrch	 hydroizolačního	 povlaku	 v	 okolí	 vpusti	 byl	 níže	 než	 povrch	 hydroizolačního	 povlaku	
přilehlé	plochy	střechy.	Pokud	to	skladba	střechy	umožní,	doporučuje	se	střešní	vpust	zapustit	
alespoň	2	cm	pod	úroveň	hlavní	hydroizolační	vrstvy.	Je	třeba	počítat	i	s	převýšením	spojů	mezi	
povlakovou	izolací	a	límcem	vpustí.

Kotvení střešních vpustí
Těleso	 vpusti	 musí	 být	 vždy	 připevněno	 k	 nosné	 vrstvě	 (ČSN	 73	 1901	 –	 C.1.10).	 Vztlaky	

zejména	v	blízkosti	 atik	 jsou	obrovské	a	při	 silném	větru	může	dojít	 k	 vytažení	 vpusti	 z	hrdla	
dešťového	odpadního	potrubí	v	případě,	že	by	vpust	nebyla	přikotvena	k	podkladu.	Střešní	vpusti	
by	proto	měly	umožnit	kotvení	za	tělo	vpusti	a	ne	za	integrovanou	manžetu.	V	případě	stabilizace	
lepením	 jednotlivých	vrstev	není	nutné	 jiným	způsobem	připevňovat	vpust	k	nosné	vrstvě.	Při	
způsobu	stabilizace	hmotností	stabilizační	vrstvy	(kamenivo,	střešní	substrát)	je	nutné	spodní	díl	
dvoustupňové	vpusti	připevnit	k	nosné	vrstvě.

Užití ochranného koše nebo mřížky 
Ochranné	 košíky	 a	 vpusti	 se	musí	 kontrolo-vat,	 případně	 čistit,	 nejméně	 2krát	 ročně	 (ČSN	

73	1901,	tabulka	H.1).	Vpusti	by	měly	mít	vždy	ochranný	košík	(lapač	střešních	splavenin),	který	
zabraňuje	vniku	větších	nečistot	do	dešťového	odpadního	potrubí.	Ochranné	košíky	osazované	
na	vpusti	nepochozích	plochých	střech	musí	vyčnívat	nejméně	40	mm	nad	střešní	krytinu.	I	když	
dojde	 k	 nahromadění	 nečistot	 v	 okolí	 vpusti,	 nedojde	 k	 úplnému	 zneprůchodnění	 vpusti.	 Při	
užití	plochého	ochranného	koše	na	nepochozí	ploché	střeše	nebo	v	místech	bez	možnosti	stálé	
kontroly	(např.	pod	dlažbou	na	terčích)	je	vysoké	riziko	jeho	úplného	zneprůchodnění.

Při	skladbě	střechy	s	přitěžujícím	souvrstvím,	ať	se	jedná	o	kamenivo	nebo	střešní	substrát,	je	
nutné	použít	ochranný	koš,	který	bude	nad	nejvyšší	vrstvu	vystupovat	40	mm,	případně	šachtu,	
která	je	v	rovině	s	vrchní	vrstvou	(viz	obr.	2).	U	provozních	střech	je	nutné	použít	vhodný	nástavec	
a	mřížku	dle	požadované	třídy	zatížení	(ČSN	EN	1253-2:	2016	čl.	4.5.1)	nebo	šachtu	vhodné	
výšky.
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Obr. 2: Šachta pro zelené střechy v kombinaci s dvoustupňovou vpustí

Geotextilie a odvodnění
Geotextilie	a	 jiné	separační	a	ochranné	vrstvy	 jsou	neoddělitelnou	součástí	většiny	skladeb	

plochých	 střech.	 Pokud	 je	 užita	 geotextilie	 k	 separaci	 nebo	 ochraně	 na	 hlavní	 hydroizolační	
vrstvě,	nesmí	být	vyvedena	na	ochranný	koš	nebo	přes	odtokovou	mřížku,	protože	za	krátkou	
dobu	dojde	k	usazení	drobných	částeček	a	jejímu	následnému	zneprůchodnění.

Vyhřívané střešní vpusti
Pokud	nelze	předpokládat,	že	zamrznutí	vpusti	zabrání	teplý	vzduch	stoupající	z	kanalizace,	

je	třeba	navrhnout	opatření	proti	zamrznutí	vtoku.	Vhodné	je	použití	elektricky	vyhřívané	střešní	
vpusti	(ČSN	73	1901	–	C.1.6)

Elektricky	vyhřívané	vpusti	se	rozděluji	na	dva	základní	typy.	Samoregulační	na	230	V/50	Hz,	
kde	 se	 polovodičová	 vrstva	 stará	 o	 proměnný	 výkon	 v	 závislosti	 na	 okolní	 teplotě.	 Samotné	
vy-hřívání	vpusti	má	třídu	ochrany	krytí	IP67,	tedy	i	v	případě	mechanického	poškození	vpusti	
nedojde	ke	styku	vody	a	elektrického	napětí.	Dále	 jsou	dodávány	vpusti	s	nízkým	napětím	na	
12–24	V,	kde	je	kromě	ovládání	nutné	zapojit	transformátor	nebo	řídicí	jednotku.

4. KONSTRUKCE STŘEŠNÍCH VPUSTÍ
Pojem	„Dvoustupňová	vpust“	Dvoustupňovou	vpust	doporučujeme	použít	na	každé	zateplené	

ploché	 jednoplášťové	 střeše.	 Slouží	 k	 systémovému	 a	 spolehlivému	 napojení	 parozábrany	
i	 hlavní	 hydroizolace.	 Spodní	 díl	 (vpust)	 slouží	 po	 dobu	 stavby	 k	 odvodu	 vody	 z	 provizorní	
hydroizolační	 vrstvy,	 která	v	hotové	skladbě	přebírá	 roli	 parozábrany.	Do	střešní	 vpusti	 se	po	
položení	tepelněizolační	vrstvy	vkládá	nástavec	vpusti.	Mezi	střešní	vpust	a	nástavec	musí	být	
vždy	vloženo	 těsnění,	 které	zabrání	proniknu-tí	 vody	do	střešního	pláště.	Při	 zneprůchodnění	
kanalizace	nebo	při	přívalovém	dešti	totiž	dojde	k	zaplnění	celého	průmětu	potrubí,	a	pokud	ne-
bude	prostor	mezi	nástavcem	a	vpustí	vodotěsně	uzavřen,	dojde	ke	znehodnocení	tepelné	izolace	
a	k	zatečení	do	nosné	konstrukce	v	případě,	že	parotěsná	vrstva	není	stoprocentně	vodotěsná.

Aby	parozábrana	plnila	 i	 funkci	 pojistné	hydroizolace,	musí	 být	 dodrženo	 současně	několik	
podmínek.	Základní	podmínkou	je	samostatná	vpust	se	zpětnou	klapkou,	kterou	doporučujeme	
doplnit	 signalizací	 průniku	 vody	 na	 pojistnou	 izolaci.	 Dále	 by	 nosná	 konstrukce	 měla	 být	
vyspádována	k	pojistným	vpustem	a	mezi	povrchem	pojistné	hydroizolace	a	tepelnou	izolací	by	
měla	být	drenážní	vrstva.

Konstrukce	vpusti	i	nástavců	musí	umožnit	vodotěsné	napojení	hydroizolace	na	těleso	vpusti.	
Doporučuje	se	navrhovat	použití	průmyslově	vyrobeného	dílce	(ČSN	73	1901	–	C.1.1).
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Obr.	3:	Boční	chrlič

Základní	rozdělení	dle	autora	článku:
 - s	integrovanou	manžetou	hydroizolace	od	výrobce,
 - se	svěrnou	(nejčastěji	šroubovací)	přírubou.

ČSN	73	1901:	2011	charakterizuje	v	informativní	příloze	C	spojení	povlaku	s	tělesem	vpusti	buď	
jako	adhezní,	anebo	sevřením	do	příruby.	Dovoluji	si	uvést	základní	poznámky	k	těmto	dvěma	
charakteristikám,	ze	kterých	bude	jasné,	proč	jsem	zvolil	výše	uvedenou	formulaci	pro	základní	
rozdělení	vpustí.

Jednak	 výraz	 adhezní	 není	 dle	mého	 názoru	 v	 tomto	 případě	 na	místě.	Adheze	 vyjadřuje	
přilnavost	většinou	dvou	rozdílných	materiálů.	A	ať	si	ji	vysvětlíme	fyzikálně	nebo	chemicky,	je	to	
v	případě	střešních	vpustí	vždy	nevyhovující.	Pouze	některé	materiály,	které	není	možné	vzájemně	
svařit,	 vyžadují	např.	 lepení,	 to	 je	ale	považováno	z	hydroizolačního	hlediska	za	nespolehlivé	
spoje-ní.	Hlavní	 zásadou	pro	 spolehlivé	 napojení	 střešních	 vpustí	 na	povlakovou	hydroizolaci	
ploché	střechy	je	použití	vždy	stejných	materiálů	a	pokud	možno	i	od	stejného	výrobce!

Tuto	 zásadu	 je	 nutné	 striktně	 dodržet	 zejména	 u	 povlakových	 izolací	 z	 fólií	 na	 bázi	 FPO	
(TPO).

Chemické	složení	takových	výrobků	se	může	tak	výrazně	lišit,	že	vzájemné	svaření	takových	
materiálů	 je	 buď	 nemožné,	 nebo	 v	 lepším	 případě	 velice	 složité	 nebo	 nespolehlivé.	 U	 fólií	
z	měkčeného	PVC	taková	komplikace	sice	nehrozí,	může	se	ale	stát,	že	jednotlivé	typy	PVC	fólií	
budou	vykazovat	odlišné	vlastnosti,	např.	z	hlediska	životnosti.	Obdobná	situace	může	nastat	
také	u	natavitelných	asfaltovaných	pásů.

Z	výše	uvedeného	tedy	vyplývá,	že	nejjistější	a	dlouhodobě	funkční	řešení	nabízí	pouze	spoje	
mezi	integrovanou	manžetou	hydroizolačního	materiálu	vpusti	vyrobenou	ze	stejného	materiálu	
jako	 je	 povlaková	 izolace	 ploché	 střechy,	 které	 lze	 při	montáži	 vzájemně	 dokonale	 svařit.	 Ke	
druhé	v	normě	uvedené	variantě	spojení	pár	postřehů	z	praxe.	U	mnoha	realizací	se	ukázalo,	že	
použití	vpustí	se	šroubovací	přírubou	s	sebou	nese	několik	rizik.	K	narušení	vodotěsnosti	může	
dojít	vlivem	postupného	povolování	příruby,	které	vyžaduje	nutnost	jejího	průběžného	dotahování.	
Může	ale	naopak	dojít	k	přetažení,	při	kterém	dojde	k	průhybu	plastové	části	vtoku	mezi	šrouby	
a	v	důsledku	toho	těsnění	umístěné	pod	přírubou	nedoléhá.	Problémy	bývají	z	části	způsobené	
také	 tím,	že	 jsou	střešní	vpusti	 zařazeny	pod	zdravotechniku,	 jejíž	pracovníci	skladby	střechy	
a	hydroizolační	problematiku	neznají.
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Z	 výše	 uvedeného	 vyplývá,	 že	 pro	 kvalitu	 spoje	 je	 nejdůležitější	 spolehlivost	 napojení	 na	
povlakovou	hydroizolaci.	Proto	doporučuji	uvádět	do	projektů	základní	charakteristiku	použitých	
materiálů	 pro	 límce	 vpustí	 a	 nástavců	 a	 požadavek,	 že	 všechny	 použité	 vpusti	 musí	 mít	
integrovanou	manžetu	 specifikované	 hydroizolace.	Realizační	 firma	 pak	 nenese	 odpovědnost	
za	napojení	hydroizolace	na	tělo	vpusti,	ale	ta	se	přenáší	na	výrobce	střešní	vpusti.	Výrobce	si	
musí	poradit	se	spojením	dvou	různých	materiálů,	jako	jsou	hydroizolace	a	tuhý	materiál	vpusti,	
jehož	pevnost	je	nutná	pro	vodotěsné	napojení	do	hrdla	dešťové-ho	odpadního	potrubí.	Střešní	
vpusti	 tedy	mohou	mít	 jakoukoliv	 integrovanou	manžetu	hydroizolace	–	ať	se	 jedna	nejčastěji	
o	modifikované	asfaltové	pásy	nebo	o	fólie	na	bázi	PVC	nebo	flexibilních	polyolefinů	nebo	o	méně	
frekventované	fólie	na	bázi	EPDM	nebo	o	stěrkové	izolace	a	další.

5.	POJEM „SANAČNÍ VPUST“
Při	 rekonstrukci	a	sanaci	plochých	střech	se	musí	 realizační	 firmy	často	vypořádat	 s	 řadou	

problémů	a	technických	řešení,	mezi	které	patří	zejména	napojení	nové	hydroizolace	na	vnitřní	
dešťové	 svody,	 spolehlivé	 opracování	 odvětrá-vacích	 potrubí	 a	 prostupů	 různých	 kabelů,	 za-
jištění	účinného	provětrávání	dvouplášťových	střech	apod.

Ve	většině	případů	se	musí	vyřešit	zásadní	problém	napojení	hydroizolace	do	stávající	vpusti,	
případně	 do	 původního	 dešťového	 potrubí	 ať	 s	 hrdlem	 nebo	 bez	 hrdla.	 Ideálním	 řešením	 je	
samozřejmě	kompletní	výměna	dešťové	kanalizace.	To	se	ale,	ať	z	důvodů	náročných	stavebních	
zásahů	např.	 u	 bytových	domů	nebo	 z	 ekonomických	důvodů,	 ve	 většině	 případů	neprovádí.	
V	tomto	případě	je	ale	nutné	provést	posouzení	nového	stavu,	a	to	zejména	při	malém	počtu.	
Pokud	je	počet	vpustí	nebo	jejich	průtok	zjištěný	výpočtem	odvodnění	pro	odvodňovanou	plochu	
nedostatečný,	je	nutné	doplnit	střechu	alespoň	pojistnými	přepady.	Pokud	nelze	střechu	doplnit	
pojistnými	přepady	nebo	bočními	chrliči,	 je	nutné	 investora	na	uvedenou	skutečnost	upozornit	
a	navrhnout	výměnu	celého	dešťového	odpadního	potrubí.	Vždyť	v	případě	ucpání	kanalizace	
nebo	přívalového	deště	může	dojít	 v	závislosti	na	 intenzitě	srážek	k	vytvoření	souvislé	vrstvy	
vody	a	již	při	výšce	hladiny	100	mm	se	jedná	o	dodatečné	přitížení	střechy	100	kg/m²!

V	 případě	 výměny	 dešťového	 potrubí	 a	 následného	 napojení	 standardních	 vpustí	 přes	
pryžové	 těsnění	 se	 vše	 řídí	 zavedenými	 postupy	 podobně	 jako	 při	 novostavbách,	 proto	 se	
v	 tomto	 článku	 věnuji	 odvodnění	 střešního	 pláště	 do	 stávajících	 vpustí	 nebo	 do	 původního	
dešťové-ho	potrubí.

Ze	svých	zkušeností	vím,	že	samotné	napojení	vpusti	na	stávající	dešťové	odpadní	potrubí	
nebo	původní	vpust	 je	nejčastěji	 realizováno	 tak,	že	není	zajištěna	vůbec	žádná	 těsnost	mezi	
stávajícím	střešním	svodem	a	novou	vpustí.	K	tomu	dochází	velmi	často	při	použití	„měkkých“	
vtoků	 nebo	 někdy	 dokonce	 při	 aplikaci	 „rukávu“	 z	 fólie!	 Je	 to	 dáno	 tím,	 že	 mnozí	 izolatéři	
vidí	 smysl	 svojí	 práce	 jen	ve	zpracování	 vlastní	hydroizolace	v	ploše	a	návaznosti	 na	ostatní	
konstrukce	nechtějí	nebo	často	ani	neumí	řešit.	Proto	se	i	já	velmi	často	setkávám	při	opravách	
krytiny	s	názorem:	„něco	tam	strčíme,	vždyť	voda	přece	neteče	nahoru“.	Když	pomineme	riziko	
ucpaného	svodu	a	nastoupání	dešťové	vody	až	na	střechu,	měli	bychom	zohlednit	závažnější	
rizika	spojená	s	poměrně	častými	přívalovými	dešti,	při	kterých	dochází	k	zahlcení	dešťového	
potrubí,	a	když	není	napojení	nové	vpusti	na	stávající	svod	 těsné,	dojde	k	zatečení	vody	pod	
novou	 hydroizolační	 vrstvu,	 to	 znamená	 i	 do	 tepelné	 izolace	 v	 případě	 doteplování	 střešního	
pláště	v	rámci	rekonstrukce	střechy.	Největším	rizikem	je	proto	použití	tzv.	měkkých	vtoků,	které	
nezaručí	povahou	svého	materiálu	 těsné	napojení	na	 jakékoliv	dešťové	potrubí	nebo	původní	
vpust.	Navíc	použití	jiných	než	schválených	výrobků	tuhé	konstrukce	jako	součást	svislých	svodů	
nepřipouští	ani	současně	platné	normy.

Tzv.	 dutraly	 a	 výlisky	 z	 mPVC	 nelze	 ani	 podle	 současné	 legislativy	 nazvat	 vtokem	 natož	
pak	střešní	vpustí.	Tyto	výrobky	nesplňují	ani	nejzákladnější	požadavky	na	střešní	vtoky,	 jako	
např.	 zkušební	 zatížení,	 trvalou	 deformaci,	 reálně	 změřené	 průtoky	 ve	 zkušebně	 atd.	 Jedná	
se	v	podstatě	o	tvarovku	z	měkkého	materiálu,	který	neumožňuje	vodotěsné	napojení	do	hrdla	
dešťového	odpadního	potrubí.	Jejich	užití	 je	možné	pouze	 jako	dočasné	řešení	před	dodáním	
systémových	střešních	vpustí	nebo	při	provizorním	odvodnění.
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Speciální	 sanační	 vpusti	 nabízejí	
díky	 jazýčkové	 těsnicí	 manžetě	 na	
bázi	EPDM	spolehlivé	řešení	napojení	
vpusti	 na	 stávající	 dešťové	 potrubí.	
Optimální	 provedení	 sanačních	
střešních	 vpustí	 je	 s	 integrovanou	
manžetou	 hydroizolace	 –	 ať	 se	
jedná	 nejčastěji	 o	 modifikované	
asfaltové	 pásy	 nebo	 o	 fólie	 na	 bázi	
PVC,	ale	také	o	flexibilní	polyolefiny,	
EPDM	 fólie	 nebo	 speciální	 nosič	
pro	 stěrkové	 izolace	 a	 další.	 Jsou	
vyrobeny	 z	 kvalitního	 UV	 stabilního	
materiálu	 (nejlépe	 z	 polyamidu	
PA6	 s	 příměsí	 skelného	 vlákna	 pro	
zajištění	tvarové	stálosti).	Standardní	
délka	 sanačních	 vpustí	 je	 400	 mm,	
v	 některých	 případech	 může	 být	
tato	délka	nedostatečná,	a	proto	 lze	
na	zakázku	dodat	 vpusti	 o	délce	až	
maximálně	4000	mm.	Sanační	vpusti	
mohou	 být	 dodány	 ve	 vyhřívaném	
provedení	 se	 samoregulačním	 systémem	 vyhřívaní	 bez	 použití	 trafa	 nebo	 řídicích	 jednotek	
s	napojením	na	230	V/50	Hz,	které	zaručí	spolehlivé	odvodnění	i	v	zim-ním	období.

K	výběru	vhodné	sanační	vpusti	je	třeba	znát	buď	vnitřní	průměr	těla	původní	vpusti	případně	
dešťového	 svodu,	 anebo	 znát	 materiál	 a	 průměr	 potrubí,	 na	 které	 potřebujete	 vpust	 napojit,	
a	samotné	určení	lze	pak	jednoduše	stanovit	dle	tabulky.

Tab. 1: tabulka ke stanovení vhodné sanační vpusti

Závěrem	ještě	jedno	doporučení:	Jakékoliv	větší	opravy,	a	zejména	pak	veškeré	rekonstrukce	
střech,	by	měly	být	připravovány	ve	spolupráci	s	projektanty	nebo	alespoň	specializovanými	firmami	
schopnými	nabídnout	zákazníkům	komplexní	řešení.	Jedná	se	především	o	celkové	posouzení	
stávajícího	stavu	střešního	pláště	a	návrh	řešení	z	tohoto	zjištěného	stavu	vycházejícího.	Vlastní	
návrh	 rekonstrukce	 střechy	 pak	 musí	 zohlednit	 veškeré	 souvislosti	 a	 návaznosti	 na	 ostatní	
stavební	 konstrukce	 a	 musí	 být	 dostatečně	 vypovídajícím	 podkladem	 pro	 vlastní	 realizaci.	
Součástí	komplexních	rekonstrukcí	střech	by	měla	být	i	opatření	zajištující	následné	provádění	
jejich	bezpečné	údržby.	Toho	se	dá	docílit	návrhem	vhodně	rozmístěných	kotvicích	bodů	a	zařízení	
sloužících	pro	ochranu	osob	proti	pádu	z	výšek.	Taková	opatření	mohou	ve	většině	případů	zajistit	
bezpečnost	také	při	vlastní	opravě	nebo	rekonstrukci	střechy.

Obr. 4: Ukázka „měkkého“ vtoku
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Anotace:
Příspěvek je věnován specifickým oblastem použití zejména polymerních silnovrstvých 

nátěrů, které kombinují vlastnosti flexibilních minerálních stěrek a silnovrstvých izolací na 
bázi živice. Jejich kompozice je předurčuje k řešení náhrady klasických izolačních systémů 
i v případech komplikovaných konstrukcí a to jak nových, tak starších. Specifickou formou 
aplikace pak je možnost stříkání hydroizolace na starém zdivu i  v podmínkách kombinovaného 
a velmi nerovného podkladu.  

1.  TYPY IZOLACÍ NANÁŠENÝCH V KAPALNÉ fORMĚ 
Izolační	hmoty,	nanášené	na	povrch	stavebních	částí	v	kapalné	formě,	jsou	již	od	80.let	20.století	

alternativou	k	izolacím	povlakovým	–	pásům	a	foliím.	Jak	se	tyto	hmoty	začaly	diferencovat	do	
několika	 skupin,	 podle	 složení	 i	 podle	 použití,	 začaly	 vznikat	 také	 normy	 a	 směrnice	 k	 jejich	
navrhování	a	používání.	

Němečtí	výrobci	používali	pro	navrhování	hydroizolací	novostaveb	normu	DIN	18195	ze	srpna	
2000.	Tato	norma	definovala	zátěžové	stavy	pro	spodní	stavbu,	vlhké	prostory	a	ploché	střechy.	
K	těmto	zátěžovým	stavům	poté	přiřadila	i	typy	hydroizolačních	materiálů	a	jejich	tloušťky.	Tato	
norma,	ve	které	jednotlivé	oblasti	byly	popsány	v	deseti	částech	(DIN	18195-1	až	18195-10),	byla	
nahrazena	pěti	novými	DIN:	18531	–	18535.	Normy	nově	popisují:

DIN	18531	:	Hydroizolace	střech,	lodžií,	arkád	a	balkonů

DIN	18532	:	Hydroizolace	pojížděných	betonových	dopravních	ploch

DIN 18533 : Hydroizolace pod úrovní terénu
DIN	18534	:	Hydroizolace	ve	vnitřních	prostorách

DIN	18535	:	Hydroizolace	zásobníků	a	užitkových	nádrží

Koncem	 20.	 století	 vznikly	 směrnice	 Deutsche	 Bauchemie,	 a	 to	 směrnice	 k	 navrhování	
a	používání	pružných	hydroizolačních	stěrek	na	bázi	cementů,	 tak	směrnice	pro	modifikované	
živičné	 stěrky.	 Pro	 použití	 na	 stávajících	 stavbách	 vznikla	 směrnice	 WTA	 4-6	 Dodatečná	
hydroizolace	stavebních	konstrukcí	ve	styku	se	zeminou,	která	byla	následně	vydána	i	v	české	
mutaci.	Směrnice	WTA	uvádí	již	tři	typy	hydroizolačních	stěrkových	hmot:	
•	 Cementové,	tzv.	bílé	stěrky	(tvrdé	a	křehké)
•	 Modifikované	cementové	stěrky	(flexibilní),	jednosložkové	i	dvousložkové
•	 Zušlechtěné	živičné	tmely	pro	silnovrstvé	povlaky,	překlenující	trhliny,	jako	vnější	hydroizolace	
(jedno	i	dvousložkové)

V	nedávné	době	se	stěrkové	hydroizolace	dostaly	i	do	harmonizovaných	evropských	norem.	
Podle	EN	14891	se	navrhují	spřažené	hydroizolace	pod	keramickým	obkladem.	Dle	EN	15814	
se	vyrábějí	živičné	hmoty	a	provádějí	silnovrstvé	živičné	hydroizolace	modifikovanými	tmely.	

2.  DODATEČNÁ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY
Dodatečné	hydroizolace	spodní	stavby	se	prováděly	a	provádějí	dle	norem	DIN	18195	a	později	

DIN	18533,	v	našem	prostředí	i	podle	ČSN	P	730610.	
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Norma	DIN	18533	uvádí	čtyři	hlavní	případy	zatížení:	

W1-E			zemní	vlhkost	a	netlaková	voda

W2-E			tlaková	voda

W3-E			netlaková	voda	na	stropech	zasypaných	zeminou

W4-E			odstřikující	voda	a	zemní	vlhkost	na	soklech	a	kapilární	voda	ve	zdivu	a	pod	ním

Stupeň	zátěže	W1-E	se	ještě	dělí	na	W1.1-E	Zemní	vlhkost	a	W1.2-E	Nezadržená	prosakující	
voda.	Stupeň	W2-E	se	dělí	na	nižší	stupeň	W2.1-E	do	3	m	pod	hladinou	spodní	vody	a	W2.2-E	
nad	3	m	pod	hladinou	spodní	vody.	

Pro	dodatečné	hydroizolace	stavby	v	zátěžových	stupních	W1-E	a	W2-E	se	používají	obecně	
hmoty,	 schopné	 překlenout	 dodatečně	 vzniklé	 trhliny	 v	 podkladu.	 Použití	 tzv.	 tvrdých	 stěrek	
na	 čistě	 cementové	 bázi	 není	 vhodné.	Stávající	 zdivo	 se	 v	 důsledku	 odkopání	 a	 opětovného	
zahrnutí,	 resp.	 dusání	 zásypu	 velmi	 často	 dotvarovává	a	 dochází	 k	 následnému	 vzniku	 trhlin	
v	podkladu.	Vhodným	materiálem	jsou	živičné	tmely,	tvořící	po	ztuhnutí	povlakové	hydroizolace.	
Pro	tento	typ	materiálu	jsou	shodně	definovány	podmínky	navrhování	ve	všech	výše	uvedených	
směrnicích	a	normách.	Pro	zatížení,	specifikované	normou	DIN	18533	 jako	W1.1-E	a	W1.2-E	
se	jedná	o	tloušťku	zaschlé	vrstvy	nejméně	3	mm	ve	všech	místech	plochy,	pro	zatížení	W2.1-E	
a	W2.2-E	je	stanovena	tloušťka	materiálu	zasucha	nejméně	4	mm	–	na	každém	místě	plochy.	

Dále	je	stanovena	nutnost	ochrany	povrchu	hydroizolace,	a	to	normovaným	způsobem.	DIN	
18533	stanoví	dva	způsoby	ochrany:	tepelnou,	tzv.	perimetrální	 izolací;	nebo	drenážní	folií	dle	
EN	13252.	

3.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ
První	 podmínkou	 pro	 izolaci	 pomocí	 stěrkových	 hmot	 je	 soudržnost	 a	 souvislost	 podkladu.	

Zdivo	je	třeba	odkopat,	očistit,	zbavit	nepevných	částí	(zvláště	malt	a	nepevných	částí	zdicího	
materiálu),	zbavit	zbytků	stávajících	izolací	a	povlaků,	a	poté	vyrovnat	do	zvlněné	či	rovné	plochy.	
Obecně	je	třeba	vyplnit	všechny	nerovnosti,	hlubší,	než	4	mm,	a	vyplnit	i	praskliny	a	spáry	širší,	
než	2	mm.	Takto	připravený	podklad,	jehož	soudržnost	je	dána	odtrhovou	pevností	nad	0,5	MPa,	
je	přípustný	jako	podklad	pro	provádění	stěrkových	hydroizolací.	

Další	 podmínkou	 jsou	 mikroklimatické	 podmínky,	 tedy	 vhodná	 teplota	 a	 přiměřená	 vlhkost	
vzduchu.	Tmely	na	živičné	bázi	jsou	silně	modifikovány	polymerními	disperzemi,	jejichž	minimální	
filmotvorná	teplota	leží	někde	mezi	+5°C	a	+10°C.	Například	u	stěrky	PBD 1K	a	PBD 2K	je	to	5°C.	
To	dává	spodní	teplotní	hranici	použití	stěrky.	Jednosložkové	hmoty	na	bázi	živičných	emulzí	K	je	
tuhnou	fyzikálně,	odpařením	vody.	K	odpaření	je	nutná	nižší	vzdušná	vlhkost,	cca	mezi	65	a	80%	
relativní	vlhkosti.	Při	vyšší	relativní	vlhkosti	je	třeba	použít	dvousložkové	bitumenové	stěrky,	kde	
k	tuhnutí	dochází	zabudováním	vody	do	matrice	cementové	hmoty	–	práškové	přísady,	přimíchané	
před	aplikací.	Stejně,	jako	minimální	teplota,	je	definována	i	maximální	teplota,	při	které	je	možno	
tmel	úspěšně	aplikovat.	Zpravidla	se	uvádí	teploty	25°C	nebo	30°C,	při	kterých	ještě	tmel	netuhne	
během	aplikace	a	je	tedy	bez	obtíží	zpracovatelný.	Pro	extrémní	teploty	se	vyrábějí	hmoty	těmto	
podmínkám	přizpůsobené.	Je	v	nich	větší	obsah	vody	a	je	zbrzděno	její	vysychání.	Tyto	hmoty	se	
ovšem	nedají	používat	za	běžných	podmínek	mírného	pásu,	zvláště	ne	v	přechodných	obdobích	
jara	a	podzimu.	

4.  DODATEČNÁ HYDROIZOLACE KAMENNÉ STAVBY
Dodatečné	hydroizolace	staveb,	jejichž	zdivo	je	výrazně	nerovné,	a	není	možno	jej	jednoduchým	

způsobem	srovnat,	se	historicky	prováděly	plastickým	jílovým	těsněním,	nebo	vzduchovou	izolací	
provětrávanými	kanály	a	vzdušníky.	

Nerovné	 podzemní	 zdivo	 je	 typické	 pro	 běžné	 stavby,	 postavené	 před	 koncem	 19.	 století.	
Často	je	základ	či	podzemní	zdivo	tvořeno	volně	loženými	kameny	do	výkopu,	který	soužil	jako	
ztracené	bednění.	Zdivo	bylo	kladeno	buď	nasucho,	nebo	na	hlinité	malty.	Jen	zřídka	 je	zdivo	
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pod	úrovní	původní	nivelety	terénu	vyzděno	na	vápennou	maltu.	Tímto	způsobem	jsou	vystavěny	
městské	i	vesnické	domy,	kostely,	kláštery,	ale	i	chlévy	a	konírny.	Při	současných	rekonstrukcích	
stojí	projektant	před	nesnadným	úkolem,	jak	zdivo	izolovat	proti	prosakující	vodě	z	terénu.	Pokud	
je	 podlaha	 interiéru	 níže,	 než	 terén	 vně	 stavby,	 je	 svislá	 hydroizolace	nutnou	podmínkou	pro	
náročnější	využití	stavby.	Vnější	svislá	hydroizolace	je	ve	většině	případů	výhodnější	z	tepelně	
technických	o	realizačních	důvodů.	

Odkop	zdiva	z	vnější	strany	ukáže	nerovnost	vnějšího	líce	zdiva	stavby.	Ve	spodní	stavbě	bývají	
použity	největší	možné	 rozměry	kamenů,	 které	byly	na	stavbě	k	dispozici.	Při	 použití	 velkých	
kamenů	nezřídka	nalézáme	nerovnosti	až	200	mm.	Prvním	úkolem	je	zbavit	vnější	líc	nečistot,	
hlíny	 se	 zásypu,	 případně	hliněné	malty	 ve	 spárách	zdiva.	Spáry	mohly	být	 původně	 i	 volné,	
kameny	z	nich	tedy	po	odkopání	mohou	vypadávat.	

Obr. 1: Příklad konstrukce rovného nasucho zděného kamenného zdiva pod terénem

Obr. 2: Příklad konstrukce velmi nerovného kamenného zdiva pod terénem

Pokud	není	zdivo	stabilní,	musí	být	prvním	krokem	strukturní	zpevnění.	Zdivo	je	třeba	prohodit	
cementovou	maltou	 tak,	 aby	 kameny	 ve	 zdivu	 držely.	 Dalším	 krokem	 je	 utěsnění	 spár	 mezi	
kameny,	 resp.	 vytvoření	 souvislé	 zvlněné	 plochy	 z	 kamenů	 a	 malty	 o	 dostatečné	 pevnosti.	
Pevnost	 malty	 by	 neměla	 nikdy	 překračovat	 pevnost	 zdicích	 kamenů.	 Pro	 měkké	 a	 křehké	
pískovce	a	opuky	 se	doporučuje	malta	 třídy	CSIII,	 pro	pevnější	 křemité	 pískovce,	 žuly	 a	 ruly	
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malty	třídy	CS	IV	a	pevnější.	Remmers	doporučuje	těsnicí	maltu	WP	DS	Levell,	tuhnoucí	již	po	
40	minutách	a	přepracovatelnou	po	necelé	hodině.	Malta	vykazuje	pevnost	několika	MPa	již	po	
hodině,	zraje	bez	prasklin	a	smrštění.	Síranovzdorný	cement	malty	je	zárukou,	že	se	nevytvoří	
škodlivé	minerály	thaumasit	či	ettringit.	

Pro	rychlejší	a	spolehlivé	vyzrání	souvrství	izolační	stěrky	se	provádí	jako	přípravný	krok	nástřik	
penetrační	hmotou.	Pro	kamenné	a	cihelné	zdivo	je	standardním	prostředkem	silikátový	roztok	
Kiesol,	součást	izolačních	systémů	Remmers	od	konce	šedesátých	let	20.století.	Jeho	devizou	je	
nejen	úprava	nasákavosti	podkladu	(brání	odsátí	vody	během	aplikace),	ale	i	vyzrání	cementových	
hmot	chemickou	reakcí	–	zrychleným	tvrdnutím.	Následně	nanesené	cementové	hmoty	tuhnou	
přednostně	odspodu,	nemůže	dojít	ke	vzniku	suché	slupky	na	povrchu	nevyzrálého	povlaku.	Pro	
aplikaci	hybridní	stěrky	MB2K	na	méně	nasákavé	podklady	vyvinul	Remmers	speciální	polymerní	
penetraci	 Kiesol MB.	 Ta	 zajistí	 pevné	 spojení	 s	 podkladem,	 nutné	 pro	 spolehlivé	 spřažení	
hydroizolace	s	nenasákavým	podkladem.	

Vyspárované	 a	 penetrované	 zdivo	 je	 možné	 izolovat.	 Izolační	 stěrky	 na	 živičné	 bázi	 jsou	
velmi	viskózní,	není	je	možno	natírat.	Cementové	stěrky,	které	je	možné	natírat,	až	do	nedávna	
nebyly	schopné	splnit	požadavek	překlenutí	trhlin	v	podkladu.	Nový	typ	hydroizolačních	stěrek,	
tzv.	hybridní	stěrky,	 již	splňuje	oba	požadavky:	 jsou	na	cementové	bázi,	aditivované	polymerní	
disperzí,	a	jejich	viskozita	po	smíchání	umožňuje	nanášení	na	podklad	natíráním.	Požadavek	na	
překlenutí	 trhlin,	který	dosud	splňovaly	 jen	živičné	stěrky,	splňuje	dnes	i	hybridní	stěrka	MB2K 
(Multi-Baudicht).	Ve	dvou	vrstvách	nátěru	lze	tak	provést	vrstvu,	která	po	proschnutí	(méně,	než	
18h	celkem)	vykazuje	přes	4	mm	tloušťky.	Hybridní	sterky	je	možné	používat	pod	terénem	(jako	
živičné	stěrky),	ale	i	nad	terénem	–	například	pro	izolaci	soklového	zdiva	pod	omítkou.	

Stěrky	na	živičné	bázi,	typu	PBD1K / PBD 2K	(dříve	Profi	Baudicht)	je	manuálně	možné	nanášet	
tmelením,	 tedy	špachtlí	a	hladítkem.	U	velmi	nerovného	kamenného	zdiva	 je	 tmelení	špachtlí	
velmi	zdlouhavé.	

Dalším	možným	způsobem	aplikace	hybridní,	ale	i	živičné	stěrky	je	strojní	nanášení.	K	dispozici	
jsou	postupy	a	stroje,	kdy	se	stěrková	hmota	nanáší	systémem	Airmix,	ale	i	Airless.	Protože	jsou	
stěrkové	hmoty	reaktivní,	je	třeba	počítat	s	nutností	rychlého	vyčištění	zařízení	po	provedeném	
nástřiku.	 U	 živičných	 hmot	 se	 čištění	 provádí	 organickými	 ředidly	 –	 alifatickými	 benziny	 bez	
aromátů,	 zatímco	po	aplikaci	 hybridní	 cementové	stěrky	 je	dostatečným	pročištění	 vodovodní	
vodou.	Způsob	unášení	materiálu	strojem	je	buď	pístovými,	nebo	peristaltickými	čerpadly.	

5.  KONTROLA TLOUŠŤKY A OCHRANA HYDROIZALACE
Nedílnou	součástí	hydroizolačního	souvrství	je	i	ochranná	vrstva.	Ochranná	vrstva	se	aplikuje	

po	dokonalém	proschnutí	hydroizolačních	vrstev.	Proschnutí	se	kontroluje	na	zkušebním	řezu,	
kdy	 řez	musí	 být	 stejnoměrně	 proschlý,	 tj.	 pod	 zaschlým	 povrchem	nesmí	 být	 nezreagované	
vrstvy.	 Tloušťka	 hydroizolačních	 nátěrů	 se	 kontroluje	 vždy	 zamokra	 (začerstva)	 hřebenovou	
měrkou.	Měrka	ukazuje	smočené	zuby	 jako	 tloušťku	překročenou,	a	suché	zuby	 jako	 tloušťku	
nedosaženou.	Aby	bylo	možno	rozhodnout,	zda	tloušťka	vrstvy	bude	po	vyschnutí	dostatečná,	
je	nutno	znát	normované	sesychání,	resp.	podíl	sušiny	v	tmelu.	Na	trhu	je	řada	levnějších	hmot	
se	sušinou	kolem	55-60%.	Výrobky	PBD	1K	/	PBD	2K	vykazují	sušinu	přes	80%,	je	tedy	třeba	
nanést	pro	příklad	cca	5	mm	k	dosažení	suché	tloušťky	4	mm	(zátěž	tlakovou	vodou).	Materiál	
MB2K	má	standardní	seschnutí	jen	9%.	Pro	dosažení	4	mm	zasucha	postačí	již	4,4	mm	mokré	
vrstvy.	

Na	 dokonale	 proschlé	 souvrství	 hydroizolační	 stěrky	 je	možné	 aplikovat	 ochrannou	 vrstvu.	
Standardními	ochrannými	vrstvami	jsou	trojvrstvá	folie	(plošná	svislá	drenážní	vrstva)	DS	Protect,	
nebo	perimetrální	tepelná	izolace	–	např.	deskami	extrudovaného	polystyrenu.	Vrstva	perimetrální	
tepelné	ochrany	se	na	stěrku	lepí.	K	lepení	se	použije	stejný	tmel,	 jako	pro	vytvoření	stěrkové	
hydroizolace.	Lepení	desek	do	neztuhlé	vrstvy	izolace	není	možné,	vždy	vede	k	nedostatečné	
tloušťce	hydroizolace	a	její	nefunkci.
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Jak	 ale	 postupovat	 v	 případě	 velmi	 nerovného	 zdiva?	 V	 praxi	 se	 vyzkoušely	 tři	 způsoby	
ochrany.	

a)	 Dopěnění	dutiny	mezi	perimetrální	 izolací	a	zdivem	PUR	pěnou.	Tento	postup	lze	použít	
u	nepříliš	nerovného	zdiva,	kde	dutiny	nepřekračují	cca	10	cm,	a	jsou	spíše	lokální.

b)	 Dozdění	 dutiny	 drenážní	 maltou.	 Při	 izolování	 hybridní	 stěrkou	 byl	 odzkoušen	 systém	
dozdění,	či	spíše	vyplnění	dutiny	mezi	zdivem	a	svislicí	směsí	keramzitu	s	cementovým	
mlékem.	Při	použití	ztekucovacího	plastifikátoru	je	tuhnutí	velmi	rychlé,	a	po	24	hodinách	je	
možné	aplikovat	další	vrstvu	–	drenážní	folii,	nebo	perimetr.	Drenážní	malta	slouží	jako	svislý	
drén,	svádí	vodu	průlinčitostí	ke	dnu	výkopu.	Zde	je	potřebné	doplnit	zařízení	obvodovou	
drenáží.	 Toto	 uspořádání	 není	 vhodné	 používat	 v	 případě	 vysoké	 hladiny	 spodní	 vody,	
neboť	by	voda	trvale	zatěžovala	hydroizolaci.

c)	 Doplnění	líce	jílovou	vrstvou	do	svislice.	Zde	se	kombinuje	historický	způsob	těsnění	jílem	
s	moderní	a	vysoce	utěsňující	stěrkou.	Jílová	vrstva,	která	se	dusá	do	letmého	bednění,	
se	od	dalšího	(rovněž	dusaného)	zásypu	oddělí	geotextilií.	Na	líc	izolovaného	zdiva	působí	
zásyp	přes	plastický	jíl,	roznášející	rovnoměrně	tlak	zásypu.	

d)	 Poslední	 možností	 je	 použití	 dvouvrstvé	 ochrany,	 sestávající	 z	 tenké	 kluzné	 folie	 (PE),	
přiložené	 ke	 stěrce,	 a	 geotextilie	 vyšší	 gramáže	 (300-400),	 přiložené	 na	 ni.	 Při	 sedání	
zásypu	se	posunuje	geotextilie	dolů.	Není	však	spojena	s	podkladní	stěrkou,	ale	klouže	po	
kluzné	folii.	

Obr. 2: Příklad konstrukce kamenného zdiva pod terénem,  
izolovaného hybridní stěrkou a doplněného dusanou jílovou vrstvou

6. HYDROIZOLACE V PŘÍPADĚ TLAKOVÉ VODY
Dle	stávajících	norem	tedy	DIN	18533	a	ČSN	P730610,	jakož	i	ČSN	730600	a	ČSN	730606	

se	při	zátěži	tlakovou	vodou	má	použít	výhradně	dvou	vrstev	asfaltových	modifikovaných	pásů.	
Podmínky	historických	staveb,	jak	je	zřejmé	z	příkladů	výše,	to	v	některých	případech	vylučují.	
Zde	se	tedy	praxe,	opřená	o	směrnici	WTA	4-6	Dodatečná	hydroizolace	stavebních	konstrukcí	
ve	 styku	 se	 zeminou	 (ve	 znění	 z	 roku	 2012	 i	 starších),	 od	 norem	odchyluje.	Důležité	 je,	 aby	
výrobce	 použití	 hydroizolační	 stěrky	 pro	 zatížení	 tlakovou	 vodou	 výslovně	 doporučil	 a	 funkci	
garantoval.	 V	 německém	 stavebním	 prostředí	 se	 k	 této	 odchylce	 zpravidla	 vyžaduje	 zápis	
a	ujištění	výrobcem.	
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Na	základě	normy	EN	15	814	a	zkušebního	postupu	vodotěsnosti	EN	15	820	se	stěrky	zatřiďují	
do	tří	tříd	vodotěsnosti	a	provedení:	

W1	….			≥24h	při	0,0075	N/mm2		(tloušťka	vyzrále	vrstvy	bez	výztužné	vložky	≥	3mm)

W2A	….	≥72h	při	0,075	N/mm2		(tloušťka	vyzrále	vrstvy	s	výztužné	vložky	≥	4mm)

W2B	….	≥72h	při	0,075	N/mm2		(tloušťka	vyzrále	vrstvy	bez	výztužné	vložky	≥	4mm)

Materiál	nejvyšší	třídy	tedy	vyztužen	vložkou.	To	mu	dává	vyšší	tažnost,	ale	je	třeba	jej	o	to	více	
chránit	před	promačkáním	zásypem	dobrou	ochranou.	

7. ZÁVER
Moderní	 hydroizlační	 stěrkové	 hmoty	 umožňují	 řešit	 úkoly,	 dříve	 obtížně	 splnitelné.	 Zvláště	

u	hydroizolací	starých	staveb	s	komplikovaným	založením	je	nyní	možné	provést	svislé	zaizolování,	
aniž	by	bylo	třeba	měnit	podstatu	zdiva.	

Izolační	 stěrky	 jsou	 při	 správné	 aplikaci	 spojeny	 s	 podkladem	na	 celé	 ploše,	 jsou	 bezešvé	
a	vykazují	řadu	vlastností,	které	jsme	donedávna	spojovali	pouze	s	modifikovanými	asfaltovými	
pásy.	Pro	svou	snadnější	aplikaci	se	výtečně	hodí	pro	tvarově	komplikované	podklady	s	řadou	
prostupů	a	výčnělků.	

Jako	každý	hydroizolační	materiál	jsou	izolační	stěrky	značně	náročné	na	správné	zpracování,	
vytvoření	správného	souvrství	od	podkladu	přes	penetraci,	 vlastní	hydroizolaci	a	 její	ochranu.	
Klimatické	podmínky	aplikace	nelze	podceňovat,	ani	překračovat.	
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Anotace:
Příspěvek se zabývá možnostmi a přínosy zavádění a využívání digitalizace informací 

i procesů v projektovém řízení stavebních projektů se zaměřením na řízení kvality ve 
stavebnictví. Popisuje aplikaci digitální kontroly kvality na stavbě. Shrnuje důvody, současné 
užívané postupy a jejich přínosy pro každodenní stavební praxi.

1.  NEZBYTNÉ ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY VE STAVEBNICTVÍ
Při	dlouhodobém	hodnocení	stavebnictví	ve	světovém	kontextu	se	obvykle	uvádí	zaostávání	

produktivity	 oproti	 ostatnímu	 průmyslu	 ve	 výši	 20	 –	 25%.	 Pokles	 je	 přičítán	 nedostatečnému	
využívání	digitalizace	ve	stavebnictví.	

Důvody	zaostávající	efektivity	jsou	při	podrobném	zkoumání	problému	komplexnější,	prvotní	
je	 zcela	 jistě	 výrazná	 odlišnost	 průmyslové	 a	 stavební	 výroby.	 Digitalizace	 je	 jen	 výkonným	
nástrojem,	který	nenahrazuje	nezbytnou	inženýrskou	invenci	a	cit,	nicméně	je	schopna	výrazně	
zvýšit	produktivitu	operací	především	komplexností	procesů,	dostupností	a	sdílením	informací.	
Digitalizované	procesy	umožňují	souběžné	operace	s	aktuálními	informacemi.		Umožňují	omezit	
opakované,	neproduktivní	činnosti,	které	stále	zabírají	významnou	část	pracovního	času,	a	jsou	
zdrojem	neúčelně	vynaložených	nákladů	–	brání	v	dosahování	vyšší	efektivity.	

V	souvislosti	s	potřebnou	digitalizací	stavebních	procesů	se	v	České	republice	objevil	pojem	
Stavebnictví	 4.0,	 který	 je	 inspirovaný	 německou	 ideou	 Průmysl	 4.0,	 ale	 pracuje	 s	 rozdílnými	
východisky.	 Průmysl	 velkosériových	 výrob	 využívá	 lepší	 výchozí	 předpoklady,	 především	
sériovost	a	řízené	podmínky	výroby.	Také	procesy	návrhu	a	přípravy	výroby	sériového	produktu	
využívají	 techniky	CAD	(Computer	Aided	Design)	déle	a	v	rozvinutější	 formě	než	stavebnictví,	
produkty	jsou	omezené	velikosti	a	rozsahu,	a	příprava	i	výroby	je	soustředěna	u	jednoho	výrobce.	
Stavebnictví	 se	 z	 principu	 potýká	 s	 nutnou	 kooperací	 mnoha	 účastníků	 stavebního	 projektu,	
s	velikostí	a	 rozsahem,	 různorodostí	projektu,	s	podmínkami	a	klimatem	na	staveništi.	 I	proto	
nelze	Stavebnictví	4.0	srovnávat	s	Průmyslem	4.0.

Charakteristickými	rysy	stavebních	projektů	jsou	dlouhá	doba	přípravy	a	realizace	(měsíce	až	
roky),	a	velké	množství	změn	v	technickém	řešení	 i	v	čase,	různorodost	projektu	a	 jeho	částí,	
mnoho	dodavatelů	nejen	stavební,	ale	i	technologické	části.	Následkem	je	velmi	složité	projektové	
řízení.	Nejproblematičtější,	neefektivní	je	pomalé,	nepřesné	zpracování	změn.	Využití	digitalizace	
racionalizuje	používané	postupy	 řízení	projektu,	 zpřesňuje	 je,	 a	 také	umožňuje	 jejich	 zpětnou	
kontrolu.

Úspěšné	zvládnutí	digitálních	procesů	shrnuje	zkratka	3C,	která	označuje	nutné	požadavky	
a	 předpoklady,	 tedy	 odborné	 kompetence	 (Competence),	 schopnost	 kooperace	 (Cooperation,	
Colaboration)	a	koordinace	(Coordination)	směřující	k	naplnění	cílů	projektu.	Často	se	přidává	
další	C	(4C)	jako	kreativita	(Creativity),	která	je	bezpochyby	také	podmínkou.

Velkým	problémem	efektivity	při	přípravě	a	realizaci	staveb	je	cyklický	úbytek	informací	během	
procesů	životního	cyklu	stavby,	především	při	předávání	mezi	subjekty,	a	malá	následná	dostupnost	
shromážděných	pro	další	využití	k	řízení	provozu	a	údržby	stavby.	Ztráty	informací	pramení	mj.	
z	toho,	že	se	často	liší	zpracovatelé	informací	v	jednotlivých	fázích	a	profesí	projektu.	Některé	
subjekty	 pracují	 samostatně	 pro	 klienta,	 jiné	 pro	 zhotovitele.	 Úroveň	 kooperace,	 komunikace	
a	 koordinace	mezi	 nimi	 bývá	 velmi	 omezená,	 a	 závisí	 na	 vůli	 objednatele	 vést	 kvalifikovaně	
projekt	a	tuto	vůli	převést	odpovídajícím	způsobem	do	smluvních	ujednání.	
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Obr. 1 Cyklické ztráty informací v životním cyklu stavby

Kooperaci,	komunikaci	a	koordinaci	činností	 je	proto	 téměř	vždy	potřebné	zlepšit	a	zrychlit,	
zefektivnit.	

Nedostatečná	komunikace	je	zdrojem	špatné	kooperace	a	chybějící	koordinace	projektových	
operací.	Její	neprokazatelný	obsah	je	častou	příčinou	chybových	činností,	zpožďování,	nejčastěji	
v	oblasti	změn,	alternativ	a	jejich	schvalování,	tedy	nízké	efektivity.	Dokumentování	komunikace	
dokladuje	operace	s	daty	nad	projektem.	Základem	pro	společnou	a	prokazatelnou	komunikaci	
je	společné	datové	prostředí	(Common	Data	Environment	–	CDE),	které	umožňuje	komunikaci	
a	 disponuje	 úložištěm	 dat	 (server	 přístupný	 pro	 účastníky	 projektu),	 dovoluje	 spolupráci	 nad	
daty,	provozování	systému	řízení	dokumentace	(document	management),	zpřesnění	a	zrychlení	
procesů	k	jejich	využití	v	realizaci.	Společné	dokumentované	komunikace,	kooperace	a	koordinace	
účastníků	omezují	obvyklé	ztráty	informací.

2.  KVALITA A PŘESNOST – VŽDY AKTUÁLNÍ INfORMACE 
Řízení	změn	v	projektu	je	další	velkou	příčinou	ztrát	a	vzniku	pochybení	v	přípravě	i	realizaci,	

podobně	 jako	 nedostupnost	 platných	 podkladů,	 nedostatečná	 nebo	 neúčinná	 administrace	
procesů.	Využívání	 digitálních	datových	podkladů	umožňuje	práci	 zrychlit	 a	 zpřesnit,	 využívat	
jednotné	 datové	 prostředí	 (CDE),	 které	 koncentruje	 informace	 potřebné	 pro	 projektové	 řízení	
do	jednoho	dostupného	místa	pro	všechny	oprávněné	účastníky	projektu.	Využívání	digitálních	
datových	podkladů	projektu,	jejich	ověřovaná	kompatibilita,	obsah	a	forma	zrychluje	a	zprůhledňuje,	
tedy	 zefektivňuje	 procesy	 projektového	 řízení,	 snižuje	 náklady	 omezením	 nepřesností,	 ztrát	
a	opakovaných	činností.

Digitální	 technologie,	 jejich	procesy	a	výstupy	dovolují	 také	vyhodnocovat	efektivitu	procesů	
ve	 vztahu	 k	 cílům	 projektu	 jako	 podklad	 pro	 další	 zlepšování	 jejich	 účinnosti,	 odstraňování	
nevhodných	postupů	a	podkladů,	dovoluje	vyhledávat	rizikové	procesy,	detekovat	a	odstraňovat	
příčiny	jejich	vzniku,	tedy	zlepšovat	řízení	procesů	a	jejich	výslednou	kvalitu.
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Obr. 2 Příklad digitální podoby kontrolního listu

Kvalita	produktu,	 stavby	patří	mezi	 nejvíce	 sledované	aspekty	 klientského	výběru.	 Je	proto	
v	zájmu	všech	účastníků	stavebního	projektu	zaměřit	se	na	kvalitu	procesů	při	přípravě	a	realizaci	
produktu.	Kvalitní	procesy	jsou	podmínky	konečné	klientské	kvality	stavby.

3.  CÍLE ŘÍZENÍ KVALITY A IDENTIfIKACE POŽADAVKŮ 
Řízení	 kvality	 při	 přípravě	 a	 realizaci	má	 zajistit	 soulad	 parametrů	 dohotoveného	 produktu	

s	kvalitativními	požadavky	klientů.	Proto	 je	nutné	vyhledávat	a	dosáhnout	souladu	klientských	
požadavků	s	požadavky	na	přípravu	a	realizaci	produktu.	

Cíle	 klientské	 kvality	 obvykle	 zahrnují	 dlouhodobou	 spolehlivost,	 setrvalou	 neklesající	
kvalitu	 užívání,	 soulad	 očekávaných	 a	 skutečných	 požadavků	 a	 jejich	 parametrů.	 Zhotovitelé	
produktu	 i	 jeho	částí	musí	proto	být	schopni	 identifikovat	 jednotlivé	klientské	požadavky,	 jejich	
parametry	a	převést	je	do	realizačních	postupů.	Stejně	důležité	je	identifikovat	procesy	a	postupy	
jak	 požadavků,	 jejich	 parametrů	 dosáhnout,	 ale	 i	 postupů	 jak	 dosažené	 parametry	 udržet	 po	
stanovenou	dobu.

   
Obr. 3 Příklad výstupu kontroly kvality
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Současné	 postupy	 řízení	 kvality	 v	 ČR	 vycházejí	 z	 norem	 ČSN	 EN	 ISO	 řady	 9000,	 které	
jsou	 ale	 zaměřeny	 především	na	 udržování	 a	 administrování	 postupů	 řízení	 kvality,	méně	na	
zlepšování	a	 zvyšování	 kvality	 skutečně	zjištěné	při	 realizaci.	Systém	 řízení	 kvality	 ISO	9000	
nedostatečně	 využívá	 zpětnou	 vazbu	 pro	 lepší	 řízení	 procesů,	 ačkoliv	 využívá	 výstupy	 řízení	
kvality	a	neshodných	produktů	(operací).	Pro	stálé	zlepšování	kvality	je	nutné	efektivně	pracovat	
s	reálnými	informacemi	získanými	v	přípravných,	realizačních	i	provozních	procesech,	využívat	
tuto	zpětnou	vazbu,	aplikovat	výsledky	hodnocení	kvality.

Informace	 zpětné	 vazby	 pocházejí	 z	 kontrol	 kvality	 v	 přípravě,	 realizaci	 a	 užívání	 stavby.	
Maximum	informací	poskytuje	realizace	a	užívání	stavby	v	záruční	době,	kdy	je	stavba	vystavena	
zvýšené	pozornosti.	Kontroly	probíhají	v	realizaci	podle	Kontrolních	a	zkušebních	plánů,	anebo	
podle	 zásad	 přejímek	 a	 sledováním	 klienta.	 Během	 navrhování,	 při	 zpracování	 projektové	
dokumentace	by	kontroly	kvality	měly	probíhat	také,	ale	jejich	hloubka	a	intenzita	je	výrazně	nižší,	
ačkoliv	kvalita	návrhu	má	na	konečnou	kvalitu	stavby	rozhodující	vliv.

Obr. 4 Vliv kvality jednotlivých částí projektu na výsledek

Informace	získané	při	kontrolách	je	nutné	třídit,	zpracovávat	a	hodnotit	ve	vztahu	k	požadavkům	
klienta	a	postupům	zhotovitele,	ukládat	 je	a	využívat	 je	k	prevenci	vzniku	vad,	k	odstraňování	
příčin.	Digitalizace	těchto	postupů,	vstupů	a	výstupů	je	cestou,	jak	procesy	kontroly,	hodnocení	
výsledků	a	jejich	využití	pro	nové	projekty	sdílet,	zrychlit	a	zpřesnit,	a	možností	je	dále	využívat	
zlepšovat	 kvalitu	 budoucích	 projektů.	 Zpracované	 a	 vyhodnocené	 výsledky	 poskytují	 zpětnou	
vazbu	pro	účastníkům	stavebních	projektů,	digitalizace	současně	zajišťuje	jejich	dostupnost	pro	
dlouhodobé	využívání.

4.  DŮVODY PRO DIGITALIZACI KONTROLY A NUTNÉ PŘEDPOKLADY 
Současné	nedigitalizované	kontrolní	postupy	a	jejich	výstupy	jsou	pracné,	nepřesné	a	obvykle	

po	ukončení	projektu	nedostupné	pro	další	využívání,	nedávají	tedy	potřebnou	zpětnou	vazbu.	
Jejich	digitalizace	to	umožňuje	změnit	a	efektivně	využívat	k	řízení	kvality	v	celém	životním	cyklu	
stavby,	i	v	přípravě	dalších	projektů.

Kontrola	kvality	obecně	předpokládá	jednoznačně	definované	požadavky	v	každé	fázi	projektu	
(návrh,	 realizace,	 schvalovací	 procesy,	 provoz).	 Digitalizace	 kontroly	 zpřesňuje	 a	 zrychluje	
činnosti,	 přináší	přidanou	hodnotu	v	možnosti	 trvalého	využívání	 výsledků	 jejich	 sdílením,	ale	
vyžaduje	splnění	nutných	kvalifikačních	předpokladů	u	účastníků	projektu.	

Kontrolní	 procesy	 využívají	 digitální	 podklady	 (technické,	 řídící,	 kontrolní	 činnosti)	 pro	
zpracování,	 záznamy,	 výstupy	 a	 distribuci.	 Digitální	 forma	 dovoluje	 on-line	 komunikaci	 nad	
záznamy,	kooperaci	a	koordinaci	následných	operací	(odstraňování	defektu).	

Nedostatky	současných	postupů	digitalizace	odstraňuje,	umožňuje	procesy	a	operace	kontroly	
vykonávat	pouze	 jednou,	přímo	na	místě	kontroly,	 vč.	 vyhodnocení	a	zpracování	kontrolního	



156

záznamu.	 Výsledek	 kontroly,	 hodnocení	 je	 na	 místě	 zaznamenáváno	 do	 připraveného	
schváleného	protokolu,	který	je	současně	výstupem	kontroly.	Výstup	je	po	dokončení	rozesílán	
on-line	podle	distribučního	seznamu	osob	pověřených	kontrolou	podle	smluvních	dokumentů.	To	
výrazně	snižuje	potřebu	pracovního	času	pro	kontrolu	a	s	ní	spojenou	komunikaci	pro	pracovníky	
ve	výrobě.

Digitální	 podklady	 (např.	 projektová	 dokumentace),	 i	 digitalizované	 dokumenty	 (vyjádření,	
posudky,	rozhodnutí,	technické	zprávy,	technické	listy	aj.)	využívají	pro	uvažované	operace	jen	
předem	dohodnuté	 formáty	dat.	Obvykle	 lze	využívat	 i	 nejběžnější	 formáty	 (PDF)	pro	mobilní	
zařízení	(tablet,	smartphone).		Kontrolní	aplikace	instalované	na	mobilních	zařízeních	komunikují	ve	
společném	datovém	prostředí	(CDE).	Pracují	se	záznamy	(snímky,	měření,	popisy	kontrolovaných	
prvků),	 editují	 protokoly,	 zachycují	 odstraňování	 defektu,	 definují	 výsledky	 a	 obvykle	 dovolují	
fulltextové	vyhledávání.	CDE	dovoluje	ukládání,	přístupy	a	další	operace	kompetentních	osob	
v	projektovém	týmu	investora	i	zhotovitele,	často	nejen	po	dobu	trvání	projektu.	Data	jsou	proto	
dlouhodobě	využitelná	pro	zpětnou	vazbu.

Při	 kontrole	 vznikající	 informace	 (protokoly,	 hodnocení,	 výstupy)	 jsou	automaticky	doplněny	
potřebnými	metadaty	dovolujícími	systematické	využívání	sdílených	dat	v	dlouhodobém	horizontu	
životního	cyklu	stavby.	

Obsah	 kontrol	 bývá	 definován	 smluvními	 dokumenty	mezi	 klientem	 a	 zhotovitelem	 (obsah,	
formát,	 výstupy).	 Podobně	 je	 připravena	 jeho	 digitalizovaná	 verze.	 Kontrolní	 a	 zkušební	 plán	
obvykle	 zaznamenává	 pro	 určené	 operace	 místo,	 čas,	 četnost,	 podmínky,	 zkušební	 postupy	
s	odkazem	na	předepsané	zkoušky	(podle	technickým	norem,	případně	podle	dohody	účastníků	
projektu),	 požadavky	 na	 dosahované	 hodnoty,	 výsledky	 kontrol	 -	 zkoušek	 a	 výrok	 (vyhověl/
nevyhověl).

Digitalizované	 informace	 umožňují	 rychlé	 vyhledávání	 a	 orientaci	 v	 dokumentech,	 využití	
správného	 datového	 formátu	 dovoluje	 aplikovat	 potřebné	 výpočty,	 operace	 a	 postupy	 pro	
zpracování	a	znázornění	výsledků.	Sjednocené	datové	formáty	umožňují	jednoduché	uplatnění	
výpočetních	postupů	k	hodnocení	a	porovnání.	

5.  VYUŽITÍ DIGITÁLNÍ POSTUPŮ A PŘÍNOSY PRO NAVRHOVÁNÍ A REALIZACI
Základním	 přínosem	 digitalizace	 informací	 je	 vyloučení	 vzniku	 chyb	 z	 nahodilého	 ručního	

zpracování	 kontroly	 a	 záznamu	 informací	 do	 protokolů,	 ruční	 doplňování	 snímky	 a	 záznamy	
a	nahrazení	 neprůkazné	 komunikace	mezi	 účastníky	projektu	nejen	na	 staveništi.	Výsledkem	
a	přínosem	jsou	významné	úspory	času	a	nákladů,	tedy	zrychlení	a	zpřesnění	znamenající	vyšší	
efektivitu	činností.	

Digitální	forma	a	postupy	operací	dovolují	standardizovat	činnosti	a	protokoly	pro	užití	v	celém	
rozsahu	projektu,	i	v	jiných	projektech.	Digitální	postupy	dovolují	zpracovávat	čistopis	přímo	na	
místě	kontroly	vč.	zpracování	příloh,	snímků	a	záznamů	vad	a	nedostatků	přímo	do	protokolu,	vč.	
vyhodnocení	-		výsledků	kontroly.	Přímé	zpracování	protokolu	na	místě	kontroly	zásadně	snižuje	
spotřebu	pracovního	času	pracovníků.	Vysoká	účinnost	umožňuje	se	při	řízení	kvality	zaměřit	na	
skutečně	kritické	operace.
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Obr. 6 Hodnocení výsledků kontroly

Výstupy	opatřené	metadaty	umožňují	kdykoliv	zpětnou	identifikaci	kritických	procesů	a	výsledků	
podle	místa,	času,	polohy,	předmětu	kontroly,	zjištěné	závady,	zvolených	postupů	atp.	Dovolují	
rychlé	 vyhledávání	 v	 dostupných	 souborech	 pro	 souborné	 hodnocení	 určitých	 typů	 staveb,	
postupů,	 předmětů	 kontroly	 a	 výsledků	 v	 dostupných	 souborech	 informací.	 Lze	 je	 využít	 pro	
systematické	hodnocení	parciálních	rizik	projektů	a	operací.	Užívání	dostupného	úložiště	omezuji	
obvyklé	opakované	činností	při	využívání	získaných	informací.	

Velkým	problémem	současné	kvality	staveb	je	nejednoznačnost	dokumentace.	Ta	bývá	rozsáhlá,	
nepřehledná,	 a	 navzdory	 požadavkům	právních	 i	 technických	 předpisů	 obvykle	 nedostatečně	
zkoordinovaná.	Příčinou	jsou	složité	procesy	vzniku	dokumentace	jako	kolektivního	díla,	které	se	
mění	tak,	jak	se	vyvíjí	poznání	problematiky	projektu.	Tyto	postupy	se	podobají	vzniku	realizačních	
změn,	které	zhotovitel	musí	provést	během	realizace	a	zpracovat	do	dokumentace	skutečného	
provedení.	

Obr. 7 Statistické hodnocené výsledků

Předem	 odsouhlasené	 formuláře	 a	 kontrolní	 seznamy	 dovolují	 velkou	 přesnost,	 rychlost	
a	doložení	záznamů,	 jsou	jednoznačné,	definovány	metadaty,	záznamy	jsou	archivovány,	 jsou	
dostupné	 pro	 další	 využití.	 	 Takové	 výstupy	 jsou	 z	 hlediska	 obsahu	 a	 dosahu,	 využitelnosti	
nesrovnatelné	se	současnou	praxí,	nesystematickým	ručním	vyplňováním	kontrolních	listů.
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6.  PŘÍNOSY, PROVÁDĚNÍ A HODNOCENÍ V ŽIVOTNÍM CYKLU STAVBY.
Využívání	 nástrojů	 digitální	 kontroly	 s	 připravenými	 formuláři	 kontrol	 pro	 použití	 v	 interní	

i	externí	kontrole	prací,	vysoce	zvyšuje	produktivitu	kontrolních	činností	na	staveništi	omezením	
rutinních	nesystémových	činností,	snížením	chybovosti	při	konečném	zpracování,	jednoznačnou	
identifikací	(předmět,	místo	a	čas	kontroly,	použité	kontrolní	metody	a	postupy,	snímky	a	výsledky,	
komunikace	a	odpovědnosti,	archivace	aj.).	Činnosti	se	neduplikují.	

Časové	úspory,	zpřesnění	a	vysoká	efektivita	kontrolních	činností	a	omezení	nesystémových	
postupů	 jednoznačně	 zvýhodňují	 digitální	 postupy.	 Pracovníci	 kontroly,	 kteří	 vyzkoušeli	
digitalizované	postupy	při	kontrolách,	zpracování	a	sdílení	dokumentů	se	k	ručnímu	zpracování	
už	nevracejí.	

Digitální	technologie	řízení	staveb	nejsou	ještě	zcela	běžně	užívané,	ale	i	jejich	částečné	užívání	
významně	zvyšuje	efektivitu	řízení.	Vnáší	do	běžných	procesů	řízení	staveb	zvýšenou	přesnost	
a	rychlost	zpracování,	dostupnost	pro	všechny	účastníky	projektu.	To	umožňuje	postupný	přechod	
řízení	projektů	na	úplnou	digitalizaci.	

Prokazatelnými	 přínosy	 jsou	 sjednocování	 a	 optimalizace	 výstupů,	 operativní	 zpracování	
výstupů	standardizace	operačních	postupů,	zrychlení	a	vyšší	kvalita	a	menší	chybovost	informací,	
které	jsou	přesné,	jednoznačné,	aktuální.	Informace	jsou	dostupné	a	poskytují	zpětnou	vazbu	ke	
zkvalitnění	produkce,	jsou	propojeny	s	dokumentací	a	ostatními	digitálními	procesy.

Postupné	zavádění	digitálních	operací	je	cestou	k	ověřování	možností	a	rozšiřování	schopností	
projektových	 týmů	 vedoucí	 k	 zefektivňování	 produkce,	 její	 vyšší	 kvalitě	 a	 vyšší	 produktivitě	
stavebnictví.	 Metoda	 postupného	 zavádění	 digitálních	 procesů	 do	 řízení	 staveb	 přináší	
prokazatelné	 zvyšování	 produktivity.	 Je	 to	 vhodný	 způsob,	 jak	 postupně	 zavádět	 a	 rozšiřovat	
digitální	procesy	do	celého	stavebního	odvětví.
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POVRCHOVÁ TEPLOTA ASfALTOVÝCH PÁSŮ  
NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH 

Ing. Jan Plachý, Ph.D.
Vysoká	škola	technická	a	ekonomická	v	Českých	Budějovicích,	Katedra	stavebnictví.		Okružní	
10,	370	01	České	Budějovice,	Tel:		+420	737	226	171,	e-mail:	janplachyVSTE@centrum.cz

Anotace:
Tento příspěvek se zabývá problematikou povrchové teploty asflaltových pásů aplikovaných 

na plochých střechách. V současné době je možné se na plochých střechách setkat s defekty 
jejichž příčinou je vysoká povrchová teplota hydroizolační vrstvy. Cílem tohoto příspěvku je na 
základě experimentálního měření zjistit povrchovou teplotu asfaltových pásů v závislosti na 
typu, barvě posypu a druhu podkladu. Měření se prováděla během léta 2018. 

1.  ÚVOD
Tento	příspěvek	je	zaměřen	na	povrchovou	teplotu	u	hydroizoací	z	asfaltových	pásů	ve	skladbách	

plochých	 střech	 o	 klasickém	pořadí	 vrstev	 bez	 vlivu	 odrazu	 slunečního	 záření.	 Ve	 skladbách	
o	klasickém	pořadí	vrstev,	kde	hydroizolace	je	nad	vrstvou	tepelné	izolace,	jsou	asfaltové	pásy		
přímo	vystaveny	slunečnímu	záření.

Vysoká	 povrchová	 teplota	 je	 jednou	 z	 příčin	 poruch	 na	 plochých	 střechách	 s	 povlakovou	
hydroizolací.	Tyto	poruchy	se	například	projevují	stékáním	asfaltové	hmoty	na	svislých	a	šikmých	
plochách,	uvolňováním	spojů	a	sublimací	tepelné	izolace	z	pěnového	polystyrenu.	Viz	obr.č.	1.	
Z	hlediska	stékání	asfaltové	hmoty	jsou	z	hlediska	dávky	slunečního	záření	nejvíce	namáhány	
ty	plochy,	které	jsou	orientovány	jihovýchodně	až	jihozápadně.	Nejvíce	sluneční	dávky	absorbují	
plochy	šikmé	než	svislé.	Viz.	 tab.	 č.1.	Svislé	plochy	ale	mohou	být	navíc	namáhány	zářením	
odraženým	z	přilehlých	konstrukcí	nebo	konstrukcích	umístěných	na	střeše	(př.	vzduchotechnika).		
Viz.	 obr.č.	 2.	 V	 důsledku	 slunečního	 záření	 dochází	 ke	 zvýšení	 teploty	 asfaltových	 pásů	 ve	
střešních	konstrukcích.	Vlivem	vysokých	teplot	dochází	k	narušení	rozměrové	stálosti	asfaltových	
pásů.	U	asfaltových	pásů	s	nosnou	vložkou	z	polyester	dochází	ke	smrštění.	K	tomuto	smrštění	
dochází	díky	předpětí,	které	bylo	do	vložky	vneseno	během	výrobního	procesu.	Dříve	se	touto	
problematikou	zabýval	například	[1],	[2],	[3].

Na	povrchovou	teplotu	asfaltových	pásů	má	především	vliv:
 - 1.	vlastnosti	povrchu	asfaltových	pásů	(emisivita,	reflexe),
 - 2.	podklad	(tepelná	jímavost),
 - 3.	 teplota	okolního	prostředí	(vzduchu),	
 - 4.	radiace	okolí,
 - 5.	proudění	a	vlhkost	vzduchu.

   
A                                                                          B

Obr. 1: Degradace asfaltových pásů, kde jedním z vlivů jsou vysoké teploty. A - stékání asfaltové hmoty 
na atice. Uvolňování spojů asfaltových pásů. Zdroj: Vlastní.
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Sklon
Měsíc

Led Úno Bře Dub Kvě Čvn Čvc Srp Zář Říj Lis Pro
0° 20,8 37 72,2 114 149 146 144 136 87,1 56,5 25,2 14,9

Orientace - J
45° 35,7 35,7 35,7 35,7 147 136 137 148 105 85,6 46,1 29
90° 34,2 51,1 74,4 85,7 87 75,6 78,1 96 77,8 74,4 45,4 29

Orientace - JV, JZ
45° 30,5 49,1 84,1 121 144 138 135 140 95 73,7 38,2 24,6
90° 26,8 41 64,7 86,4 92,3 87,8 85,6 94,5 69,1 60,3 33,8 23,1

Orientace - Z
45° 19,3 34,3 64,7 102 129 130 125 118 75,6 51,3 23 14,9
90° 14,1 25,5 46,9 74,2 87 90 84,1 80,4 53,3 38,7 18 11,2

Tabulka 1: Dávka měsíčního slunečního ozáření v kWh/(m2.měsíc) podle ČSN 73 0331-1 [4]  
pro příslušný sklon plochy a orientaci ke světovým stranám. Zdroj: Vlastní.

Obr. 2: Degradace asfaltových pásů, kde jedním z vlivů jsou vysoké teploty  
v důsledku odražení slunečního záření z přilehlé plochy. Zdroj: Vlastní.

	Z	hlediska	vlastností	povrchu	asfaltových	pásů	je	pro	sluneční	odrazivost	a	emisivitu	povrchu	
asfaltových	 pásů	 důležitý	materiál	 posypu,	 velikost	 částic	 posypu,	 členitostí	 posypu	 a	 barvou	
posypu.	Nejčastěji	používanou	úpravou	povrchu	asfaltových	pásů	je	hrubozrnný	nebo	jemnozrnný	
minerální	posyp	v	podobě	křemičitého	písku	nebo	břidličných	šupin.	Další	variantou	je	keramický	
posyp.		

Cílem	příspěvku	je	zjistit,	jakých	maximálních	teplot	je	na	povrchu	asfaltových	pásů	dosahováno	
z	hlediska	typu	a	barvy	posypu.	Zda	se	tato	teplota	přibližuje	k	hranici	80	°C.	Toto	hodnota	 je	
hranicí,	 kterou	 garantují	 výrobci	 pěnového	 polystyrenu	 pro	 jeho	 stabilitu	 [5].	 Stejná	 teplota	 je	
pak	používána	při	expozici	asfaltových	pásů	během	zkoušky	na	rozměrovou	stálost	dle	ČSN	EN	
1107-1	[6],	[7].	Je	tedy	možné	stanovit	hypotézy,	že	teplota	povrchu	asfaltových	pásů	nepřekročí	
80	°C.	Rozdíl	mezi	maximálními	teplotami	bude	více	jak	10	°C.		Nejnižší	teploty	bude	dostaženo	
na	světlých	barvách	a	nejvyšší	teploty	budou	na	tmavých	barvách.	

2.  MATERIÁLY A METODIKA
Jedna	 z	 možností	 snížení	 teploty	 asfaltových	 pásů	 je	 horní	 povrchová	 úprava	 pomocí	

hrubozrnného	posypu	z	břidličných	šupin.	Pro	zjištění	konkrétních	číselných	hodnot	maximálních	
teplot	na	povrchu	asfaltových	pásů	pro	určitý	typ	povrchu	a	barevnost	posypu	bylo	provedeno	
experimentální	měření.	Měření	ukázalo,	jak	velké	teplotní	rozdíly	vznikají	na	povrchu	asfaltového	
pásu.

Jako	vzorky	byly	použity	asfaltové	pásy	s	hrubozrnného	posypu	z	břidličných	šupin	v	barvě	
zelené,	šedé,	červené,	modré	a	černo-šedé.	Jako	podklad	pod	asfaltové	pásy	byl	použit	beton	
a	pěnový	polystyren.



161

2.1. MATERIÁL
Pro	experimentální	část	byl	zvolen	vrchní	modifikovaný	pás	tl.	4,2	mm	s	hrubozrnným	břidličným	

posypem	 (80%	 ve	 frakci	 0,5-2,0	mm)	 v	 barvách	 	 červená,	 zelená,	 šedá,	modro	 –	 šedá,	 bílá	
a	červeno	-	žlutá.	Viz	obr.	č.1.	Pro	porovnání	dosažených	 teplot	byly	měřeny	 i	asfaltové	pásy	
černo	 -	 šedé	 barvy	 s	 jemným	 břidličným	 posypem	 (břidlice)	 a	 s	 křemičitým	 pískem	 (80%	 ve	
frakci	0,18-0,63	mm).	Tyto	asfaltové	pásy	se	používají	jako	podkladní	pod	pásy	s	hrubozrnným	
posypem.	Viz	obr.	č.2.

Vzorky	asfaltových	pásů	o	velikosti	200	x	200	mm		byly	volně	položeny	na	podklad	z	minerální	
vlny	(	λ	D	=	0,037	W/m.K)	o	tl.	100	mm.	Vzorky	na	podkladu	ležely	na	ploché	střeše	z	asfaltových	
pásů	 a	 byly	 přímo	 vystaveny	 slunečnímu	 záření	 bez	 působení	 dalšího	 odrazu	 slunečního	
záření.		

Pro	měření	teploty	byly	použity	dvě	metody.	Kontaktní	a	bezkontaktní.	Bezkontaktní	metoda	
pomocí	IR	teploměru	Voltcraft	IR-650-12D	s	rozlišením	teploty	0,1	°C	a	základní	přesností	měření	
±	 3°C.	 Nastavená	 emisivita	 0,92	 odpovídá	 chování	 povrchu	 asfaltových	 pásů	 s	 posypem	 IR	
spektru.	

Kontaktní	metoda	pomocí	univerzálního	měřícího	přístoje	ALMEMO	2590-4	s	termočlánkem	
TYP	K	–	T190-1.

2.2. METODIKA
Vzorky	asfaltových	pásů	byly	umístěny	na	klasické	ploché	střeše	pultového	tvaru	ve	sklonu	

5°	 s	 orientací	 	 JV.	 Z	 hlediska	 proudění	 vzduchu	 se	 střecha	 nachází	 v	 normální	 krajině	 na	
chráněné,	 samostatně	 stojící	 budově	 ve	 výšce	 cca	2,0	m	nad	 terénem	v	nadmořské	 výšce	
cca	425	m	n.	m	v	obci	Planá	nad	Lužnicí	(GPS:	49.3630811N,	14.7196306E).	Měření	teploty	
vzduchu	 bylo	 prováděno	 cca	 15	mm	 nad	 podkladem	 z	minerální	 vlny	 pomocí	 termočlánku	
TyP	K.	Viz.	Obr.	 č.	 4.	Aby	 byl	 částečně	 eliminován	 vliv	 větru,	 byla	 vytvořena	 kolem	 vzorků	
nízká	 clona.	Měření	 bylo	 prováděno	 během	 léta	 2018	 v	 rozmezí	 od	 3.8.2018	 do	 8.8.2018.	
Bezkontakní	metoda	byla	použita	od	3.8	do	5.8.2018.	Kontaktní	metoda	od	6.8.	do	8.8.	2018.	
Z	dlouhodobého	hlediska	 lze	 léto	2018	považovat	za	nejteplejší	v	244	 leté	historii	sledování	
teplot	na	území	Čeké	republiky	[8].

 
Obr. 3: Kontaktní měření povrchové teploty a řešení okraje podkladu. Zdroj: Author.

3. VÝSLEDKY
Výsledky	měření	obou	metod	 jsou	v	grafu	1.	Maximální	 teploty	povrchu	byly	zaznamenány	

při	 teplotě	 vzduchu	 dne	 8.8.2018	 a	 to	 43,8°C.	 Maximální	 teplota	 na	 měřící	 stanici	 Českého	
hydrometerologického	ústavu	(CHMU)	v	tento	den	na	území	České	republiky	byla	36,4	°C.	[9].

Maximální	 teplota	80°C	nebyla	dosažena	na	žádném	povrchu	ani	u	 jedné	z	metod	měření.	
Hypotáza	tedy	byla	potvrzena.	
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V	případě	bezkontaktní	metody	bylo	dosaženo	teplot	od	69,4	°c	do	76,8°C.	Rozdíl	tedy	tvoří	
7,4°C.	V	případě			kontaktní	metody	bylo	dosaženo	teplot	od	67,6	°C	do	75,3°C.	Rozdíl	tedy	tvoří	
7,7°C.		Hypotéza	o	rozdílu	maximálních	teplot	vyšším	než	10°C	tedy	nebyla	potvrzena.	

Pro	 obě	metody	 se	 potvrdilo,	 že	 v	 nejvyšších	 teplot	 bylo	 dosaženo	 na	 asfaltových	 pásech	
s	 pvrchovou	 úpravou	 v	 podobě	 písku,	 přestože	 na	 tomto	 pásu	 nebyla	 naměřena	 maximální	
teplota.	Nejvyšší	teploty	tedy	byly	na	tmavých	barvách	–	červená,	šedá,	nižší	teploty	na	zelené	
a	modro	-	šedé	a	nejnižší	na	bílé	a	žluto	-	červené.	Překvapivá	je	především	nízká	teplota	u	žluto	-	
červené	barvy.	Hypotéza	tedy	byla	potvrzena.			

Graf 1. Přehled naměřených maximálních hodnot teplot u asfaltových pásů  
během teplého letního dne v závislosti na barvě povrchu.  

Legenda: HMP – hrubozrnný minerální posyp, JMP – jemnozrnný minerální posyp. Zdroj: Vlastní.

4. ZÁVER
Z	dosažených	výsledků	vyplývá,	že	barva	posypu	má	v	praktických	důsledcích	nezanedbatelný	

vliv	na	povrchovou	 teplotu	asfaltovaných	pásů	a	 tím	 i	 rychlost	 jejich	stárnutí.	Z	volby	barevné	
škály	posypů	by	tak	měla	být	dána	přednost	světlým	barvám	před	barvami	tmavými	jako	je	např.	
červená.	 Především	 v	 kombinaci	 s	 odrazem	 slunečního	 záření	 může	 docházet	 dlouhodobě	
k	překročení	teploty	kolem	80°C.		
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[9]	 CHMU,	 2018b	 [Cit.	 2018	 -09-04].	Dostupné	 z	 http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/
OS/OMK/mapy/prohlizec.html?map=TMA
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IZOLACE PROSVĚTLOVACÍCH PRVKŮ - SKYLUx

Ing. františek Chlada
Domelite	s.r.o.	Topolová	839	289	23	Milovice
Tel.:		+420	725	562	505,	e-mail:	frch@agplastics.cz,	www.skylux.cz

Anotace:
Zásady provedení hydroizolace bodových a pásových světlíků, rozlišení na jednotlivé druhy 

izolací a druhy manžet, jejich použití v návaznosti na tepelně technické parametry v souladu 
s novou směrnicí EU platnou od prvního července 2010.

1.  - I Z O L A C E - PROSVĚTLOVACÍCH PRVKŮ 
Součástí	každé	stavby	s	plochou	střechou,	ať	již	rodinných	domů	nebo	velkých	průmyslových	

objektů,	zpravidla	bývají	navrženy	prosvětlovací	prvky	pro	využití	denního	světla	v	celém	objektu.	
Tyto	se	následně	stávají	součástí	střešního	pláště	a	tedy	je	nutno	jim	věnovat	náležitou	pozornost.	
A	to	nejen	po	stránce	hydroizolace,	ale	také	po	stránce	tepelně	technické.	Prosvětlovacím	prvkům	
u	plochých	střech,	v	tomto	případě	střešním	světlíkům	bodovým,	nebo	pásovým	se	věnují	normy	
ČSN	i	EN.	Nicméně	některé	hodnoty	často	v	praxi	bývají	diskutovány	v	návaznosti	na	metody	
a	postupy	praktické	či	výpočtové.	

2.  HYDROIZOLACE SVĚTLÍKŮ
Manžety	světlíků	jsou	konstruovány	z	různých	typů	materiálů.	V	české	a	slovenské	republice	

jsou	nejčastěji	používané	manžety	ocelové	a	to	zejména	u	průmyslových	objektů	(montovaných	
hal)	a	pro	účely	v	součinnosti	pro	využití	světlíků	v	požárně	nebezpečných	prostorech.	Následně	
pak	 manžety	 z	 PVC,	 nejvíce	 používané	 do	 obytných	 prostor	 a	 nebo	 manžety	 polyesterové	
(laminátové),	u	kterých	lze	docílit	zvláštních	tvarů	požadovaných	pro	daný	účel	využití	v	objektu,	
jako	například	s	vestavěným	ventilátorem.	Méně	časté	a	méně	využívané	 jsou	další	materiály	
jako	 je	 dřevo	 nebo	 beton.	 Všechny	 tyto	 jmenované	 matriály	 používané	 jako	 manžety	 pak	
musí	vystupovat	nad	střešní	plášť	a	 je	tedy	nutno	k	nim	připojit	parotěsnou	izolaci	a	následně	
hydroizolaci.	Norma	hovoří	o	minimální	výšce	manžety	nad	finální	vrstvou	střešního	pláště	a	to	
150	mm.	Avšak	v	návaznosti	na	místa	s	různým	sněhovým	zatížením	by	se	tato	hodnota	měla	
navýšit	a	také	v	praxi	navyšuje.	Příklad	Viladomy	Liberec,	kde	je	výška	nad	střešním	pláštěm	400	
mm.

Ocelové	manžety	se	většinou	izolují	až	přes	horní	hranu	manžety.	U	pásových	světlíku	se	pak	
zakládací	profil	vrchlíku	umisťuje	až	na	zaizolovanou	manžetu	(obr	1.).	U	bodových	světlíků	se	
může	provedení	izolace	lišit	v	návaznosti	na	provedení	světlíku	dle	jednotlivých	výrobců.	Bude-li	
použita	fixní	zasklívací	kopule	samostatně	bez	rámu,	je	postup	izolace	stejný	viz	výše.	Vyžaduje-li	 
konstrukce	 světlíku	 rovnou	 dosedací	 plochu	 (kvůli	 těsnění	 –	 spárové	 průvzdušnosti),	 pak	 se	
izolace	ukončuje	pod	horní	hranou	manžety	pomocí	přídavného	plechu	ať	 již	kotvícího	plechu	
pro	asfaltové	pásy	(v	současnosti	méně	časté)	nebo	poplastovaného	plechu	pro	natavení	PVC	
fólie.	Ostatní	materiály	určené	pro	izolaci	střešního	pláště	dle	doporučení	
výrobce.

Obr. 1. Izolace ocelové manžety a založení pásového světlíku
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PVC	manžety	se	vždy	izolují	pod	horní	hranu	manžety.	Asfaltové	pásy	jsou	natavovány	nejdříve	
na	 plochu	 střešního	 pláště	 a	 následně	 pak	 po	 roztavení	 styčného	 asfaltu	 nataveny	 na	 PVC	
manžetu.	V	horní	části	 je	pak	doporučeno	přidat	kotvící	plech	kolem	celého	obvodu	manžety.	
V	případě	PVC	fólie	je	možno	fólii	přímo	svařit	s	PVC	manžetou	(obr.	2.),	nebo	po	celém	obvodu	
manžety,	stejně	jako	v	případě	polyesterové	manžety,	přikotvit	poplastovaný	plech	a	přivařit	na	
něj.	Ostatní	materiály	určené	pro	izolaci	střešního	pláště	dle	doporučení	výrobce.

Obr. 2. Navaření PVC fólie na PVC manžetu 

3.  TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY SVĚTLÍKŮ
Stejně	 jako	 správně	 provedená	 hydroizolace	 je	 neméně	 důležité	 správně	 zvolit	 prvek	 se	

správnými	 tepelně	 technickými	 parametry.	Velmi	 často	 se	 setkáváme	 s	 nevhodně	 navrženým	
prvkem,	nebo,	a	to	ve	většině	případů,	s	rozhodováním	o	možnosti	umístění	jiného	prvku	přímo	
na	stavbě	z	důvodu	snížení	ceny.	Souvrství	celé	skladby	střechy	se	neustále	zvyšuje	(tedy	více	
zatepluje),	 aby	 se	 snížila	 energetická	 náročnost	 budovy.	Toto	 ale	 nyní	 posuzovat	 nebudeme.	
Budeme	posuzovat	jaký	prvek	se	do	této	skladby	následně	vloží.	Dle	stávající	platné	normy	je	
uvedeno,	že:	„Šikmá	výplň	otvoru	se	sklonem	do	45°,	z	vytápěného	prostoru	do	venkovního	prostředí	
má	 splňovat	 hodnotu	 součinitele	 prostupu	 tepla	 v	 požadované	 hodnotě	 UN,20	=	 1,4	W/(m2.K),	 
v	doporučené	hodnotě	Urec,20	=	1,1	W/(m2.K)	a	v	doporučené	hodnotě	pro	pasivní	domy	Upas,20	
=	0,9	W/(m2.K).“	Vzhledem	k	tomu,	že	střešní	světlíky	jsou	umisťovány	do	střechy	se	sklonem	
převážně	do	5%	musíme	vzít	v	úvahu,	že	se	snižujícím	se	sklonem	střechy	narůstá	jeho	zatížení	
vlivem	okolního	prostředí.	Jednoduchý	příklad	pro	porozumění:	„U	zamrzlých	oken	u	automobilu	
musíme	na	odstranění	námrazy	z	čelního	skla	vynaložit	větší	úsilí	než	u	skel	bočních.“	Uvedený	
příklad	z	výpočtu	součinitele	prostupu	tepla	Ug	dle	ČSN	EN	673	pro	izolační	dvojsklo	z	důvodu	
proudění	plynu	v	meziskelní	dutině	v	závislosti	sklonu	skla	v	konstrukci.

Sklon od vodorovné roviny ve (°) Součinitel prostupu tepla Ug W/(m2.K) pro izolační 
dvojsklo dutina 16 mm 90% argon

90° 1,0
75° 1,3
60° 1,4
45° 1,5
30° 1,6
15° 1,7
0° 1,7

Vypočtené	hodnoty	součinitele	prostupu	tepla	závisí	vždy	na	konkrétním	typu	a	umístění	pokovení	a	pro	konkrétní	
typy	izolačního	zasklení	se	mohou	mírně	lišit	
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Znamená	to	pro	nás,	abychom	těmto	prvkům	věnovali	větší	pozornost	než	doposud.

Podle	nové	evropské	legislativy	platné	od	prvního	července	2010	dojde	k	velkým	změnám	ve	
stavebních	technologiích	a	způsobu	stavění.	Nová	směrnice	o	energetické	náročnosti	budov	totiž	
požaduje,	aby	počínaje	rokem	2020	byly	nové	budovy	v	zemích	EU	téměř	energeticky	nulové.	
Směrnice	se	týká	snížení	potřeb	energie	budov	v	zemích	EU	o	20	%	do	roku	2020	v	porovnání	
s	 rokem	 1990.	 Ke	 stejnému	 datu	 snížit	 spotřebu	 energie	 v	 zemích	 EU	 o	 20	%	 a	 dosáhnout	
u	celkové	spotřeby	energie	20%	podílu	z	obnovitelných	zdrojů	(dosažení	cílů	“20-20-20“	v	oblasti	
ochrany	klimatu,	ochrany	životního	prostředí	a	 spotřeby	energie).	Směrnice	mimo	 jiné	ukládá	
členským	státům	povinnost	zajistit	navrhování	všech	nových	budov	s	téměř	nulovou	spotřebou	
energie	do	31.	prosince	2020,	navrhování	nových	budov	užívaných	nebo	vlastněných	orgány	
veřejné	správy	v	energetickém	standardu	téměř	nulové	spotřeby	energie	nejpozději	31.	12.	2018,	
…atd.

Nové	 trendy	u	bodových	střešních	světlíků	určené	převážně	pro	 rodinné	domy,	objekty	pro	
komerční	 využití	 nebo	 školy	 se	 již	 snaží	 tento	 trend	 následovat.	 Vyrábějí	 se	 se	 zateplenou	
manžetou	a	energeticky	úsporným	dvojsklem	(obr.	3.)	nebo	trojsklem	s	možností	 ještě	přidání	
přesklívací	kopule	a	to	několikavrstvé,	čímž	docílíme	nejen	lepších	tepelně	technických	parametrů,	
ale	i	využití	samočistícího	efektu	kopule.

Obr. 3. SKYLUX i-Window2 – bodový světlík se zasklením

Firma	SKYLUX	vynakládá	nemalé	prostředky	i	do	vývoje	pásových	světlíků,	které	již	dnes	nabízí	
v	energeticky	úsporných	variantách.	V	nabídce	 jsou	pásové	světlíky	s	dvouvrstvým	zasklením	
polykarbonátovou	deskou	2x	10	mm	nebo	2x	16	mm.	Světlík	s	2x	16	mm	deskami	ještě	opatřený	
boční	PVC	krytkou	(obr.	4.)	má	součinitel	prostupu	tepla	Ug	=	0,9	W/m2.K.	

   
Obr. 4. Pásový střešní světlík SKYLUX – Cintralux ALU EP16

Hodnota	 celého	 světlíku	 se	 pak	 následně	 počítá	 včetně	 profilů	 a	 pohybuje	 se	 v	 rozmezí	 
Uw	 =	 1,1	 –	 1,2	W/m2.K.	Tato	 hodnota	 by	měla	 být	 směrodatná	 pro	 použití	 konkrétního	 prvku	
(pásového	světlíku)	ve	střešním	plášti,	případně	s	poměrnou	částí	manžety	vystupující	nad	úroveň	
střešního	pláště.	V	některých	případech	se	však	uvažuje	s	celou	plochou	více	zateplené	manžety,	
která	nám	zkreslí	celkový	výsledek	výpočtu	součinitele	prostupu	tepla	a	ve	finále	se	může	použít	
vrchlík	pásového	světlíku	s	horšími	tepelně	technickými	parametry,	což	není	dobře.	
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Okrajově	bychom	se	rádi	zmínili	i	o	větrání	objektů.	Firma	SKYLUX	nabízí	všechny	bodové	
světlíky	s	možností	větrání	a	to	i	komfortně	na	dálkové	ovládání.	Pro	pásové	světlíky	a	to	hlavně	
z	důvodu	kvalitního	větrání	průmyslových	objektů	má	mimo	jiné	ve	své	nabídce	ventilační	klapku	
sloužící	pro	ventilaci	objektu,	která	je	zároveň	CE	certifikovaná	i	jako	zařízení	pro	odvod	kouře	
a	tepla	(v	případě,	že	je	systém	používán	jen	pro	ventilaci,	může	se	pak	následně	při	změně	
užívání	 stavby	 s	 požadavkem	 na	 ZOTK	 tento	 systém	 použít).	 Tento	 otevírací	 prvek	 (obr.	 5)	
je	namontován	do	světlíku	pomocí	 zvedacího	mechanizmu	 (nůžek),	 které	 zvedají	 jeho	celou	
plochu	(dvou	pásů	polykarbonátových	desek	v	celkové	šířce	dle	velikosti	světlíku	a	2m	délky)	
a	tím	umožňují	nejen	lepší	těsnost	systému,	ale	také	využití	tzv.	Venturiho	efektu,	kdy	proudění	
vzduchu	pod	ventilační	klapkou	nasává	vzduch	z	interiéru	a	tím	dochází	k	lepší	výměně	vzduchu.	
Při	zavřené	ventilační	klapce	pak	z	vnější	strany	působí	tento	typ	pásového	světlíku	kompaktně	
v	celé	své	délce.

Obr. 5. Ventilační klapka SKYLUX - Cintramax

4.  fUNKCE PROSVĚTOVACÍCH PRVKŮ
Funkce	 prosvětlovacích	 prvků	má	 přinášet	 komfort	 nejen	 pro	 přivedení	 světla	 do	 vnitřních	

prostor	 celého	 objektu,	 ale	 také	 komfort	 ve	 funkci	 tepelně	 technických	 parametrů,	 odvětrání	
a	hydroizolační.	Návrhem	a	použitím	správného	prvku	tak	docílíme	možnosti	jeho	plného	využití	
a	funkčnosti	ve	skladbě	celé	budovy.

Další  informace ev. Dotazy na: info@agplastics.cz, tel. č. +420 725 562 505.
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Kompozitní  175 lpi při 45 stupních

Citlivost vůči vlhkosti a dlouhé doby vytvrdnutí jsou typické pro roztoky na bázi 
epoxidové pryskyřice pro zapečetění povrchů betonu pod asfaltovými povlaky. 
Speciální polyuretanová pryskyřice MC-DUR LF 680 Vám nyní nabízí časově 
úspornou alternativu pro tento úkol: Necitlivá vůči vlhkosti a s krátkými časy 
vytvrdnutí zlepšuje Vaši jistotu při plánování a zvyšuje hospodárnost díky zrych-
lení celkového opatření při provádění utěsnění. Spolehlivě a bezpečně.

Jednoduše. Rychle. Těsně.Jednoduše. Rychle. Těsně.Jednoduše. Rychle. Těsně.

Speciální polyuretanová pryskyřice pro nanášení 
kotevně-impregnačních nátěrů, pečetících vrstev 
a stěrkování podkladů v mostním stavitelství

MC-DUR LF 680
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RESIN PROTECTION
MC-Bauchemie s.r.o.  ·  Skandinávská 990  ·  267 53 Žebrák
Tel: +420 311 545 150  ·  info@mc-bauchemie.cz  ·  www.mc-bauchemie.cz
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26. KONFERENCE
HYDROIZOLACE
Hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech

4. - 5. prosince 2018
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