
www.konferencehydroizolace.cz

SBORNÍK

S
B

O
R

N
ÍK

  
P

Ř
E

D
N

Á
Š

E
K

27. KONFERENCE
HYDROIZOLACE
Hydroizolace mostů, spodních a podzemních staveb a střech

2
7

. 
K

O
N

F
E

R
E

N
C

E
H

Y
D

R
O

IZ
O

L
A

C
E

|  
 1

0
. 
- 

1
1
. 
p
ro

si
n
c
e
 2

0
1
9
  
 |

H
o

te
l

G
a
la

n
t 

M
ik

u
lo

v

Hotel Galant Mikulov

Pořadatel Generální partner

P Ř E D N Á Š E K

10.-11. prosince 2019

Konference_hydroizolace_Sbornik_156x210_2019.ps
C:\AAA Nemeth-NB\D\Logos 2019\Hydroizolace 2019\Konference_hydroizolace_Sbornik_156x210_2019.cdr
středa 4. prosince 2019 13:11:54
Profil barev: Vypnuto

Kompozitní  175 lpi při 45 stupních



2

ISBN 978-80-87342-22-0



www.konferencehydroizolace.cz

Partner konference

Mediální partner

Pořadatel Generální partner

Konference_Hydroizolace_sbornik_str2-A5 2019.ps
C:\AAA Nemeth-NB\D\Logos 2019\Hydroizolace 2019\Konference_Hydroizolace_sbornik_str2-A5 2019.cdr
středa 4. prosince 2019 13:15:54
Profil barev: Vypnuto

Kompozitní  175 lpi při 45 stupních



2



3

OBSah
NÁVRH IZOLACE PROTI RADONU PODLE REVIDOVANÉ ČSN 73 0601 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.

PrOStuPy StaveBNímI kONStrukcemI . DetaIl, který umí zkazIt DOjem  
z celé StavBy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Miroslav Homola 

METODy ZjIšťOVÁNí ObSAHU ZMěkČOVADEL  
VE STřEšNíCH fóLIíCH Z MěkČENÉHO PVC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Ing. Jiří Samsonek, Ph.D., Ing. Libor Bednář, Ing. Libor Vykydal

SOUČASNÝ STANDARD ASfALTOVÝCH PÁSŮ PRO HyDROIZOLACE STAVEb  .  .  .  .  .  .22
Ing. Aleš Kupka

HUM-ID - SySTÉM DETEkCE ZATÉkÁNí PLOCHÝCH STřECH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25
ing. Zdeněk Borecký

AkUSTICkÉ POŽÁRNě ODOLNÉ STřECHy NA TRAPÉZOVÉM PLECHU  
ISOVER ROOf ACOUSTIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
Ing. Pavel Rydlo

TECHNICkÉ ASPEkTy NÁVRHU ZELENÉ STřECHy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
Ing. Petr Selník 

ELIMINACE VZNIkU STAVEbNíCH ODPADŮ PřI OPRAVÁCH  
A REkONSTRUkCíCH STřEšNíCH PLÁšťŮ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
Ing. Marek Kervitcer

NOVÉ PRVky PRO ODVODNěNí PLOCHÝCH A PROVOZNíCH STřECH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
Bc. Jan Dvořák

PěNOVÉ SkLO fOAMGLAS®, TEPELNÁ IZOLACE, kTERÁ MŮŽE ZVÝšIT 
HyDROIZOLAČNí SPOLEHLIVOST STřECHy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
Ing. Jan Vychytil

NAVRHOVÁNí PLOCHÝCH STřECH Z POVLAkOVÝCH HyDROIZOLACí  
DEHTOCHEMA TN Z POŽÁRNíHO HLEDISkA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53
Ing. Jan Plachý, Ph.D. 

IZOLACE MOSTOVEk TECHNOLOGIEMI bITUMELIT PR 5 – 23 LET ZkUšENOSTí  .  .  .  .59
Ing. Karel Matějů, CSc.

BetONOvé PlÁtNO ve StaveBNIctví  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .65
Ing. Jiří Vincenc

VÝSTAVbA DÁLNIC V ČESkOSLOVENSkU V LETECH 1935 – 1950  
Na POzaDí hIStOrIckých uDÁlOStí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .71
Daniel Balla, DiS.

POZNATky Z REALIZACE DOPRAVNíCH STAVEb V ČESkÉ REPUbLICE  
A EVROPě   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .81
Daniel Balla, DiS.

SCHVALOVÁNí IZOLAČNíCH SySTÉMŮ NA MOSTECH  
POZEMNíCH kOMUNIkACí V ČR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .90
Ing. Alena Nimrichtrová



4

ÚPRAVA bETóNOVEj MOSTOVky PRED POkLÁDkOU HyDROIZOLÁCIE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .94
Ing. Peter Koniar 

POzNÁmky k hyDrOIzOlacI a SOuvISlOStem S trvaNlIvOStí  
PřEDPjATÝCH MOSTNíCH kONSTRUkCí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .97
Ing. Vítězslav Vacek, CSc., Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

SPECIÁLNí STříkANÉ HyDROIZOLACE PRO IZOLACI A OCHRANU 
ŽELEZObETONOVÝCH kONSTRUkCí VE STAVEbNICTVí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .106
Ing. Libor Hlisníkovský, Ing. Martin Jelínek

HyDROIZOLACE MOSTU VySOČINA V PRŮběHU 40-TI LETÉHO PROVOZU  .  .  .  .  .  .  .  .112
Ing. Antonín Pechal, CSc.

hyDrOIzOlace OcelOvéhO mOStu v lySé NaD laBem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118
Ing. Vladimír Fábry

PrOveDeNí TěSNících Prací Na StavBě „mODerNIzace tratI rOkycaNy - 
PLZEň“ – utěSNěNí PRŮSAkŮ tBm „tuNelu ejPOvIce“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
Ing. Vladimír Fábry

OPRAVA DILATAČNíHO ZÁVěRU S PRObLEMATIkOU NAPOjENí  
STříkANÉ IZOLACE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .125
Ing. Pavel Mařík

MOSTNí ZÁVěRy S jEDNODUCHÝM TěSNěNíM SPÁRy V ČR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .130
Ing. Eduard Cirmon

MINULOST, SOUČASNOST A bUDOUCNOST ZELENÝCH STřECH V ČESkU  .  .  .  .  .  .  .135
Ing. Jitka Dostalová, Ing. Pavel Dostal 

bOHEMIA fR SySTEMS - VÝVOj, INOVACE, kVALITA PRO HyDROIZOLACE  .  .  .  .  .  .  .137
Ing. Miloslav Paroubek

ASfALTOVÉ IZOLAČNí PÁSy A jEjICH VÝSLEDky  
PEVNOSTI SPOjŮ PřI NAMÁHÁNí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .140
Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D.

řEšENí STAVEbNíCH VAD A PORUCH – RUTINNí POSTUP  
NEbO ExPERTNí PříSTUP?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .147
Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. LL.M., Ing. Marek Kervitcer

NOVÉ PříSTUPy PřI řEšENí PREVENCE kRIMINALITy VE VÝSTAVbě  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .153
Ing. Alena Šimková



5

NÁVRH IZOLACE PROTI RADONU PODLE REVIDOVANÉ ČSN 73 0601

Prof . Ing . martin jiránek, cSc .
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
e-mail: jiranek@fsv.cvut.cz

anotace: 
Od října 2019 platí revidované znění ČSN 73 0601, které zohledňuje požadavky nového 

atomového zákona č. 263/2016 Sb. a nové vyhlášky o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. Do normy 
byly rovněž promítnuty nejnovější poznatky z oblasti navrhování a provádění protiradonových 
opatření. Zcela změněn byl výpočetní postup pro dimenzování protiradonové izolace. Ta se 
nově navrhuje podle radonového odporu izolace, který musí být větší než minimální radonový 
odpor, jehož hodnoty se buď vypočítají, nebo převezmou z tabulky. Předpokládá se, že hodnoty 
radonového odporu izolace budou výrobci uvádět u každého výrobku v příslušném technickém 
listu.

1.  ÚVOD
Hlavní motivací pro revizi normy ČSN 73 0601 [3] byla snaha co nejvíce zjednodušit všechny 

návrhové postupy, zejména pak návrh protiradonové izolace. K podstatným změnám došlo i ve 
způsobu volby protiradonového opatření a v koncepci navrhování podle tzv. návrhových hodnot 
vstupních parametrů. Do normy byly rovněž promítnuty požadavky nového atomového zákona 
č. 263/2016 Sb. [1] a nové vyhlášky o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. [2]. Nová legislativa 
nahradila dříve platné směrné hodnoty pro koncentraci radonu v interiéru staveb (200 Bq/m3 
pro novostavby a 400 Bq/m3 pro stávající stavby) jednou referenční úrovní 300 Bq/m3, která by 
neměla být překročena v obytných a pobytových místnostech staveb.

Podle dříve platného znění se ochrana nových staveb proti radonu volila podle toho, jestli 
byl radonový index stavby nízký, střední nebo vysoký. Časem se však ukázalo, že pro návrh 
opatření je důležitější typ stavby. Nové znění normy proto zavádí volbu opatření podle typu 
stavby. Opatření pro novostavby jsou specifikována pro následujících pět typů staveb: stavby 
s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích větraným s intenzitou větrání do 0,6 h–1, stavby 
předešlého typu, ale s intenzitou větrání vyšší než 0,6 h–1, halové stavby s pobytovým prostorem 
vyšším než 5 m určeným pro výrobu a skladování, stavby s kontaktními podlažími bez pobytového 
prostoru a stavby s izolačním podlažím. Nově se již nerozlišuje, zda je stavba větrána nuceně, 
nebo přirozeně. Rozhoduje jen velikost intenzity větrání.

2.  NÁVRH OPATřENí PODLE NÁVRHOVÝCH HODNOT
Návrhová hodnota koncentrace radonu ve stavbě Cnh

Od 1.1.2017 by koncentrace radonu v obytném nebo pobytovém prostoru staveb měla 
být menší než referenční úroveň 300 Bq/m3. Je to z toho důvodu, že při koncentraci radonu 
rovnající se referenční úrovni ještě nelze podle nového atomového zákona považovat radiační 
ochranu za optimalizovanou. Novou úlohou pro projektanta tak je nalézt spolu s investorem tzv. 
optimalizovanou úroveň koncentrace radonu, která bude nižší než 300 Bq/m3 a na kterou se 
navrhne protiradonové opatření. Tato optimalizovaná (podle normy návrhová) hodnota koncentrace 
radonu by měla představovat určitý kompromis mezi náklady na opatření a přínosem opatření 
v podobě ušetřené dávky. Každopádně se jedná o hodnotu individuální závislou na typu stavby, 
možnostech technického řešení, přání uživatele atd. S přihlédnutím k situaci v ČR lze doporučit 
volbu návrhové hodnoty koncentrace radonu cnh v intervalu 100 – 200 Bq/m3 s tím, že nižší 
hodnota je vhodná pro novostavby a vyšší hodnota pro stávající stavby.
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Návrhová hodnota intenzity větrání nnh

Koncentrace radonu ve stavbě je nepřímo úměrná intenzitě větrání. Aby se předešlo případným 
sporům ohledně splnění požadavku na nepřekročení návrhové hodnoty koncentrace radonu ve 
stavbě cnh, byla nově zavedena tzv. návrhová hodnota intenzity větrání nnh. Je to taková intenzita 
větrání, při které je ve stavbě dosaženo návrhové hodnoty koncentrace radonu cnh. Návrhová 
intenzita větrání nnh se podle revidovaného znění ČSN 73 0601 uvažuje u přirozeně větraných 
staveb hodnotou 0,2 h–1. U staveb s nuceným větráním pobytového prostoru se tato hodnota 
určí podle provozního režimu nuceného větrání jako průměrná intenzita větrání v době užívání 
pobytového prostoru.

Splnění požadavku, že koncentrace radonu nepřekračuje návrhovou hodnotu cnh, se prokazuje 
současným měřením koncentrace radonu a intenzity větrání v jednotlivých místnostech pobytového 
prostoru v době, kdy je stavba provozně a funkčně dokončena.

3 .  PrOtIraDONOvÁ IzOlace
Použití

Ve všech kategoriích radonového indexu stavby musí být prostřednictvím protiradonové izolace 
chráněny nové stavby s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích větraným s intenzitou 
větrání nepřevyšující 0,6 h–1. Je-li ale pod stavbou vytvořena vrstva o vysoké propustnosti 
o tloušťce větší než 50 mm, nebo je-li součástí kontaktní konstrukce podlahové vytápění, nebo 
je-li radonový index stavby vysoký, musí být navíc protiradonová izolace provedena v kombinaci 
s odvětráním podloží nebo s odvětranou ventilační vrstvou vloženou do kontaktní konstrukce.

U staveb s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích, který je větrán s návrhovou 
hodnotou intenzity větrání vyšší než 0,6 h–1, může být protiradonová izolace nahrazena celistvou 
hydroizolací. Kombinovaná opatření se ale používají obdobně jako u staveb s intenzitou větrání 
nepřevyšující 0,6 h–1.

Návrh
Návrh protiradonové izolace doznal podstatných změn. Nově se již nepočítá minimální tloušťka 

izolace, ale její radonový odpor rrn podle vztahu (1).

hodnota ur í podle provozního režimu nuceného v trání jako pr m rná intenzita v trání v dob  
užívání pobytového prostoru. 
Spln ní požadavku, že koncentrace radonu nep ekra uje návrhovou hodnotu Cnh, se prokazuje 
sou asným m ením koncentrace radonu a intenzity v trání v jednotlivých místnostech 
pobytového prostoru v dob , kdy je stavba provozn  a funk n  dokon ena. 
 
3.  PROTIRADONOVÁ IZOLACE 
Použití 
Ve všech kategoriích radonového indexu stavby musí být prost ednictvím protiradonové izolace 
chrán ny nové stavby s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích v traným s intenzitou 
v trání nep evyšující 0,6 h–1. Je-li ale pod stavbou vytvo ena vrstva o vysoké propustnosti o 
tlouš ce v tší než 50 mm, nebo je-li sou ástí kontaktní konstrukce podlahové vytáp ní, nebo je-
li radonový index stavby vysoký, musí být navíc protiradonová izolace provedena v kombinaci 
s odv tráním podloží nebo s odv tranou ventila ní vrstvou vloženou do kontaktní konstrukce. 
U staveb s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích, který je v trán s návrhovou hodnotou 
intenzity v trání vyšší než 0,6 h–1, m že být protiradonová izolace nahrazena celistvou 
hydroizolací. Kombinovaná opat ení se ale používají obdobn  jako u staveb s intenzitou v trání 
nep evyšující 0,6 h–1. 
Návrh 
Návrh protiradonové izolace doznal podstatných zm n. Nov  se již nepo ítá minimální tlouš ka 
izolace, ale její radonový odpor RRn podle vztahu (1). 

Rn
sinhd lR

l
=

⋅
  [s/m]         (1) 

kde d je tlouš ka izola ního výrobku [m], l je difuzní délka radonu ve výrobku [m] a  je 
p em nová konstanta radonu [2,1.10–6 s–1]. Difuzní délka je dána vztahem: 

1/2( / )l D=  [m]          (2) 

kde D je sou initel difuze radonu v izola ním výrobku [m2/s]. 

Jak vyplývá ze vztahu (1) radonový odpor roste s rostoucím pom rem d/l, tj. se zv tšující se 
tlouš kou materiálu a s klesající hodnotou sou initele difuze radonu. Tato závislost není lineární, 
což dokumentuje graf na obr. 1.  

 
Obr. 1 – Závislost radonového odporu na sou initeli difuze radonu a pom ru d/l. 

 
Radonový odpor vyjad uje schopnost daného izola ního výrobku charakterizovaného tlouš kou 
a difuzní délkou omezovat difuzi radonu. Jedná se tedy o charakteristiku výrobku. Je-li daný 
výrobek k dispozici ve více tlouš kách, musí být radonový odpor stanoven pro každou výrobní 
tlouš ku samostatn . P edpokládá se, že hodnoty radonového odporu budou výrobci izolací 
postupn  uvád t u každého výrobku v p íslušném technickém listu. Do té doby je t eba 
radonový odpor po ítat podle vztahu (1). 

 [s/m]         (1)
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Spln ní požadavku, že koncentrace radonu nep ekra uje návrhovou hodnotu Cnh, se prokazuje 
sou asným m ením koncentrace radonu a intenzity v trání v jednotlivých místnostech 
pobytového prostoru v dob , kdy je stavba provozn  a funk n  dokon ena. 
 
3.  PROTIRADONOVÁ IZOLACE 
Použití 
Ve všech kategoriích radonového indexu stavby musí být prost ednictvím protiradonové izolace 
chrán ny nové stavby s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích v traným s intenzitou 
v trání nep evyšující 0,6 h–1. Je-li ale pod stavbou vytvo ena vrstva o vysoké propustnosti o 
tlouš ce v tší než 50 mm, nebo je-li sou ástí kontaktní konstrukce podlahové vytáp ní, nebo je-
li radonový index stavby vysoký, musí být navíc protiradonová izolace provedena v kombinaci 
s odv tráním podloží nebo s odv tranou ventila ní vrstvou vloženou do kontaktní konstrukce. 
U staveb s pobytovým prostorem v kontaktních podlažích, který je v trán s návrhovou hodnotou 
intenzity v trání vyšší než 0,6 h–1, m že být protiradonová izolace nahrazena celistvou 
hydroizolací. Kombinovaná opat ení se ale používají obdobn  jako u staveb s intenzitou v trání 
nep evyšující 0,6 h–1. 
Návrh 
Návrh protiradonové izolace doznal podstatných zm n. Nov  se již nepo ítá minimální tlouš ka 
izolace, ale její radonový odpor RRn podle vztahu (1). 

Rn
sinhd lR

l
=

⋅
  [s/m]         (1) 

kde d je tlouš ka izola ního výrobku [m], l je difuzní délka radonu ve výrobku [m] a  je 
p em nová konstanta radonu [2,1.10–6 s–1]. Difuzní délka je dána vztahem: 

1/2( / )l D=  [m]          (2) 

kde D je sou initel difuze radonu v izola ním výrobku [m2/s]. 

Jak vyplývá ze vztahu (1) radonový odpor roste s rostoucím pom rem d/l, tj. se zv tšující se 
tlouš kou materiálu a s klesající hodnotou sou initele difuze radonu. Tato závislost není lineární, 
což dokumentuje graf na obr. 1.  

 
Obr. 1 – Závislost radonového odporu na sou initeli difuze radonu a pom ru d/l. 

 
Radonový odpor vyjad uje schopnost daného izola ního výrobku charakterizovaného tlouš kou 
a difuzní délkou omezovat difuzi radonu. Jedná se tedy o charakteristiku výrobku. Je-li daný 
výrobek k dispozici ve více tlouš kách, musí být radonový odpor stanoven pro každou výrobní 
tlouš ku samostatn . P edpokládá se, že hodnoty radonového odporu budou výrobci izolací 
postupn  uvád t u každého výrobku v p íslušném technickém listu. Do té doby je t eba 
radonový odpor po ítat podle vztahu (1). 

 [m]          (2)

kde D je součinitel difuze radonu v izolačním výrobku [m2/s].

Jak vyplývá ze vztahu (1) radonový odpor roste s rostoucím poměrem d/l, tj. se zvětšující se 
tloušťkou materiálu a s klesající hodnotou součinitele difuze radonu. Tato závislost není lineární, 
což dokumentuje graf na obr. 1. 
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Obr. 1 – Závislost radonového odporu na součiniteli difuze radonu a poměru d/l.

Radonový odpor vyjadřuje schopnost daného izolačního výrobku charakterizovaného tloušťkou 
a difuzní délkou omezovat difuzi radonu. Jedná se tedy o charakteristiku výrobku. Je-li daný 
výrobek k dispozici ve více tloušťkách, musí být radonový odpor stanoven pro každou výrobní 
tloušťku samostatně. Předpokládá se, že hodnoty radonového odporu budou výrobci izolací 
postupně uvádět u každého výrobku v příslušném technickém listu. Do té doby je třeba radonový 
odpor počítat podle vztahu (1).

Pro výpočet radonových odporů pro jednotlivé tloušťky izolačního výrobku platí následující 
zásady:

u výrobku, který je homogenní, jednovrstvý a nevyztužený, se radonový odpor každé jeho • 
tloušťky vypočítá s použitím součinitele difuze radonu stanoveného pro libovolnou tloušťku 
výrobku (součinitel difuze radonu je pro všechny tloušťky stejný);
u ostatních výrobků se radonový odpor jednotlivých tlouštěk vypočítá na základě součinitele • 
difuze radonu stanoveného pro každou dílčí tloušťku samostatně (součinitel difuze radonu 
je u každé tloušťky jiný);
tloušťka izolačního výrobku se vždy uvažuje reálnou hodnotou, nikoliv tabulkovým číslem.• 

Přehled hodnot radonového odporu pro různé materiálové složení izolačních výrobků poskytuje 
graf na obr. 2, který vznikl výpočtem z hodnot součinitele difuze radonu změřených v 650 izolacích 
[4]. Z grafu vyplývá, že běžné hydroizolace mají radonový odpor v řádu desítek až stovek Ms/m.
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Legenda: BEPA – bentonit mezi kartóny, BETX – bentonit mezi textiliemi, EP – epoxidový nátěr, EVOH – polymerní 
fólie obsahující vrstvu z ethylenvinylalkoholu, HDPE –polyethylen o vysoké hustotě, LDPE – polyethylen o nízké 
hustotě, MBC – stěrka z modifikovaného bitumenu, MB-PE – SBS modifikovaný bitumen na PE fólii, MBM – SBS 
modifikovaný asfaltový pás, MBM-Al – MBM s Al nosnou vložkou, BM – asfaltový pás z oxidovaného asfaltu,  
BM-Al – BM s Al nosnou vložkou, PE – polyethylenová fólie o neznámé hustotě nebo fólie o více vrstvách PE,  
PE-Al – PE s Al nosnou vložkou, PO – fólie z nespecifikovaných polyolefinů, PP – fólie z polypropylenu,  
PU – polyuretanový nátěr nebo stěrka, PURE – stěrka polyurea, PVC – fólie z polyvinylchloridu,  
PCC – polymercementová stěrka, CC – cementová stěrka, RBM – pryžová fólie

Obr. 2 – Minimální, průměrný a maximální radonový odpor hydroizolačních materiálů v závislosti 
na jejich chemickém složení. Zpracováno z hodnot součinitele difuze radonu změřených v 650 izolacích 

na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Podle revidovaného znění ČSN 73 0601 lze na ochranu dané stavby použít jen takovou 
protiradonovou izolaci, jejíž radonový odpor rrn je větší než nebo roven minimálnímu radonovému 
odporu rrn,min, neboli musí platit podmínka (3).

Rn Rn,minR R≥           (3)

Minimální radonový odpor rrn,min se vypočítá v závislosti na parametrech domu a návrhové 
hodnotě koncentrace radonu v půdním vzduchu podle vztahu (4).

1 s
Rn,min

mez

3600 C
R

E
⋅ ⋅

=   [s/m]        (4) 

kde Cs je návrhová koncentrace radonu v p dním vzduchu [Bq/m3], α1 je bezpe nostní 
bezrozm rný sou initel [-], jehož hodnot se revize normy nedotkla a Emez je maximáln  
p ípustná rychlost plošné emise radonu do objektu [Bq/(m2h)].  

Návrhová koncentrace radonu v p dním vzduchu Cs se vypo ítá v závislosti na t etím kvartilu 
koncentrace radonu v p dním vzduchu Q3 stanoveném p i radonovém pr zkumu pozemku, 
po tu podzemních podlaží, vertikálním profilu plynopropustnosti zemin a velikosti zastav né 
plochy P podle Tab. 1. 

Tab. 1 – Výpo et návrhové hodnoty koncentrace radonu v p dním vzduchu Cs 

Po et podzemních podlaží P  200 m2 P > 200 m2 

0 Cs = Q3 Cs = 1,25 x Q3 

1 Plynopropustnost se 
sm rem dol  

nem ní nebo klesá 
Cs = 1,25 x Q3 

Cs = 1,5 x Q3 
Jiný profil 

plynopropustnosti 
než výše 

Cs = 1,5 x Q3 

2 a více Stanoví se individuáln , ale musí platit Cs  1,5 x Q3 

 
Bezpe nostní sou initel α1 se stanovuje na základ  návrhové plynopropustnosti zemin, což je 
plynopropustnost na úrovni základové spáry (pod podlahou nejnižšího podlaží). Uvažuje se 
podle skute nosti s tím, že je-li pod podlahou nejnižšího podlaží z ízen jakýkoliv plynopropustný 
podsyp o tlouš ce v tší než 50 mm, je návrhová plynopropustnost zeminy vždy vysoká, naopak 
pod hladinou podzemní vody je vždy nízká. 

Výpo et maximální rychlosti plošné emise radonu do interiéru Emez z stal nezm n n, tzn. platí 
vztah: 

dif k nh
mez

p s(A )
C V n

E
A

⋅ ⋅
=

+  [Bq/(m2·h)]       (5) 

kde Vk je objem výpo tové místnosti v kontaktním podlaží [m3], nnh je návrhová hodnota 
intenzity v trání [h–1], Ap je p dorysná plocha výpo tové místnosti v kontaktu s podložím [m2], 
As je plocha suterénních st n výpo tové místnosti v kontaktu s podložím [m2] a Cdif je 10 % 
návrhové hodnoty koncentrace radonu ve stavb  Cnh [Bq/m3]. 

Aby se návrh protiradonové izolace usnadnil a zp ístupnil co nejv tšímu po tu ú astník  
stavebního procesu (projektant, dodavatel, investor, výrobce izolace), umož uje nové zn ní 
normy stanovit hodnotu minimálního radonového odporu RRn,min také ode tem z Tab. 2. Tento 
postup je možný pouze u staveb bez podzemního podlaží, jejichž pobytové prostory mají 
sv tlou výšku v rozmezí 2,5 – 2,8 m. Sou asn  musí platit, že návrhová hodnota koncentrace 
radonu v p dním vzduchu Cs nep esahuje 200 kBq/m3 pro nízkoplynopropustné podloží, 140 
kBq/m3 pro st edn plynopropustné podloží a 60 kBq/m3 pro vysokoplynopropustné podloží. 

Další výhodou tabulky p edepisující hodnoty minimálního radonového odporu je to, že 
umož uje výrobc m izolací jasn  definovat oblast použitelnosti svých jednotlivých výrobk . 

Hodnoty minimálního radonového odporu jsou v Tab. 2 stanoveny vždy pro maximální hodnotu 
koncentrace radonu v p dním vzduchu odpovídající p íslušné kategorii radonového indexu 
stavby, a jsou proto vždy na stran  bezpe nosti (jsou vyšší než hodnoty stanovené p esným 
výpo tem podle vztahu (4)). To znamená, že nepoda í-li se pro n jaký izola ní výrobek splnit 
podmínku (3) a RRn,min byl stanoven z tabulky 2, m že se stát, že tato podmínka bude spln na 
poté, co se RRn,min ur í p esným výpo tem podle vztahu (4). P esný výpo et je v tomto p ípad  
rozhodující. 

P i kombinaci s odv tráním podloží nebo s ventila ní vrstvou v kontaktní konstrukci se 
protiradonová izolace navrhne tak, že do vztahu (4) se dosazují snížené hodnoty sou initele α1 

  [s/m]        (4)

 kde cs je návrhová koncentrace radonu v půdním vzduchu [Bq/m3], α1 je bezpečnostní 
bezrozměrný součinitel [-], jehož hodnot se revize normy nedotkla a emez je maximálně přípustná 
rychlost plošné emise radonu do objektu [Bq/(m2h)]. 

Návrhová koncentrace radonu v půdním vzduchu cs se vypočítá v závislosti na třetím kvartilu 
koncentrace radonu v půdním vzduchu Q3 stanoveném při radonovém průzkumu pozemku, počtu 
podzemních podlaží, vertikálním profilu plynopropustnosti zemin a velikosti zastavěné plochy P 
podle Tab. 1.
Tab. 1 – Výpočet návrhové hodnoty koncentrace radonu v půdním vzduchu cs

Počet podzemních podlaží P ≤ 200 m2 P > 200 m2

0 Cs = Q3 Cs = 1,25 x Q3

1

Plynopropustnost se směrem 
dolů nemění nebo klesá Cs = 1,25 x Q3

Cs = 1,5 x Q3Jiný profil plynopropustnosti 
než výše Cs = 1,5 x Q3

2 a více Stanoví se individuálně, ale musí platit Cs ≥ 1,5 x Q3
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Bezpečnostní součinitel α1 se stanovuje na základě návrhové plynopropustnosti zemin, což 
je plynopropustnost na úrovni základové spáry (pod podlahou nejnižšího podlaží). Uvažuje se 
podle skutečnosti s tím, že je-li pod podlahou nejnižšího podlaží zřízen jakýkoliv plynopropustný 
podsyp o tloušťce větší než 50 mm, je návrhová plynopropustnost zeminy vždy vysoká, naopak 
pod hladinou podzemní vody je vždy nízká.

Výpočet maximální rychlosti plošné emise radonu do interiéru emez zůstal nezměněn, tzn. platí 
vztah:

dif k nh
mez

p s(A )
C V n

E
A

⋅ ⋅
=

+
 [Bq/(m2·h)]        (5)

 kde vk je objem výpočtové místnosti v kontaktním podlaží [m3], nnh je návrhová hodnota intenzity 
větrání [h–1], ap je půdorysná plocha výpočtové místnosti v kontaktu s podložím [m2], as je 
plocha suterénních stěn výpočtové místnosti v kontaktu s podložím [m2] a cdif je 10 % návrhové 
hodnoty koncentrace radonu ve stavbě cnh [Bq/m3].

Aby se návrh protiradonové izolace usnadnil a zpřístupnil co největšímu počtu účastníků 
stavebního procesu (projektant, dodavatel, investor, výrobce izolace), umožňuje nové znění 
normy stanovit hodnotu minimálního radonového odporu rrn,min také odečtem z Tab. 2. Tento 
postup je možný pouze u staveb bez podzemního podlaží, jejichž pobytové prostory mají světlou 
výšku v rozmezí 2,5 – 2,8 m. Současně musí platit, že návrhová hodnota koncentrace radonu 
v půdním vzduchu cs nepřesahuje 200 kBq/m3 pro nízkoplynopropustné podloží, 140 kBq/m3 pro 
středněplynopropustné podloží a 60 kBq/m3 pro vysokoplynopropustné podloží.

Další výhodou tabulky předepisující hodnoty minimálního radonového odporu je to, že umožňuje 
výrobcům izolací jasně definovat oblast použitelnosti svých jednotlivých výrobků.

Hodnoty minimálního radonového odporu jsou v Tab. 2 stanoveny vždy pro maximální hodnotu 
koncentrace radonu v půdním vzduchu odpovídající příslušné kategorii radonového indexu stavby, 
a jsou proto vždy na straně bezpečnosti (jsou vyšší než hodnoty stanovené přesným výpočtem 
podle vztahu (4)). To znamená, že nepodaří-li se pro nějaký izolační výrobek splnit podmínku (3) 
a rrn,min byl stanoven z tabulky 2, může se stát, že tato podmínka bude splněna poté, co se rrn,min 
určí přesným výpočtem podle vztahu (4). Přesný výpočet je v tomto případě rozhodující.

Při kombinaci s odvětráním podloží nebo s ventilační vrstvou v kontaktní konstrukci se 
protiradonová izolace navrhne tak, že do vztahu (4) se dosazují snížené hodnoty součinitele α1 
v závislosti na tom, zda je ventilační vrstva větrána nuceně nebo přirozeně, a za cs se dosazuje 
návrhová hodnota koncentrace radonu v půdním vzduchu. Došlo tak k výraznému zjednodušení 
návrhu protiradonové izolace v případě kombinace s ventilační vrstvou. 
Tab. 2 – Minimální radonový odpor RRn,min pro návrhové hodnoty koncentrace radonu ve stavbě 100 / 150 / 200 Bq/m3

Typ stavby
Návrhová 
intenzita větrání 
nnh  [h

–1]

Minimální radonový odpor RRn,min [Ms/m] pro radonový 
index stavby

nízký střední vysoký

Stavba bez podzemního podlaží 
s pobytovým prostorem v kontaktním 
podlaží

0,2 44 / 29 / 22 150 / 100 / 75 300 / 200 / 150

0,4 22 / 15 / 11 75 / 50 / 38 150 / 100 / 75

0,6 14 / 9 / 7 50 / 33 / 25 100 / 67 / 50

Stavba na řádku 1 s přirozeným 
odvětráním podloží nebo s přirozeným 
odvětráním ventilační vrstvy

0,2 28 / 19 / 14 100 / 67 / 50 200 / 133 / 100

0,4 14 /9 / 7 50 / 33 / 25 100 / 67 / 50

0,6 10 / 7 / 5 34 / 23 / 17 68 / 45 / 34

Stavba na řádku 1 s nuceným odvětráním 
podloží nebo s nuceným odvětráním 
ventilační vrstvy

0,2 14 / 9 / 7 50 / 33 / 25 100 / 67 / 50

0,4 8 / 5 / 4 26 / 17 / 13 50 / 33 / 25

0,6 4 / 3 / 2 16 / 11 / 8 34 / 23 / 17

Poznámka. Pro mezilehlé hodnoty intenzity větrání se minimální radonový odpor určí lineární interpolací.



10

4. ZÁVěR
S cílem zjednodušit a zpřístupnit všem účastníkům stavebního procesu návrh protiradonové 

izolace a umožnit tak i laickou kontrolu jejího správného návrhu, byl revizí ČSN 73 0601 zcela 
změněn postup pro dimenzování protiradonové izolace. Aby bylo možné v plném rozsahu využít 
výhody nového postupu, měli by výrobci co nejrychleji začlenit hodnoty radonových odporů do 
technických listů svých izolačních výrobků.

lIteratura
[1] Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů

[2] Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

[3] ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. ČAS, 2019

[4] Jiránek M., Kačmaříková V.: Radon diffusion coefficients and radon resistances of waterproofing 
materials available on the building market. Journal of Environmental Radioactivity 208-209 
(2019), doi.org./10.1016/j.jenvrad.2019.106019
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PrOStuPy StaveBNímI kONStrukcemI . DetaIl, který umí 
zkazIt DOjem z celé StavBy

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

anotace: 
Prostup je horkým bramborem na každé stavbě, nikdo se mu nechce věnovat a nikdo ho 

nechce mít ve své dodávce, ale proč? Proč tomu tak vlastně je? Proč to není standard, jako jiné 
detaily? Proč se položí dlažba a nezapomene se na spárovačku, nebo vyzdí komín a oplechování 
je samozřejmost.  

Myslíme si, že to podstatné se odehrává už v návrhu detailu. Pokud projekt neukáže cestu 
a nedá jasné řešení, je pravděpodobné, že se realizační firma nebude hrnout do tak zodpovědného 
úkolu, jako je udržení vody tam, kde ji chceme mít. 

Vše začíná u projektanta. Proto je z našeho pohledu důležité šířit osvětu právě u nich, těch 
prvních v řadě. Sami jsme technici a projektanti a víme, jaký tlak je na projektanty vyvíjen. 
Odevzdávat projekty v šibeničních termínech a za málo peněz. Není čas se zabývat něčím, jako 
je detail prostupu. Zde často vznikají dvě ne úplně šťastná řešení. Buď se prostup vůbec neřeší 
a tím pádem připouští improvizaci, nebo se použije detail systémem vždycky jako vždycky, ale 
ono to tak nejde, protože neexistuje universální řešení.    

         
Montážní pěna je považována za všelék, ale až čas ukáže její nedostatky.

Naše práce mimo jiné spočívá v tom, abychom projektantovi usnadnili život a pomohli správný 
prostup vybrat a dostat do projektu. Na našich cestách po projekčních kancelářích, jsme si oblíbili 
níže popsané patero.    

Projekt – stačí ukázat cestu
Nejhorší, co projektant může udělat je, že nechá prostup bez povšimnutí, nebo zmíní řešení, 

které už kdysi použil bez návaznosti na potřeby stavby.

Neexistuje universální řešení
Takto se prostupy řešily v projektech ještě nedávno. Jednou vytvořený detail se kopíruje 

z projektu do projektu bez ohledu na to, jestli je vhodný pro daný typ konstrukce, hydroizolace, 
nebo technologický postup. 

kouzelné slovíčko „systémový“ 
Pokud se v projektu odkážeme na něco systémového, nepřipouštíme tím improvizaci na stavbě. 

Montážní pěna není systémové řešení.

Technická podpora
Stejně jako osvícení učitelé za našich mladých školních let hlásili, že není potřeba učit se vše 

nazpaměť. Stačí vědět kam se kouknout, nebo ještě lépe koho se zeptat.
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Důležitá je možnost volby
Ve všem, co v životě děláme máme rádi, pokud máme na výběr z více možností. Stejně je tomu 

i u prostupů. Vždy je lepší, pokud si mohu vybrat například podle ceny, záruky, tlakové odolnosti, 
země původu apod. 

Sami se snažíme vymýšlet, jak usnadnit projektantovi život a jeden z takových pomocníku jsou 
projekční podklady, respektive detaily prostupů rozkresleny v dwg formátu. Není nic příjemnějšího, 
než sáhnout do knihovny a pomocí ctrl+c a crtl+v mít vyřešeno. Stačí si o ně jen napsat na 
prostupy@prostupy.cz . 

Projekční podklad DWG – kompletní schéma prostupu bílou vanou (novostavba)

pažnice Typ FE

www.prostupy.cz

tì snící vložka napø:
PS Standard, PS Easy, Lu–GT,
Typ ED (DD), GPD, NOVA Uno

bílá vana
vodonepropustný beton

(ne)tlaková voda

vnì jší strana
konstrukce

vnitøní strana
konstrukce

O
 D

N
/ID

L

potrubí/kabel

O
 d

60

14

tì snicí høeben
4LOCK

O
 D

N
/O

D
Projekční podklad DWG – kompletní schéma prostupu černou vanou (novostavba)

www.prostupy.cz

tì snící vložka napø:
PS Standard, PS Easy, Lu–GT,
Typ ED (DD), GPD, NOVA Uno

(ne)tlaková voda

vnì jší strana
konstrukce

vnitøní strana
konstrukce

O
 D

N
/ID

L

potrubí/kabel

O
 d

60

14

tì snicí høeben
4LOCK

svislá stì na – èerná vana
kombinace bílá vana + hydroizolace

nebo beton + hydroizolace

10
0

tì snicí límec
"G" nebo "r"

vnì jší strana
konstrukce

pažnice Typ fE/Sf10–G (R)
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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).• 

         
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 
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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).

betonu 
a ímo z

icí vložku),

Bílá vana, rekonstrukce –
– novostavba

slouží jako pojistka a konstrukci.

potrubí. Po

pevnou a

V
(asfaltové pásy a mPVC fólie):

           
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).
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límcem, kovové pažnice s pevnou a volnou 
límcem),

prostup základovou deskou (plastové pažnice s límcem, kovové pažnice s pevnou 
a bí s límcem).

–

– prostup základovou deskou

– rekonstrukce

Do návazností 
na povrchové hydroizolace. Otvor do
i konstrukci.

Do
s integrovaným límcem pro návaznost na hydroizolace (asfaltové pásy, mPVC fólie).
K dispozici jsou i není možné ho 

Další možností je do otvoru v konstrukci (vývrt i vybouraný otvor) zasunout pažnici 
s límcem typ FE/F a
Pažnice se v
pomocí PU tmelu nalepí na konstrukci a
K dispozici jsou také tvarovky pro KG potrubí s
a jsou již s

pevnou a volnou 
oblibou se používají u atypických realizací, kde je nutné projít více 

instalacemi v

         
Černá vana, novostavba – prostup stěnou

  
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
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Bílá vana, rekonstrukce – prostup stěnou/základovou deskou

Bílá vana, rekonstrukce – prostup stěnou/základovou deskou

   
Bílá vana, rekonstrukce – prostup 

. Na

projektanta a konstrukcí. Návrh 
,

Bílá vana, rekonstrukce – prostup stěnou/základovou deskou

Seznámili jsme vás ze základními typy prostupů pro celou řadu situací. 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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METODy ZjIšťOVÁNí ObSAHU ZMěkČOVADEL VE STřEšNíCH 
fóLIíCH Z MěkČENÉHO PVC

Ing. jiří Samsonek, Ph.D. (1)
Ing. Libor bednář (2)
Ing. Libor Vykydal (3)
(1) ITC Zlín, a.s., tř. Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín
(2) FATRA, a.s., Teplárenská 601/7, 108 00 Praha 8
(3) TKHIF, z.s., Václavkova 4, 160 00 Praha 6, www.tkhif.cz

anotace: 
Měkčené PVC používané pro výrobu střešních fólií je složitou směsí obsahující řadu přísad, 

jejichž správná volba a kombinace dává materiálu požadované technické parametry. jednou 
z hlavních složek této směsi jsou změkčovadla, která ačkoliv jsou v procesu výroby pevně 
zafixována v polymeru, za určitých podmínek mohou z hmoty fólie unikat. To má za následek 
pozvolnou změnu typických parametrů, pomocí kterých lze postupně sledovat proces stárnutí 
fólií. Metodicky správné a průkazné stanovení aktuálního obsahu změkčovadel je jedním 
z hlavních testů, z nichž je možno vyvodit další závěry a prognózy týkající se jejich technických 
parametrů, funkčních vlastností a očekávatelné životnosti.

1.  ÚVOD
Polymer PVC je z procesu polymerace dodáván ve formě bílého prášku a na konečné výrobky 

se zpravidla nezpracovává samostatně, ale vždy ve směsi s řadou přísad, které jednak umožňují 
a dále zlepšují jeho zpracovatelnost, ale především upravují jeho konečné užitné vlastnosti. 
Přísady jsou látky, které jsou v polymeru fyzikálně dispergované bez toho, že by významně 
ovlivnily jeho vlastní strukturu.

Podle množství přidaných změkčovadel se směsi dělí na neměkčený PVC (zkratka PVC-U) 
a měkčený PVC (zkratka PVC-P). Samotný PVC má vysokou pevnost v tahu, je prakticky 
nehořlavý, má výbornou chemickou odolnost a je odolný vůči bakteriím a plísním, měkčením se 
vlastnosti PVC mění, ovlivňuje je především množství a typ použitých změkčovadel a dalších 
přísad.

Samotný polymer PVC měkne při teplotě nad 85 °C a již při 180 °C, to je před dosažením běžných 
zpracovatelských teplot, se začíná rozkládat. Základní přísadou umožňující jeho zpracování jsou 
proto tepelné stabilizátory, které zabraňují odštěpování chlorovodíku a následnému hnědnutí 
až černání polymeru. Díky tepelným stabilizátorům lze PVC-P fólie svařovat horkým vzduchem 
o vysoké teplotě nad 500° C.

Dalšími přísadami do PVC směsí jsou kromě tepelných stabilizátorů maziva, změkčovadla, 
světelné stabilizátory, barviva, pigmenty, plniva a prostředky snižující hořlavost. Kromě těchto 
látek existují další speciální přísady, které upravují některé zcela specifické vlastnosti.

Maziva jsou pomocné látky ulehčující zpracování směsi tím, že zlepšují tokové vlastnosti 
a snižují její lepivost na povrchy výrobního zařízení, svým působením také většinou vylepšují 
povrchovou kvalitu výrobků. Podle jejich účinku ve směsi se dělí na maziva vnitřní a vnější.

UV stabilizátory mají za úkol absorbovat dopadající záření v ultrafialové části spektra, jejíž 
energie je dostatečně velká, aby způsobila rozklad a degradaci polymeru a toto záření přeměnit 
na energeticky chudší, pro polymery neškodné záření o vyšší vlnové délce. U střešních fólií 
se tyto stabilizátory většinou přidávají jen do vrchní vrstvy fólie, která bude vystavena přímému 
působení povětrnostních vlivů, včetně slunečnímu záření.

Barviva a pigmenty se používají pro úpravu barevného odstínu, přičemž PVC-P směsi umožňují 
vybarvení na velmi širokou barevnou škálu. Barviva jsou látky rozpustné v polymeru, mají 
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většinou vysokou vybarvovací schopnost, ale často nižší tepelnou a barevnou stálost a umožňují 
vytvořit rozsáhlé množství pastelových odstínů, jsou vhodné i pro vybarvení transparentních 
směsí. Pigmenty jsou barevné prášky nerozpustné v polymerech, mají vysokou kryvost, většinou 
ale nedávají polymeru požadované pastelové odstíny. Mezi představitele bílého pigmentu patří 
titanová běloba, která bývá často základem do barevných směsí.

Plniva jsou přísady, které mají především za úkol nastavit a zlevnit polymerní směs. Ovlivňují její 
zpracovatelské vlastnosti, mohou zlepšovat pevnost, houževnatost, tuhost, rozměrovou stálost 
a hořlavost, u směsí používaných pro výrobu střešních fólií však při vyšším dávkování především 
zhoršují technické parametry výrobku a snižují tak jeho užitné vlastnosti Nejčastěji používaným 
plnivem do PVC-P směsí je vápenec, jeho vyšší dávkování zvyšuje hustotu směsí a jeho přínos 
ke zlevnění výrobku se tak potlačuje. Při nerozvážném používání plniv může dojít ke snížení 
užitných vlastností výrobku a zkrácení jeho životnosti.

Úlohou retardérů hoření je zpomalit proces hoření nebo ho přerušit. Ke snížení hořlavosti 
přispívají i speciální typy změkčovadel, tyto se však především k jejich vyšší ceně používají jen 
zřídka a některé z nich mohou navíc negativně ovlivňovat některé parametry finálního výrobku.

Změkčovadla jsou nejvíce zastoupenou přísadou v PVC-P směsích. Mají za úkol snížit tvrdost 
a změkčit vlastní polymer PVC. Změkčovadla jsou v tepelně zpracovatelském procesu solvatací 
fyzikálně navázána na zrna PVC polymeru a tím pevně zafixována v polymerní matrici.

Je zřejmé, že PVC-P je složitou směsí, kde vedle polymeru PVC tvoří často až polovinu 
jeho hmoty další různorodé přísady. Výsledné parametry materiálu PVC-P závisí nejen na 
volbě jednotlivých komponent, ale i na volbě jejich vzájemné kombinace, která může mít jak 
synergické, tak antagonistické působení, na způsobu dispergace a zapracování přísad do 
směsi a v neposlední řadě i na způsobu zpracování směsi na finální výrobek a úrovni dodržení 
předepsaných zpracovatelských parametrů v rámci dané výrobní technologie.

2. ZMěkČOVADLA VE fóLIíCH PVC-P
Samotný polymer PVC je tuhý nepoddajný materiál, který má relativně vysokou pevnost a vysoký 

modul pružnosti a jeho tuhost je dána intenzivními interakcemi mezi makromolekulami samotného 
PVC. Pokud se do práškového polymeru vmíchají změkčovadla materiálově kompatibilní s PVC, 
dojde k jevu označovanému jako solvatace. Procesem solvatace dojde k obalení jednotlivých 
makromolekul PVC změkčovadlem, čímž se od sebe makromolekuly oddálí a sníží se hustota 
(intenzita) mezi-molekulových sil. Polymerní směs se tak stává měkčí a poddajnější. Dávkování 
změkčovadel do PVC směsi při výrobě tak přímo ovlivňuje výslednou tvárnost a ohebnost 
výsledného měkčeného PVC. Při výrobě hydroizolačních fólií tvoří výchozí směs vedle polymeru 
PVC ještě další výše uvedené složky, takže podíl změkčovadel ve finální směsi PVC-P je typicky 
30-35 hm. %.

Změkčovadla jsou organické oleje, které jsou uměle syntetizovány. Jsou to čiré viskózní 
bezbarvé kapaliny, typického zápachu. Pro výrobu střešních hydroizolačních pásů se používají 
zejména estery kyseliny ftalové (ftaláty). Principem výroby změkčovadla je reakce mezi organickou 
kyselinou a alkoholem za vzniku esteru a vody, která se posléze z procesu esterifikace odstraní. 
Podle typu použitého alkoholu se získá typ vyrobeného ftalátu. Pokud se použije k výrobě ftalátu 
organický alkohol s malou molekulovou hmotností, vzniknou ftaláty s celkově menší molekulovou 
hmotností a naopak. Velikost molekuly ftalátu souvisí jednak se schopností a rychlostí solvatace 
PVC a rovněž také s následnou možnou migrací ftalátu.

3. PROČ A jAk MOHOU ZMěkČOVADLA UNIkAT
Změkčovadla nejsou vázána na řetězec PVC chemickou vazbou, pouze mezimolekulovými 

interakcemi, což znamená, že se mohou uvolňovat v průběhu životnosti výrobku do okolí. 
Mechanizmus uvolňování souvisí s mnoha faktory, jako difuze, vymývání z povrchu vodou, 
degradací jak samotných změkčovadel, tak i samotného PVC. Mechanizmy, jakým z povrchu 
PVC unikají změkčovadla mohou být:
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Vymývání: Při působení dešťové vody na povrch PVC-P fólie dochází k postupnému vymývání 
změkčovadel z matrice fólie. Toto vymývání je však velmi pomalé, ftaláty jsou jen nepatrně 
rozpustné ve vodě, řádově jsou to mikrogramy na litr vody

Degradace samotného změkčovadla: Samotné změkčovadlo je organická látka, která se může 
vlivem tepla, UV záření a za pomoci ostatních přítomných látek (plniv, prachu apod.) rozkládat 
například hydrolýzou.

Degradace polymerního řetězce PVC: Pokud je polymerní řetězec PVC špatně stabilizován 
proti UV záření, může docházet k jeho intenzivní degradaci. S degradací PVC řetězce pak jde 
ruku v ruce i ztráta změkčovadel, jelikož nemají být již na čem zakotveny.

K těmto jevům dochází u každé PVC fólie, je vždy otázkou, v jaké míře. Dobře navržené 
receptury PVC fólií zajišťují minimalizaci těchto procesů a tím i dlouhou životnost PVC střešní 
fólie. Naopak špatně navržená receptura, která nezajišťuje zejména dobrou UV stabilizaci fólie, 
vede k předčasně zdegradovaným střešním fóliím a tím ke vzniku vad hydroizolačního systému.

4. LEGISLATIVNí POŽADAVky NA ZASTOUPENí ZMěkČOVADEL VE fóLIíCH 
Pvc-P 
Pro hydroizolační plastové střešní fólie platí závazná harmonizovaná evropská norma ČSN EN 

13956, ta však ve svých požadavcích nespecifikuje žádná kritéria, která by stanovovala povinnosti 
pro výrobce z pohledu garance obsahu nebo druhu použitých změkčovadel v PVC-P fóliích ani 
další jiné parametry výrobku, které by měly bližší přímou souvislost s obsahem změkčovadel 
v PVC-P fóliích.

Vedle zmiňované harmonizované normy byla pro posuzování střešních fólií z PVC-P vytvořena 
za spolupráce 17 evropských zkušebních institucí UEAtc technická příručka pro posuzování 
nevyztužených, vyztužených a kašírovaných střešních fólií z PVC-P, vydání 12/2001, která 
obsahuje řadu zkušebních postupů s vymezením požadované úrovně parametrů pro konkrétní 
výrobek. Změkčovadel se v daném dokumentu týkají články 4.2.7 „Obsah změkčovadel“, 4.2.8. 
„Typ změkčovadla“ a 4.4.1. „Zkoušky trvanlivosti fólií“. Čl. 4.2.8. popisuje obsah změkčovadel 
jako éterový a metanolový extrakt kapalných složek směsi a paradoxně se pak odkazuje na 
metodiku popsanou v německé normě DIN 35738, která však již není dále v dokumentu citována 
ani v seznamu použitých norem a byla volena tudíž trochu nešťastně. Čl. 4.2.8 určuje způsob 
stanovení typu změkčovadel, a to porovnáním spekter pořízených metodou infračervené 
spektroskopie. Čl. 4.4.1 přímo předepisuje maximální povolené ztráty změkčovadel po expozici 
fólií ve vodě po dobu 4 týdny při 23 °C a po expozici zvýšenou teplotou 70 °C po dobu 24 týdnů.

Stanovení obsahu změkčovadel u PVC střešních fólií je s odkazem na UEAtc příručku 
předepsáno např. při národní certifikaci KOMO v Holandsku nebo při certifikaci ATG v Belgii.

5. METODy ZjIšťOVÁNí ObSAHU ZMěkČOVADEL VE fóLIíCH PVC-P   
Základní metodou zjišťování obsahu změkčovadel je jejich extrakce ze vzorku pomocí 

nízkovroucího rozpouštědla (diethyletheru) a analýza tohoto extraktu pomocí plynové 
chromatografie s hmotnostní detekcí. Rozpouštědlo vymyje změkčovadla a další nízkomolekulární 
látky z fólie, čímž zbyde jen tvrdý polymer PVC spolu s plnivy a případnou polyesterovou mřížkou 
nebo jinou zpevňující vložkou fólie. Ze získaného extraktu se odpaří rozpouštědlo a zbytek po 
odpaření (olejovitá kapalina) se poté podrobí chromatografické analýze, která určí její složení.

Typický postup je popsán např. v technické normě ČSN EN 14372, Výrobky pro péči o dítě 
– Příbory a nádobí pro krmení – Bezpečnostní požadavky a zkoušky, kapitola 6.3.2 Stanovení 
obsahu ftalátů. 

V listopadu 2014 byla vydána zkušební norma ČSN EN ISO 6427 „Plasty, stanovení látek 
extrahovatelných organickými rozpouštědly (konvenční metody)“ která specifikuje pro jednotlivé 
polymery typy rozpouštědel doporučených pro extrakci konkrétních látek, způsob přípravy 
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zkušebních vzorků a doby extrakce. Pro stanovení změkčovadel v PVC-P fóliích je jako 
rozpouštědlo doporučen diethyléther.

Při přípravě vzorku hydroizolační fólie PVC-P je třeba si uvědomit, že se jedná (s výjimkou 
homogenních typů fólie PVC-P tvořených jen jednou homogenní vrstvou materiálu a které 
jsou zpravidla určeny pro vypracování detailů střešní plochy a pro výrobu tvarových prvků) 
o materiálově heterogenní vícevrstvé výrobky, jejichž jednotlivé vrstvy mají zpravidla různé 
materiálové složení.

Nejběžnější konstrukční typ hydroizolační fólie PVC-P je třívrstvý s horní a spodní dílčí fólií 
a s výztužnou polyesterovou mřížkou nebo vložkou ze skelných vláken mezi nimi, přičemž horní 
vrstva (UV stabilní) mívá jiné složení, než spodní vrstva. Z hlediska požadovaných finálních 
vlastností PVC-P fólie jako celku by měla být flexibilita všech vrstev podobná, nicméně vzhledem 
k možným rozdílným obsahům plniv se může i obsah změkčovadel lišit co se týče horní a spodní 
vrstvy. Rovněž je důležité si uvědomit, že horní vrstva fólie je po expozici UV zářením vždy více 
porézní než u nové fólie a póry obsahují velké množství spadu (silikátů, prachu, pyly apod.). 
Výsledek takové analýzy fólie jako celku by měl být proto vždy pouze indikativní hodnotou. 
Příkladem z praxe jsou fotografie řezů na vzorku nové fólie (obr. 1) a fólie exponované, již částečně 
degradované (obr. 2).

Obr. 1: Detail řezu nové fólie PVC-P tl. 1,5 mm, tloušťka stabilizované vrstvy 0,205 mm, hladký povrch      

Obr.2: Detail řezu fólie PVC-P exponované UV zářením tl. 1,5 mm, tloušťka stabilizované vrstvy 
0,144 mm, povrch hrubý, porézní
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Vhodnější postup je proto provádět přípravu vzorků fólie štípáním, kdy se z předmětného 
vzorku oddělí mechanicky vrstva PVC-P nad resp. pod výztužnou mřížkou a na takto připravených 
úřezech se pak provádí samotná měření. 

V praxi se ve většině zkoumaných případů jedná o zjištění, zda a jak se změnil obsah 
změkčovadel ve fólii PVC-P dlouhodobé vystavené expozici UV záření na střešní ploše. Protože 
žádný právní předpis nestanovuje pro výrobce povinné množství a druh změkčovadel v hmotě 
fólie PVC-P ani povinnost předávat pro účely šetření své výrobní receptury, provádí se měření 
možného úbytku změkčovadel v prověřované fólii porovnáním s obsahem změkčovadel v totožné 
nové fólii.

Alternativním postupem, kterým lze indikovat obsah změkčovadel je infračervená spektrometrie, 
kdy lze měřit interakci mezi PVC-P a infračerveným zářením, přičemž různé molekulové struktury 
interagují s různými vlnovými délkami IR záření. Výsledkem je infračervené spektrum, ve kterém 
lze např. identifikovat absorpční pás esterové skupiny na vlnočtu 1740 cm-1 (typicky přítomné ve 
změkčovadlech) a tento považovat za indikativní pro přítomnost změkčovadla. 

IR spektrometrie je však především zkouška kvalitativní, která detekuje přítomnost změkčovadel 
v hmotě hydroizolační fólie, není však vhodnou zkouškou kvantitativní, která by bezprostředně 
stanovila jejich obsah ve zkoumaném vzorku fólie.

6. ZÁVěR
Pro hydroizolační plastové střešní fólie platí závazná harmonizovaná evropská norma ČSN EN 

13956, ta však ve svých požadavcích nespecifikuje žádná kritéria, která by stanovovala povinnosti 
pro výrobce z pohledu garance obsahu nebo druhu použitých změkčovadel v PVC-P fóliích ani 
další jiné parametry výrobku, které by měly bližší přímou souvislost s obsahem změkčovadel 
v PVC-P fóliích.

Základní metodou pro zjišťování obsahu změkčovadel v hmotě hydroizolační fólie z měkčeného 
PVC je extrakce nízkomolekulárních látek z hmoty fólie pomocí nízkovroucího rozpouštědla 
(diethyletheru) a analýza tohoto extraktu pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. 
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SOUČASNÝ STANDARD ASfALTOVÝCH PÁSŮ PRO HyDROIZOLACE 
StaveB

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“. 

Preferovány jsou SBS modifikované asfaltové směsi viz obecné porovnání asfaltových pásů 
s různým typem asfaltové krycí hmoty:

Vlastnost
Typu asfaltové krycí hmoty

SBS aPP OX

Trvanlivost 1 1 3

Odolnost UV záření - 1 -

Odolnost proti tvorbě prasklin 1 1 3

Odolnost za vyšších teplot (odolnost proti stékání) 2 1 3

Aplikace při nižších teplotách 1 2 3

Pevnost ve spojích 1 2 2

Legenda: 1 velmi dobré, 2 dobré, 3 dostatečné, - neplní

Podle místa použití je nutné volit správnou tloušťku asfaltového pásu. Tloušťka spolu s dalšími 
vlastnosti konkrétního typu pásu, definovanými v ČSN 73 0605-1, zajišťuje úspěšné natavení 
a vytvoření dlouhodobě spolehlivé povlakové hydroizolace střechy či spodní stavby.
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Obr. 01 Natavování vrchní vrstvy asfaltového pásu pro hydroizolace střech – pás má potřebné množství 
asfaltové hmoty pro úspěšné natavení

Obr. 02 Pás s hrubozrnným posypem tl. 2,6 mm včetně posypu. Nejde natavit – málo asfaltové hmoty.

Tloušťka a množství asfaltové hmoty podle místa použití asfaltových pásů definovaná v ČSN 
73 0605-1. 

Natavitelné asfaltové pásy Min. tloušťka 1 vrstvy Množství modifikované 
asfaltové hmoty

Střecha - podkladní vrstva/mezivrstva ≥ 4,0 mm ≥ 2 700 g/m2

Střecha - vrchní vrstva ≥ 4,2 mm ≥ 2 500 g/m2

Střecha - jednovrstvé systémy ≥ 4,6 mm ≥ 2 900 g/m2

Spodní stavba - typ A ≥ 3,5 mm ≥ 2 000 g/m2

Spodní stavba - typ T ≥ 4,0 mm ≥ 2 700 g/m2
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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. 

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.
Vice na www.asfaltovepasy.cz

      
Publikace Abeceda asfaltových izolací 

Nové vydání září 2019  
ZDARMA ke stažení v elektronické podobě. 
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HUM-ID - SySTÉM DETEkCE ZATÉkÁNí PLOCHÝCH STřECH

Ing. Zdeněk borecký
SFS Group CZ s.r.o., Vesecko 500, 511 01 Turnov
tel.:  +420 602 352 625, e-mail: zdenek.borecky@sfs.biz, www.sfsintec.cz

anotace: 
Moderní technologie nás obklopují a stavebnictví není výjimkou. Zatékání do střech je noční 

můrou nejen investorů a majitelů nemovitostí, ale i realizačních firem. Novinka na českém 
trhu, systém detekce zatékání HUM-ID je moderní chytré řešení, které pracuje na bázi RfID 
technologie. Pomáhá najít vodu ve střeše jednoduše avšak velmi přesně. Dokáže tak předcházet 
ohromným škodám, ke kterým dochází kvůli pozdě odhalenému zatékání. 

V dnešní moderní době se různé technologie stávají neodmyslitelnou součástí života. Chytré 
hodinky nebo chytré mobilní telefony máme s sebou na každém kroku a nikoho již ani nepřekvapí 
množství různých aplikací v nich, které nám pomáhají v mnoha oblastech - cestování, zdraví, sport, 
apod. Chytré technologie však také, čím dál více pronikají do našich domovů. Chytrá domácnost, 
která slouží majiteli podle jeho individuálních požadavků a představ, a přitom poskytuje vysoký 
komfort, bezpečí, přehled a významné provozní úspory již také není žádnou výjimkou.

Na českém a slovenském trhu se letos objevila novinka, která přináší chytrou technologii pro 
ochranu vaší střechy před závažným poškozením vodou, která se do střechy dostane zatékáním. 
Tento systém nazvaný HUM-ID je vhodný pro všechny typy plochých střech, všechny druhy 
tepelné izolace, různé druhy hydroizolace a dokonce i pro střechy zelené a přitížené. Systém 
je velice jednoduchý, skládá se pouze ze tří částí: senzoru (obr. 1), skeneru (obr. 2) a aplikace 
v chytrém telefonu (obr. 3). Aplikace se dá zdarma stáhnout z Google Play nebo App Store. 

Obr. 1: Senzor Obr. 2: Skener s telefonem Obr. 3: Aplikace

Celý systém pracuje na bázi RFID technologie (Radio Frequency Identification). Radiofrekvenční 
systém identifikace je moderní způsob identifikace objektů pomocí radiofrekvenčních vln. Je to 
systém, který navazuje na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní 
komunikaci na krátkou vzdálenost. Nespornou a také nenahraditelnou výhodou RFID čipů oproti 
čárovým kódům je skutečnost, že čtecí zařízení nemusí mít s čipem optický kontakt. A tato 
vlastnost dělá systém HUM-ID pro kontrolu zatékání do střešního pláště zvlášť atraktivní.

Senzory se vkládají se na spodní stranu tepelně izolačních desek. Do desek se vyřízne drážka 
o rozměrech cca 100x30mm a do ní se vloží senzory. Po položení desek na parozábranu jsou 
senzory s parozábranou v kontaktu. Orientace senzoru je označena šipkou a tu je nutno dodržet 
(obr. 4). Senzory nevyžadují žádný externí zdroj napájení ani baterie, nepotřebují údržbu ani 
revize. Celý systém je velmi pružný a snadno se přizpůsobí jakémukoliv půdorysu. Množství 
senzorů se navrhuje individuálně podle typu projektu, požadavků investora a rozpočtu. Minimální 
množství je 1ks/4m2 a maximálně se neinstaluje více než 1ks/m2. 
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obr. 4: Osazení senzoru v desce EPS

Systém HUM-ID detekuje rychle a přesně výskyt vody na parozábraně. Pokud skener najde 
mokrý senzor, není nutno takový senzor vyměnit za nový. Po opravě netěsnosti hydroizolace jej 
stačí pouze vysušit a znovu může být bezpečně instalován do střešní skladby. Po celou dobu 
životnosti střechy, zůstává tento systém plně použitelný. Životnost senzorů je cca 25 let.

Skener načítá (aktivuje) senzory přes různé vrstvy střešní skladby. Dokáže detekovat přítomnost 
vody ve střeše shora, aniž by bylo nutno tuto skladbu odstraňovat, abychom našli případné místo 
poruchy. V případě stabilizační vrstvy nebo vegetační vrstvy střešní skladby to oceníme ještě víc. 
Skener detekuje senzory přes vrstvu extenzivní zelené střechy až do tl. zeminy 25 cm, přičemž 
se v současnosti nejčastěji setkáváme se skladbami do 10cm.

Skenování. Po provedení hydroizolační vrstvy můžeme provést skenování - kontrolu stavu 
senzorů. (obr. 5). Při skenování pomalu procházíme celou střechu. Ruční skener načítá jednotlivé 
senzory a ty se v aplikaci na chytrém telefonu objeví jako zeleně zbarvené, pokud jsou suché. 
V případě, že se ve skladbě střechy vyskytuje mokrý senzor, skener ukončí načítání, celý displej 
se okamžitě zbarví do červena a skener začíná vyhledávat tento mokrý senzor. Mokrý senzor je 
následně označen a je určena jeho poloha. Výstupem z aplikace je pak krátká zpráva ve formátu 
pdf o stavu senzorů, která obsahuje počet načtených senzorů, počet suchých, případně mokrých 
senzorů. Tuto zprávu je možno okamžitě odeslat z chytrého telefonu e-mailem na jakoukoliv 
adresu. V aplikaci lze snadno ukládat jednotlivá skenování střechy a je možné sledovat historii 
provedených kontrol.

Obr. 5: Skenování zelené střechy
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Celý systém je univerzální a velmi jednoduchý. Pro vlastní montáž senzorů není třeba žádné 
školení ani certifikace. Osadit senzory do izolačních desek nepředstavuje problém ani pro 
začínají firmy. Práci se skenerem si každý osvojí poměrně rychle. Systém pohlídá funkčnost 
střešního pláště po celou dobu její životnosti. Zejména tam, kde existují vysoké požadavky na 
spolehlivost střešního pláště (např. datová centra, zelené střechy, terasy, apod.) je HUM-ID 
vhodným řešením. 

Při poruchách u zatěžovaných střech je často velmi pracné a nákladné zjistit místo defektu 
hydroizolace. Mnohdy je nutné odstranit velkou plochu přitížené střechy (zemina, kačírek, atd.), 
aby byla detekovaná netěsnost nebo nějaká perforace hydroizolace. Schopnost systému HUM-
ID lokalizovat mokré senzory bez nutnosti odstranění vrstvy zeminy či kačírku představuje 
významnou úsporu nákladů a energie. Poskytne nám také jisté vodítko v tom, kde máme střechu 
rozebrat, abychom se dostali k případnému problému.

Nemalý přínos má systém HUM-ID také pro vlastníky nemovitostí. Zejména při prodeji či 
převodu nemovitostí je kontrolní zpráva o stavu senzorů, případně historie takových kontrol 
pádným důkazem, že střecha je na takovém objektu v pořádku. A tato skutečnost zvyšuje cenu 
nemovitosti.

Co tedy můžeme získat se systémem HUM-ID?
Snadno aplikovatelný a použitelný systém• 
Skenování, které okamžitě a přesně určí případné mokré senzory• 
Systém opakovaně použitelný po celou dobu životnosti střechy• 
Atraktivní systém pro prodej a převod nemovitostí• 
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AkUSTICkÉ POŽÁRNě ODOLNÉ STřECHy NA TRAPÉZOVÉM 
PLECHU ISOVER ROOf ACOUSTIC

Ing. Pavel Rydlo
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s., divize Isover, Smrčkova 2485/4, 
180 00, Praha 8
Tel.:  +420 602 427 678, e-mail: pavel.rydlo@saint-gobain.com, www.isover.cz

anotace: 
Lehké požárně odolné střechy na TR plechu se u našich halových objektů staly standardem. 

Tyto pláště však dosud neplnily funkci akustickou tj. v oblasti zvukové pohltivosti. Výrobní 
a sportovní haly, obchodní centra a další halové stavby musely tak být doplňovány dalšími 
akusticky pohltivými konstrukcemi, aby výsledná akustika prostoru byla snesitelná. To však 
přináší řadu komplikací a zvýšení finanční náročnosti staveb, proto se často na akustiku 
úmyslně zapomíná. Nové řešení akustických a požárně odolných střech přináší projektantům 
a investorům elegantní řešení, jak do jedné konstrukce skloubit požadavky tepelně technické, 
protipožární i akustické.

1. AkUSTIkA STřEšNíCH kONSTRUkCí jE DŮLEŽITÁ  
Žijeme v hlučné době. Výrobní průmyslové haly, nákupní střediska, sportovní a koncertní arény 

a další a další, to jsou všechno stavby, kde máme problémy s hlukem. Ten se snažíme všemožným 
způsobem utlumit, abychom si mohli vychutnat čisté tóny koncertu, nebo jen klidný nákup, 
nebo jen každodenní klidnější práci. Hlukového smogu je všude kolem spousta a přitom máme 
u halových staveb k dispozici jednoduché, účinné, designově přívětivé a dokonce levné řešení – 
vytvořit akusticky pohltivou střešní konstrukci. Obrovská střešní plocha hal, která by fungovala jako 
obrovský pohlcovač hluku – to je idea představovaného řešení. Co na to ale dnes požadovaná 
požární odolnost střešní konstrukce? O kolik minut se bude lišit oproti standardním konstrukcím 
s plnostěnným TR plechem? To jsou otázky, na které se pokusí odpovědět tento příspěvek.  

      
Obr. 1:  Akustika halových staveb se dnes řeší všelijak, zejména zavěšováním textilních pytlíků, na které 

sedá a sedá hořlavý prach.

2. STANDARDNí 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.  
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Obr. 2: Standardní klasifikované střešní konstrukce SG Isover na plnostěnném TR plechu a tepelnými 
izolanty z minerální izolace a kombinací s pěnovým polystyrenem a PIR mají požární odolnost REI 

15- REI 60. Na trhu je najdete pod obchodními názvy TOP ROOF, SG COMBI ROOF a COMBI PIR. 
Nejodolnější verze Isover FireProtect je s požární odolností REI 90.

3. POŽÁRNí ODOLNOST LEHkÝCH STřECH S PERfOROVANÝM TR PLECHEM –   
velkÁ NezNÁmÁ .
Lehké střešní pláště na trapézovém plechu jsou dnes pro velkorozponové halové stavby, 

jako jsou obchodní a logistická centra, výrobní a skladové haly apod. standardní konstrukcí. 
Téměř výhradně se používá plnostěnný trapézový plech, který je z hlediska prostorové akustiky 
nepohltivým (odrazivým) materiálem, a prostorová akustika musela být dosud v halových stavbách 
řešena jinými konstrukcemi.

Perforovaný TR plech s pohltivou minerální výplní není ve světě výraznou novinkou, nicméně 
o jeho vysoké schopnosti pohlcovat hluk se u nás dosud téměř vůbec nehovořilo. Navíc tyto 
akustické střechy s perforovaným TR plechem dosud neměly odzkoušenou žádnou požární 
odolnost. 

      
Obr. 3, 4:  Základem akusticky pohltivých střech s požární odolností Isover ROOF ACOUSTIC je nosný 

perforovaný trapézový plech s akustickou minerální výplní vlny

Požární odolnost plochých 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. Velkou neznámou v případě požární 
zkoušky akustických střech s perforovaným TR plechem bylo, zda-li se tato „děrovaná“ střecha 
bude požárně chovat jinak, než již odzkoušené střechy s plnostěnným TR plechem. Pochopitelně 
se jednalo jak o statické působení, kdy perforace TR plechu je nepochybně jistým oslabením, 
ale zejména o celistvost a teplotu na neohřívaném povrchu tj. parametrů E a I, kdy perforace 
teoreticky může zásadnějším způsobem tyto parametry ovlivnit.   
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Obr. 5, 6: Rozpracovaný a připravený vzorek pro požární zkoušku akustické střechy s perforovaným TR 

plechem Isover ROOF ACOUSTIC. 
Jak to požárně dopadne v té době ještě nikdo netuší.

Nezbytná velkorozměrová požární zkouška má tedy za cíl ověřit rozdílnost požárního chování 
zkoušené akustické střešní konstrukce při určeném zatížení. Zároveň se ověřuje vhodnost 
navržení akustické a také požárně nehořlavé výplně vlny TR plechu, která musí eliminovat 
nepříznivý požárně negativní vliv perforace. Není to vůbec jednoznačné jaké výplně TR plechu 
volit. Pevnější minerální izolace má sice lepší protipožární chování, ale hůře vyplňuje vlnu TR 
plechu. Velký podíl mezer okolo TR plechu tak může být na výsledek zkoušky fatální. Měkčí 
vata zase naopak výborně kopíruje a utěsňuje TR plech, ale požárně je horší než MW vysoké 
objemové hmotnosti.

      

Obr. 7, 8: Požární zkouška akustické střechy s perforovaným TR plechem Isover ROOF ACOUSTIC 
probíhá z hlediska deformací a teplotního pole opravdu rozdílně oproti střechám s plnostěnným TR 

plechem. Vhodnou volbou nehořlavé výplně TR plechu a dalších materiálů se daří eliminovat požárně 
negativní účinek perforace a po 45 minutách je střecha stále funkční.

4.  VyLADěNÁ AkUSTICkÁ STřEšNí kONSTRUkCE ISOVER ROOf ACOUSTIC 
PRO POŽÁRNí ODOLNOST REI 45
První velkorozměrová požární zkouška akustické střechy s perforovaným TR plechem Isover 

ROOF ACOUSTIC proběhla v PAVUS Veselí nad Lužnicí 16.1.2019. Zkouška potvrdila správné 
navržení konstrukce nejenom z hlediska statiky, ale také správné materiálové složení, které 
zásadním způsobem může ovlivnit výsledek zkoušky. Během zkoušky nedošlo k poškození 
kotevních šroubů ani k jiným nečekaným problémům. Navržené a aplikované akustické a požární 
výplně TR plechu dokonale eliminovaly požárně negativní vliv perforace TR plechu a z tohoto 
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důvodu nedošlo k předčasnému prohoření konstrukce. Výsledek zkoušky byl jednoznačný – po 
dobu 45 minut nedošlo k překročení požadovaných kritérií tj. únosnosti R, celistvosti E ani 
teploty na neohřívaném povrchu tj. izolace I.  

5. kROMě POŽÁRNí ODOLNOSTI I VÝbORNÁ AkUSTIkA  
(ZVUkOVÁ POHLTIVOST)
Předmětné ploché střechy s perforovaným TR plechem Isover ROOF ACOUSTIC byly kromě 

požárních zkoušek v PAVUS testovány také v akustické laboratoři CSI Zlín. Zkoušeny byly 
variantní skladby střešních plášťů na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerální vlny MW, 
kombinovanou izolací EPS + MW a kombinovanou izolací PIR + MW. Byly zkoušeny pohltivosti 
především střech s perforovaným TR plechem a pro porovnání v jedné verzi také s plnostěnným 
TR plechem. Vlastní výsledky měření akustických střech Isover ROOF ACOUSTIC jsou uvedeny 
v následující přehledné tabulce.

Grafické schéma Skladba Jednočíselné hodnoty 
zvukové pohltivosti  

Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm
Isover MW horní vrstva  tl. 60 mm
Isover MW spodní vrstva tl. 120 mm
PE fólie 0,2 mm
Výplně TR plechu – Isover FASIIL
Geotextilie
perforovaný TR plech 150/280/0,75

αw= 0,70 (LM)
NRC = 0,85
SAA = 0,85

Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm
Isover MW horní vrstva  tl. 60 mm
Isover MW spodní vrstva tl. 120 mm
PE fólie 0,2 mm
perforovaný TR plech 150/280/0,75

αw= 0,40 (LM)
NRC = 0,70
SAA = 0,71

Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm
Isover MW horní vrstva  tl. 60 mm
Isover MW spodní vrstva tl. 120 mm
PE fólie 0,2 mm
Plný TR plech 150/280/0,75

αw= 0,15
NRC = 0,30
SAA = 0,28

Hydroizolační fólie tl. 1,5 mm
Skelný vlies 120 g/m2
Isover EPS 100 tl. 120 mm
Isover P  tl. 2x30 mm
PE fólie 0,2 mm
Výplně TR plechu – Isover FASIIL
Geotextilie
perforovaný TR plech 150/280/0,75

αw= 0,70 (LM)
NRC = 0,85
SAA = 0,86

Tabulka 1. Akustické výsledky požárně odolných střech na perforovaném TR plechu Isover ROOF ACOUSTIC.

Z akustických výsledků zkoušek Isover ROOF ACOUSTIC je zřejmé:
Střešní konstrukce s perforovaným TR plechem (s akustickou výplní vlny) dosahuje • výborné 
hodnoty zvukové pohltivosti …αw= 0,70. 
Vynechání akustické výplně vlny perforovaného TR plechu • zcela degraduje akustikou 
pohltivost…αw= 0,40
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Shodná skladba s • plnostěnným TR plechem nemá akustikou pohltivost prakticky žádnou….
αw= 0,15
Skladba nad parozábranou (MW, EPS, PIR) nemá již • žádný vliv na zvukovou pohltivost 
střechy s perforovaným TR plechem (a minerální výplní vlny)  …αw= 0,70.

Jako horní vrstva minerální izolace se používají desky Isover S (s pevností v tlaku 70 kPa), 
nebo Isover S-i (60kPa).

Jako spodní vrstva minerální izolace se používají desky s podélným vláknem Isover T (40 
kPa), Isover R (30 kPa), Isover P (20 kPa) a lamelové desky s kolmým vláknem Isover LAM 70 
(70 kPa), Isover LAM 50 (50 kPa) a Isover LAM 30 (30 kPa).

Jako akustická výplň TR plechu se ve všech případech používají přířezy z materiálu Isover 
aku .

Pro kombinované izolace s pěnovým polystyrenem se používají pro horní vrstvy výrobky Isover 
EPS 100, 150 a 200 (s pevností v tlaku 100, 150 a 200 kPa). Pro podkladní vrstvu je možno 
použít i Isover EPS 70 (70 kPa). 

        
Obr. 9, 10, 11 Akustické střechy s perforovanými TR plechy Isover ROOF ACOUSTIC se zkouší na 

zvukovou pohltivost obráceně tj. TR plechem směrem nahoru do akustické měřicí komory. Tak se projeví 
silný pohltivý účinek perforovaného TR plechu s akustickou minerální výplní, nebo naopak odrazivý 

účinek standardního plnostěnného TR plechu bez perforace.

6. SySTÉMOVÉ řEšENí ISOVER ROOf ACOUSTIC PRO STřECHy S MINERÁLNí  
IZOLACí, PěNOVÝM POLySTyRENEM A PIR.
Akustické vlastnosti perforovaného TR plechu s minerální výplní je možno využívat pro všechny 

stávající používané systémy tj. celovatové i kombinované vata/polystyren a vata/PIR. Stávající 
názvy se tak rozšíří o doplňující označení ACOUSTIC, které bude jednoznačně znamenat použití 
perforovaného TR plechu.

konkrétní systémová řešení Isover pro lehké střechy na TR plechu:
TOP ROOF – celovatová střecha na neperforovaném TR plechu  
TOP ROOF ACOUSTIC - celovatová střecha na perforovaném TR plechu  
SG COMBI ROOF – kombinované izolace MW/EPS na neperforovaném TR plechu  
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SG COMBI ROOF ACOUSTIC - kombinované izolace MW/EPS na perforovaném TR plechu  
COMBI PIR – kombinovaná izolace MW/PIR na neperforovaném TR plechu  
COMBI PIR ACOUSTIC – kombinovaná izolace MW/PIR na perforovaném TR plechu  

     
Obr. 12, 13 První požárně odolná akustická střecha na perforovaném TR plechu Isover ROOF 

ACOUSTIC byla klasifikována s požární odolností REI 45. Podrobné informace pro projektování 
naleznete v katalogu Isover Ploché střechy.

Související katalogy ke stažení na 
https://www.isover.cz/sites/isover.cz/files/assets/documents/ploche_strechy_7_2019.pdf
https://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

lIteratura
[1]  ČSN EN 1365-2:2017  Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

[2]  ČSN EN 1363-1:2011  Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky

[3]  ČSN 73 0810:2016  Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

*Ing. Pavel Rydlo (1967)

pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction 
Products CZ a.s divize Isover. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným 
inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem 
a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.
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TECHNICkÉ ASPEkTy NÁVRHU ZELENÉ STřECHy

Ing. Petr Selník 
Rada pro zelené střechy, Sokolská 18, Olomouc
Tel.:  +420 723 857 013, e-mail: selnikp@seznam.cz, info@zelenstrecham.cz

anotace: 
Tento článek má za cíl vytipovat základní konfliktní situace při návrhu konstrukce zelených 

střech. řada vegetačních technických konstrukcí je pro stavební praxi těžko uchopitelná, 
protože vyžaduje i obecnou znalost botanických aspektů návrhu zelených střech. Naproti tomu 
řada realizačních firem z okruhu profesionálních zahradnických praxí nemá dostatečné znalosti 
ze stavebního oboru.

1.  ZELENÁ STřECHA
Zelená střecha má pro inženýrskou praxi několik zvláštních specifik, které vycházejí z její vlastní 

definice, která zahrnuje kombinaci vegetace jako hlavního aktivního funkčního prvku a podpůrné 
technické infrastruktury a konstrukce stavby. Často je stavebním technikům a inženýrům vytýkána 
neznalost potřeb vegetace a jejich podmínek návrhu. Tento fakt je způsoben zejména tím, že řada 
starších návrhů byla doposud prováděna jako subdodávka dodavatele střechy nebo jako plošné 
použití skladby doporučené výrobcem bez doplňkových kontextových detailů zejména z pohledu 
principiálního chování celé skladby. Zjednodušeně lze tedy říci, že jsme v současné době schopni 
snadno navrhovat myšlenku plochy zelené střechy jako celek a je potřeba si vytvořit databázi 
znalostí k dořešení detailů. Tyto návrhy budou se stále se množícími dotazy na adaptační 
a mitigační opatření nutnou součástí moderního designu staveb.

Obecná definice zelené střechy – výňatek z dotačního titulu města Brna Zeleň střechám [1]

Zelená střecha je střecha částečně nebo zcela pokrytá vegetací s podložím z pěstebního 
substrátu či vhodně vybrané propustné zeminy a ochranné vrstvy nad hydroizolační membránou. 
Souvrství střechy zpravidla obsahuje další technické vrstvy a instalace, které zajišťují splnění 
požadovaných funkčních parametrů. Těmito doplňkovými vrstvami jsou na příklad akumulační 
a retenční rohože, desky či folie; kořenovzdorné bariéry; mechanické, filtrační a separační 
textilie. Nedílnou funkční součástí zelených střech je technická infrastruktura a zařízení, které 
zajišťují požadované funkce jak v rámci vlastní střechy tak i celého objektu. Nejčastěji se jedná 
o komunikační chodníčky, řešení okrajů střechy v návaznosti na objekt, technické instalace 
(odtokový systém, vzduchotechnické jednotky, ochranné systémy proti pádu osob, závlahová 
zařízení, telekomunikační zařízení sítí, atd.) a pobytové zóny.

2 .  StatIckÁ úNOSNOSt
Základním vstupní informací je statická únosnost stavební konstrukce. Statické posudky 

nosných konstrukcí se zelenou střechou jsou prováděny při maximální saturaci skladby vodou 
(udává výrobce) nebo je též doplňkově počítáno přitížení izolací suchou skladbou v případě 
větrných oblastí, náročných expozic či vysokých instalačních poloh zelených střech. Tady většinou 
nevzniká žádný problém. Velice často se ale objevují nevhodné neúnosné skladby pláště – 
zejména pak tepelných izolací. V tomto bodě dochází k zásadním chybám, které vedou k rychlé 
destrukci hydroizolace. Lokální deformace podloží vede ke změně odtokových poměrů na celé 
střeše. Zejména ploché střechy s malým spádem řádově do 2° jsou velice náchylné právě na 
toto poškození neodvedenou stojatou vodou. Riziko poškození u skladby se zelenou střechou 
není tak veliké (významná část srážek je absorbována souvrstvím zelené střechy) jako u nekryté 
hydroizolace (kdy destrukci může způsobit např. nadměrné zatížení sněhem), za to ale podstatně 
hůře identifikovatelné.
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Nesmíme při návrhu též zapomínat na technologickou instalaci zelené střechy, zejména 
jedná-li se o rekonstrukci. Zásadně záleží na manipulovaných břemenech při instalaci. Bude-li 
použito foukání substrátu na střechu, výsyp z bigbagu přímo ze závěsu nebo kritická manipulace 
pojezdem a přesun substrátových hmot po vlastní skladbě střechy. Tento problém je nutné řešit 
zejména u velkých střech s omezeným dosahem jeřábového ramene. 

Přesnější doporučení na konkrétní hodnotu nelze stanovit především proto, že rozsah plošného 
zatížení zelené střechy se pohybuje od 60 (lehká extenzivní varianta) do 1500 kg·m-2(intenzivní 
střecha nejméně výšce 1,2 m).

Obr. 1: Ostrovní systém zelené střechy Basilej; archiv Stephana Brenneisena

Zásadní chybou je zavrhovat použití zelené střechy a priori, pokud únosnost konstrukce 
v nejméně únosném místě není dostatečná. Zelené střechy lze podle potřeby zatížení modelovat 
podle typu a kombinací dosáhnout mimořádných výsledků z pohledu vyvážení retence srážkových 
vod k nákladům na realizaci nosné konstrukce. Je dobré vytvořit mapu typových zatížení 
souvrstvím zelené střechy a upravovat podle dosažených výsledků. Tento koncept se označuje 
jako ,,ostrovní systém zelené střechy“ a je hojně využíván při rekonstrukcích starých zelených 
střech ve Švýcarsku s cílem maximálně rozvinout biodiverzitu oblasti.

3 . aPlIkace hyDrOIzOlace
Velice často při realizacích v ČR nastává tato posloupnost v cyklu návrhu hydroizolačního 

souvrství: v projektu je předepsána tloušťka hydroizolace 2 mm, v rozpočtu 1,8 mm a nakonec 
se na stavbě reálně objeví 1,5 mm s odůvodněním, že 1,8 mm s atestem proti prorůstání kořenů 
právě nebyla na skladě. Hydroizolační folie tloušťky 1,5 mm jsou dostatečné pro většinu instalací 
extenzivních variant. U náročnějších semiintenzivních a intenzivních střech je mimořádně vhodné 
používat folie nejméně 1,8 mm. Přestože je hydroizolace v 99% aplikací při instalaci kryta separační 
a ochrannou geotextilií, je vhodné používat právě mocnější variantu folie z důvodu velkého 
mechanického zatížení hydroizolace zejména u intenzivních střech. Drobná mikropoškození 
celistvosti hydroizolace pak nemívají žádné zásadní negativní následky, i když nedošlo k pečlivému 
očištění kontaktního povrchu hydroizolace s vegetačním souvrstvím od jemných ostrohranných 
částic či předmětů, které se na střechu vlivem povětrnostních vlivů dostaly.

4. ODVODNěNí
Forma řízeného odvodnění zelené střechy je odvislá od charakteru odtoku srážkových vod, tj. 

lineární nebo bodové řešení dle typu a půdorysu střechy, a také na dynamice odvodnění prostoru 
s ohledem na aplikovanou vegetaci. Charakter odtoku střechy je velmi náročné zásadně změnit. 
Nelze na základě obecného principu stanovit, které řešení je vhodnější. Lineární koncept zpravidla 
vykazuje lepší drenážní účinky s ohledem na parametr délky odtokové linie. Délka odtokové 
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linie je často podceňovaným parametrem vegetačních systémů, přestože významně ovlivňuje 
výsledné chování celé střechy.

Uvažujme nad hypotetickým ukázkovým příkladem:

Zatížení skladby zelené střechy proudícími srážkami ve funkčních vrstvách ve vztahu k např. 
vpusti není rovnoměrné. Přesto vám často výrobce definuje plošnou skladbu beze změny, tzn. 
že předpokládá jednotné chování v celé výměře střechy. Množství vody, kterou musí systém při 
hospodaření se srážkami zpracovat, lineárně narůstá se zkracující se vzdáleností k vpusti (je-li 
vegetační kryt jednotný). Zvýšená potřeba drenážní funkce tedy blíže k vpusti roste. Zohledníte-li 
v rámci tohoto chování rychlejší vysoušení okrajů střechu proudícím větrem a fakt, že většinou 
výsledná rovina substrátu nekopíruje odtokové poměry a sklony, musíte dojít k závěru, že 
jednotná skladba systému střechy v celém půdorysu nemůže konkurovat optimalizovanému 
návrhu s proměnnými drenážními a akumulačními lokacemi. Může se zdát, že se s celoplošnou 
jednotnou drenáží pohybujete na bezpečné straně pravděpodobnosti defektu. To je pravda, ale 
jen z pohledu technika stavaře. Protože například u extenzivních a převážně u semiintenzivních 
střech dochází při větší saturaci srážkovou vodou v lokalitě bodového odtoku ke zvýšené produkci 
biomasy, která může negativně ovlivňovat odtokové poměry vlastní vpusti. 

Obr. 2: Ukázka návrhu zelené střechy – žlutě jsou označeny segmenty s jiným typem skladby

Demonstrační obrázek je extremním případem takovéhoto problému, který je umocněn 
spádováním střechy právě do místa vpusti. Prezentovaná lokalita musela být během roku 
pravidelně kontrolována a čištěna. Z dlouhodobého hlediska je jen otázkou času, než dojde 
k poškození funkčnosti hydroizolačního souvrství, manžety vpusti nebo vpusti samotné. Kačírkový 
obsyp s doplňkovou filtrační funkcí byl zřízen ve standardním režimu – obsyp cca 500 mm ve 
výšce skladby zelené střechy. Vhodným rekonstrukčním zásahem by bylo cílené zrychlení odtoku 
nahromaděných srážkových vod ve větší míře z pohledu jak objemu, tak i plochy. 

Obr. 3: Zanesená místa vpustí na zelené střeše; archiv autora
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Aplikace podtlakového systému u zelené střechy je v zásadě možná ve formě vytvoření 
akumulační nádrže pod funkčními vrstvami celého souvrství vegetační části, tak aby mohla 
vzniknout volná hladina pro správnou funkci podtlakového systému. Zásobní vodu z této 
akumulační vrstvy nejsou rostliny zpravidla schopny využívat. Proto lze systém vhodně kombinovat 
jen s extenzivními variantami, které jsou lehčí a lze je snadno umístit na pomyslnou horní úroveň 
akumulačního prostoru.

Konflikt hospodaření s vodou na zelené střeše spočívá v tom, že rostliny obecně dlouhodobě 
lépe hospodaří s vodou vázanou v substrátovém podloží něž volně stojící vodou byť uloženou 
v systémových zásobnících. Využití ,,volné vody“ je většinou limitováno mechanickými bariérami 
ve formě separačních a filtračních textilií. Hlavní problém ale nastává v případě dlouhodobého 
kontaktu kořenů rostlin s volně stojící vodou. Zejména u extenzivních střech dochází k rychlému 
uhnívání kořenů suchomilných rostlin. U intenzivnějších variant se zase projevuje zvýšená citlivost 
na vymrznutí rostlin, jejichž kořeny dosahují do louží pod exteriérovým povrchem střechy, protože 
na tento efekt či stanoviště není většina rostlin z přírody adaptována a úroveň nezámrzné hloubky 
je na exponovaných střechách podstatně odlišná od přírodního výskytu.

5. PLNěNí PODMíNEk EIA
Evropská Unie dlouhou prosazuje koncepci trvale udržitelné výstavby, která je součástí řady 

programů zaměřených na environmentální problematiku – zejména Environmental Impact 
Assessment (EIA) a Strategic Environment Assessment (SEA). Zelená střecha je součástí řešení 
strategií zaměřených na dlouhodobé směřování urbanistického vývoje – z pohledu EIA pak primárně 
snížení rizika bleskových povodní, z pohledu SEA pak otázky ohledně tropických teplotních výkyvů 
a obohacení městského habitatu. Zelená střecha naplňuje koncepci adaptačních a mitigačních 
opatření. Přínosy a efekty je někdy náročné prokázat zejména v kombinaci s lokálními pravidly. 
Je důležité disponovat prokazatelnými daty a doložitelnými parametry.

Obr. 4: Prokazování vlastností (PET – pocitově vnímaná teplota) zelené infrastruktury – lokalita Vídeň ; 
zdroj: Florian Kraus

6.  řEšENí NAVAZUjíCíCH DETAILŮ A kVALITNí VÝkRESOVÁ DOkUMENTACE
Máme-li vyřešen systémový přístup k ploše, přichází k řešení nejdůležitější část, která zajišťuje 

funkční úspěšnost sklady a pozitivní dopad na zákazníka. Obecně lze říci, že technická kvalita 
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výkresové dokumentace zelených střech je na velmi nízké úrovni. Zejména v úrovni rozpracování 
typových detailů je nejslabší článek, který způsobuje možnou chybovost realizace. Složitější 
systémy vyžadují řadu doplňkových elementů, které často nejsou součástí dokumentace 
a nejsou zmíněny ve slepých rozpočtech. Z tohoto důvodu pak často chybí i v dostatečné míře na 
stavbách a z časových důvodů je pak akce realizována bez jejich aplikace. Je vhodné předcházet 
těmto problémům a zjednodušovat složitost tvarového návrhu. Tento fakt se většinou netýká 
jednoduchých instalací na rodinných domech, ale ilustruje jej poměrně komplikované řešení 
z obrázku 2.

7. ZÁVěR
Základní body systému byly sepsány v bodech článku. Znalost návrhu je založena na empirické 

zkušenosti a zpětné vazbě. Proto nejlepším doporučením pro nabytí potřebných znalostí je 
zpětná kontrola provedených prací, jejich úprav a následného vývoje vegetačních konstrukcí. 
Obecně je dobré konzultovat návrh v případě nejasností s dotčenou stranou, ať už v případě 
konzultace s odborníkem na botaniku či odborníkem na odtokové systémy zelených střech. 
Obecné doporučení nelze v takto širokém spektru realizací stanovit. Čtenáři doporučuji zkoumat 
zájmové okruhy samostatně a současně řešit konkrétní skladby s dostatečnou parametrickou 
nebo návrhovou podporou, jehož autoři jsou schopni obhájit předložená data návrhu.

POUŽITÁ LITERATURA
[1] https://ekodotace.brno.cz/wp-content/uploads/2019/05/Odborn%C3%A1-metodika-

zelen%C3%A9-st%C5%99echy.pdf k 28.11.2019

[2] archivy jednotlivě uvedených autorů
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ELIMINACE VZNIkU STAVEbNíCH ODPADŮ PřI OPRAVÁCH 
A REkONSTRUkCíCH STřEšNíCH PLÁšťŮ

Ing. Marek kervitcer
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.

anotace: 
V rámci svého působení na fakultě stavební VUT v brně se autor zabývá technologií oprav 

a rekonstrukcí střešních plášťů plochých střech vedoucí k předcházení vzniku stavebních 
odpadů. Technologie využívá potenciálu stávajících vrstev střešního souvrství a eliminuje tak 
vznik zbytečného odpadu a s tím dále souvisejících činností. je založena na sofistikované 
metodice zahrnující podrobnou tepelně vlhkostní analýzu a optimalizaci samotného návrhu 
včetně pracovního postupu. V příspěvku popisuje zásadní technické a technologické principy 
z hlediska realizačního.

1.  ÚVOD 
Vady a poruchy plochých střech bývají v mnoha případech důsledkem synergie více negativních 

vlivů z různých fází stavebního procesu. Autor se v příspěvku zabývá sofistikovanou technologií 
oprav a rekonstrukcí střešních plášťů plochých střech, která eliminuje vznik stavebního odpadu 
a má tedy pozitivní dopad na životní prostředí, ale i samotným pracovním postupem výrazně 
snižuje rozsah stavebních prací a s nimi spojené právě negativní vlivy.

Obr. 1: Ukázka mechanického poškození hydroizolační fólie [11]

Příspěvek nepopisuje metodiku sofistikované opravy střešních plášťů [5], ale poukazuje na 
její zásadní technologické principy a aspekty především ve fázi realizační. Autor tak chce tímto 
příspěvkem čtenářům přiblížit nejen sofistikovanou technologii oprav a rekonstrukcí střešních 
plášťů plochých střech bez nutnosti jejich kompletní demontáže z pohledu praktického provádění, 
ale problematiku oprav a rekonstrukcí střešních plášťů plochých střech jako takovou.

Zmíněné vady a poruchy vedou ve většině případů k pronikání srážkové vody do souvrství 
střešního pláště a tím se významně snižují jeho tepelně technické vlastnosti. V jiných případech 
pak dochází k nárůstu relativní vlhkosti vnitřního prostředí, což se projevuje kondenzací vodních 
par ve střešním plášti. Následně zatéká do vnitřních prostor objektu, kde nefunkčnost střešního 
pláště již narušuje i estetické požadavky daného interiéru. [1]
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2 .  DyNamIckÁ SImulace 
V rámci přípravné fáze opravy střešního pláště probíhá mimo jiné návrh s následným 

posouzením navrženého řešení pro střešní konstrukci s konkrétními okrajovými podmínkami. 
Zpravidla jsou takové stavební konstrukce hodnoceny ve stacionárním softwaru tzv. Glaserovou 
metodou [2]. Metoda je uznávaná českými normami i když zanedbává určité nestacionární jevy. 
Skutečné šíření vlhkosti konstrukcí je totiž ovlivňováno proměnlivými okrajovými podmínkami, 
a proto v konstrukci může docházet i k akumulaci vlhkosti metodou nepodchycené.

Obr. 2: Ukázka ze simulace [11]

Metodika oprav a rekonstrukcí střešních plášťů bez nutnosti kompletní demontáže však využívá 
k optimalizaci individuálního řešení sofistikovanější software vycházející ze soustavy diferenciálních 
rovnic H. M. Künzela [3], který umožňuje dynamické simulace a počítá i s dalšími nestacionárními 
jevy. Používání takových pokročilejších výpočtových metod akceptuje i technická norma ČSN EN 
15026 [4], která se věnuje numerické simulaci šíření vlhkosti stavebními dílci. [1]

3.  REALIZAČNí A ČASOVÁ NÁROČNOST
Drobné vady a poruchy hydroizolační vrstvy vznikají nejčastěji následkem mechanického 

poškození nebo nekvalitního provedení a obvykle se průběžně zapravují lokálními vysprávkami. 

V případě rozsáhlejších vad a poruch se pak přistupuje k celkové obnově hydroizolační vrstvy 
nebo ke kompletnímu odstranění vrstev střešního pláště a provedení vrstev nových. Pokud 
se k celkové obnově hydroizolační vrstvy nepřistupuje profesionálně, nedohledá se samotná 
příčina a nevyřeší se její odstranění, tak hrozí riziko vzniku výdutí a brzký návrat k obdobným 
problémům. 

Obr. 3: Lokální vysprávka hydroizolační vrstvy [11]

Celkové odstranění stávajícího souvrství střešního pláště a nahrazení souvrstvím novým, 
samozřejmě vyžaduje také profesionalitu při návrhu a realizaci. A jak vyplývá z popisu, tak se 



41

jedná nejen o finančně nákladnější technologii, jejíž návrh se mnohdy objevuje zcela zbytečně, ale 
také o technologii realizačně a časově náročnou. Po odkrytí celé střešní roviny totiž hrozí vysoká 
možnost zatečení do objektu v případě srážek během opravy či rekonstrukce a navíc pokud není 
přerušen nebo omezen provoz v objektu je proveditelnost technologie problematická. [1]

Sofistikovaná oprava je však založena na hloubkové analýze střešního pláště a optimalizaci 
technického řešení pro konkrétní plochou střechu. Využívá se potenciálu stávajících vrstev střešního 
pláště. Jinými slovy se stávající vrstvy ponechají a dle návrhu se hydroizolační vrstva perforuje 
s cílem umožnit expanzi vodní páry ze stávajících vrstev. Ponecháním stávající hydroizolační 
vrstvy, která se v daném rastru průběžně perforuje, se minimalizuje riziko zatečení do objektu. 
Navíc je riziko zatečení do objektu minimalizováno i tím, že technologie umožňuje perforování 
těsně před pokládkou nových vrstev a pouze v rozsahu právě realizovaných izolatérských prací.

Obr. 4: Demontáž stávající hydroizolační vrstvy [10]

 Následuje přidání pouze nové hydroizolační vrstvy a případné další nutné úpravy konstrukčního 
a technologického charakteru. V případech, kde je požadavek dodatečného zateplení, se přidá 
tepelně izolační i hydroizolační vrstva. [1, 9]

Sofistikovaná oprava je tedy technologie aplikovatelná jak pro celkovou obnovu hydroizolační 
vrstvy, tak pro celkovou obnovu hydroizolační vrstvy včetně požadavku na zvýšení součinitele 
prostupu tepla střešního souvrství. Technologie prozatím zahrnuje běžně se nevyskytující kroky 
ve stavební praxi a evidentně vyžaduje po jejím zpracovateli individuální a profesionální přístup 
jak při návrhu tak samotném praktickém provádění. [5]

Obr. 5: Pohled na původní hydroizolační vrstvu po perforaci [11]
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3.1 SNíŽENí DOPADU NA ŽIVOTNí PROSTřEDí
Celkové odstranění stávajícího souvrství střešního pláště vede kromě časové a realizační 

náročnosti také ke vzniku velkého množství stavebního odpadu. Odstraněním vrstev střešního 
pláště plochých střech vznikají odpady běžné, ale i nebezpečné. Likvidace řešena odvozem 
na skládky a spalovny při tom představuje podstatnou část z celkových nákladů na opravu. 
V současnosti se navíc velmi hovoří o výrazném navyšování ceny za tyto služby a o uzavírání 
skládek. 

Sofistikovaná technologie oprav a rekonstrukcí střešních plášťů plochých střech oproti tomu 
vede k významnému snížení množství stavebního odpadu a má tak pozitivní dopad na životní 
prostředí. Z těchto důvodů je sofistikovaná technologie vysoce významná. 

3.2  SNíŽENí NÁkLADŮ
Eliminací vzniku samotného stavebního odpadu tak odpadá i související nutnost jej následně 

recyklovat případně skládkovat. Jelikož se rozsah střešních ploch pohybuje běžně ve stovkách 
až tisících metrech čtverečních je tato úspora stavebního odpadu nezanedbatelná. Podrobněji se 
věnuje ekonomické analýze zdroj [6].

Celkové náklady za opravu jsou tak sníženy o náklady za materiál, který nebylo nutné pořídit 
a jeho dopravu, nepotřebnou demontáž a odvoz ponechaných vrstev a s tím spojenou likvidaci 
či skládkování. Návrh opravy a použitých materiálů vychází z podrobné analýzy střešního pláště, 
ale také vnitřního prostředí a místních klimatických podmínek. Lze tedy očekávat finanční úspory 
plynoucí i z dlouhodobé funkčnosti střešního pláště, když oprava byla pojata z komplexního 
hlediska a profesionálním přístupem.

Velmi vhodnou možností pro kontrolu funkčnosti střešního pláště jak pro investora tak realizační 
společnost je instalace kontinuálního monitorovacího zařízení, které umožňuje sledovat vlhkostní 
stav ve střešním plášti. Senzory monitorovacího zařízení jsou zabudovávány do střešního pláště 
během prováděné opravy. V případě komplexního monitorovacího systému pak instalace zahrnuje 
další senzory pro sledování interiérových a exteriérových podmínek.

Obr. 6: Odpad po demontážích stávajících vrstev [11]

Naměřená data mohou být přenášena do mobilní aplikace, kde jsou pak uživateli k dispozici 
k průběžnému prohlížení. Navíc jsou v mobilní aplikaci nastavitelné alarmy pro upozornění 
v případě zvýšené vlhkosti.

4.  ZÁVěR
Autor příspěvku se dlouhodobě zabývá sofistikovanou opravou střešních plášťů plochých 

střech. Problematiku neřeší jen z technologické a enviromentální stránky, jak vyplývá z příspěvku, 
ale i z pohledu stavební fyziky a ekonomiky. Zároveň spolupracuje na jejím průběžném ověřování 
a publikování dosažených výsledků.
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Technologie oprav a rekonstrukcí střešních plášťů plochých střech bez nutnosti jejich kompletní 
demontáže má prokazatelný vliv na eliminaci vzniku odpadu. V současnosti je v evropském 
měřítku kladen důraz právě na oblast týkající se vzniku odpadu, recyklace a udržitelného rozvoje 
nejen ve stavebnictví. 

Technologie navíc přináší kromě finančních úspor i velmi silné výhody v praktickém provádění, 
které významně snižují časovou a realizační náročnost a minimalizují riziko zatečení do objektu. 

Dále příspěvek poukazuje na používání již překonaných stacionárních softwarů, které 
vycházejí z jednoduchých výpočetních postupů z 60. let 20. století. A i přes to, že je umožněno 
použití pokročilejších softwarů pro hodnocení šíření vlhkosti konstrukcí využívající složitých 
metod, tak prozatím u nás nedošlo ve stavební praxi k výraznější změně přístupu jako například 
v zahraničí.

Tématem se autor hodlá i nadále zabývat a přispívat k jeho uvedení do praxe. Zájemcům 
nabízí poskytnutí upřesňujících informací týkající se řešené problematiky a možnost případné 
spolupráce.

Poděkování
Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu FAST-J-19-6001 „Studium tepelně vlhkostních 

procesů v rámci oprav střešních plášťů“.
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NOVÉ PRVky PRO ODVODNěNí PLOCHÝCH A PROVOZNíCH STřECH

bc. jan Dvořák
Topwet s.r.o., Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice
Tel.: +420 725 982 291,  E-mail: jan.dvorak@topwet.cz, www.topwet.cz

anotace: 
Odvodnění plochých střech prochází neustálým vývojem. Ať už se jedná o vývoj konkrétních 

prvků pro odvodnění plochých střech, nebo nové skladby, vždy se musí jednat o společný 
neustálý dialog mezi výrobci, realizátory a akademickou půdou. Veškeré úspěchy pak jsou 
odvozeny od úspěšné komunikace mezi těmito dvěma entitami.  

1.  bEZ EVOLUCE TO NEjDE
Už život sám o sobě nám jasně dokazuje, že pokud se něco nevyvíjí, tak je to předurčeno 

k záhubě. Proto je pro mne potěchou sledovat neustálý vývoj ve stavebnictví.

Samozřejmostí je pro mne sledování oboru, kterému se věnuji. V neposlední řadě bývám, k mé 
potěše, i součástí výše zmíněného vývoje.

2.  DIALOG jAkO PODSTATA ÚSPěšNÉHO VÝVOjE
Pro jakýkoli vývoj je vždy důležitý dialog mezi všemi zúčastněnými skupinami. Z pohledu naší 

společnosti se nejdůležitějšími účastníky dialogu stávají osoby z akademické půdy a realizátory.

Z akademické půdy přicházejí podněty pro inovativní myšlenky úplně nových směrů, ze strany 
realizátorů pak podněty pro úspěšnou aplikaci oněch inovativních myšlenek. 

My jako pomyslný moderátor diskuze, dokážeme úspěšně čerpat, což se pokusím představit 
na následujících řádcích.

3.  SMART CITy – kONCEPT SMART ROOf SOLUTIONS
První ukázkou vývoje ve skladbě našeho sortimentu je skladba zelené střechy a není to jen 

obyčejná skladba zelené střechy, neboť bychom skladbu nemohli považovat za určitou evoluci, 
kdybychom jí nedokázali přidat nějakou přidanou hodnotu.

Pojem Smart City hýbe světem, a nejen evropská města jsou čím dál inovativnější. Nyní přichází 
čas, kdy jsou „chytřejší“ i střechy domů. K tomuto trendu přispívá koncept Smart Roof Solutions 
(Obr. 1) společnosti Topwet.

Zelená střecha s retencí představuje jednoduchý systém, který zadržuje dešťovou vodu a část 
z ní vrací do atmosféry odpařováním z povrchu rostlin a zeminy. Voda je zároveň díky zelené 
střeše čistější než z konvenčních střech. V létě zelená střecha chrání budovu před přímým 
slunečním zářením. V zimě funguje jako dodatečná izolace a minimalizuje tak tepelné ztráty.

V případě přívalových dešťů zpozdí retence odvodnění ze střechy a zadrží vodu, čímž sníží 
i napětí na infrastruktuře a kanálech pro dešťovou vodu. Tím se minimalizuje potřeba rozšíření 
nebo obnovy stávající infrastruktury.
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Obr. 1: Retenční zelená střecha

Retenční zelená střecha je pro nás nádhernou ukázkou dialogu mezi akademickou půdou 
a realizátory.

4.  NOVÉ DOPLňky PRO ODVODNěNí STřECH
Druhou ukázkou vývoje a intenzivního dialogu s realizátory jsou u nás nové doplňky a prvky 

pro odvodnění plochých střech.

V první řadě se jedná o novou generací balkonových vpustí (Obr. 2). Při vývoji a výrobě nových 
balkonových vpustí a doplňků jsme se plně inspirovali požadavky zákazníků. Zaměřili jsme se 
proto na zjednodušení instalace a rozšíření kombinací pro snadnější řešení všech typů balkonů.

Nová generace balkonových vpustí je vyrobena z pevného, tvarově a UV stabilního polyamidu 
PA6 a je vhodná pro odvodnění menších ploch. Díky své výšce, která je u svislé varianty vpusti 
pouhých 120 mm a u vodorovné jen 61 mm, patří balkonové vpusti TOPWET mezi nejnižší na 
trhu.

Montáž nových vpustí se vyznačuje také minimálním prostorem pro vznik chyb. Například 
nejčastějšímu problému, nedokonalé těsnosti spoje vznikající především u spojů se svěrnými 
přírubami, kde může docházet k přetažení nebo nedotažení šroubů, předchází nové balkonové 
vpusti integrovanými manžetami. Ty jsou pevně zalisovány mezi tělo vpusti a horní přírubu. 
Jednotlivé příruby jsou pevně spojeny svařením pomocí ultrazvuku, čímž se spoj stává 100% 
vodotěsný.

Všechny doplňky balkonových vpustí Topwet se dají vzájemně kombinovat a spojovat pomocí 
těsnící gumičky, která zajistí dostatečně pevný rozebíratelný spoj. Vhodnou kombinací doplňků 
lze snadno odvodnit nejběžnější druhy balkonových skladeb.

Například balkonový nástavec s mřížkou z nerezové oceli TW BAL o velikosti 100 × 100 mm 
je možné zkrátit až na 10 mm (Obr. 3). Kdo potřebuje naopak nástavec zvětšit, může použít 
odvodňovací kroužek či kroužky TW ODK BAL o velikosti 25 mm. V kombinaci s plochým pochozím 
košem TW PLK BAL (Obr. 4) lze sestavit libovolně vysoký ochranný koš.

Nástavec TW BAL STE (Obr. 5) je vhodný pro dlažbu a je rovněž osazen nerezovou mřížkou 
o rozměru 100 × 100 mm. Lze ho upravit na minimální výšku 10 mm.
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       Obr. 2: Nová balkonová vpust                Obr. 3: Nová balkonová vpust  
       s balkonovým nástavcem

   
         Obr. 4: Nová balkonová vpust s košíkem            Obr. 5: Nová balkonová vpust  
       s nástavcem pro dlažbu

3. ZÁVěR A PODěkOVÁNí
Byť se může někdy zdát někomu vývoj pomalý, tak jednotlivé vývojové kroky jsou nezbytné, 

jelikož nám umožňují se nakročit k něčemu většímu. Ostatně se jako výrobci snažíme jistý 
vývoj predikovat, zatím se nám to vcelku zdatně daří, tak se i přesto nebráníme jednotlivým 
myšlenkovým impulsům.

Proto je pro nás velice důležitá komunikace směrem k akademické půdě a zároveň k realizátorům. 
Jim, zároveň i mnohým Vám, patří i náš dík.
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PěNOVÉ SkLO fOAMGLAS®, TEPELNÁ IZOLACE, kTERÁ MŮŽE 
ZVÝšIT HyDROIZOLAČNí SPOLEHLIVOST STřECHy

Ing. jan Vychytil
PITTSBURGH CORNING CR, s.r.o. Průmyslová 3 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.:  +420 731 138 978, e-mail: jan.vychytil@foamglas.cz, 
www.foamglas.cz

anotace: 
Pěnové sklo fOAMGLAS® je tepelná izolace s řadou výjimečných doplňkových vlastností, 

jako jsou nenasákavost, parotěsnost, nehořlavost a extrémně vysoká pevnost. Při aplikaci 
v tzv. kompaktní střešní skladbě spolupůsobí fOAMGLAS® s hydroizolací z asfaltových pásů 
a zvyšuje tak její hydroizolační spolehlivost.  jedná se také o tepelnou izolaci prověřenou 
časem, neboť i po řadě desetiletí fungování ve střechách zůstávají její izolační vlastnosti zcela 
beze změny.

1. PěNOVÉ SkLO fOAMGLAS®

FOAMGLAS® je deskový tepelně izolační materiál na bázi pěnového skla, který se svými 
vlastnostmi výrazně odlišuje od ostatních tepelných izolací. Svoji výjimečnost získává díky vysoce 
kvalitní surovině (nově vyráběnému sklu, ze 60% z vybraného skelného recyklátu) a 70 letům 
vývoje technologie výroby. Svojí nízkou tepelnou vodivostí (λ ≤ 0,036 až 0,050 W/mK, dle typu) 
se řadí mezi kvalitní tepelné izolace, unikátní jsou však jeho doplňkové vlastnosti. Pěnové sklo 
FOAMGLAS® je současně:

zcela parotěsné • µ ≈ ∞ – je neprodyšné pro všechny plyny včetně vodní páry
zcela nenasákavé – nenavlhá ani vlivem difúze a kondenzace vodní páry• 
zcela nehořlavé – třída A1 dle ČSN, nevyvíjí kouř ani toxické spaliny• 
extrémně únosné – pevnost v tlaku mezi 0,5 až 2,75 MPa, zcela bez stlačení• 
velmi odolné – odolává všem biologickým škůdcům i většině chemikálií• 
efektivní – vlastnosti izolace FOAMGLAS• ® se nemění, její životnost přesahuje 50 let
ekologické – FOAMGLAS• ® nezatěžuje životní prostředí při výrobě, použití v konstrukci ani po 
skončení životnosti. Lze jej velmi snadno a účelně recyklovat.

Vzhledem k těmto výrazným odlišnostem od běžných tepelných izolací (které patří většinou mezi 
velmi pozitivní vlastnosti) je FOAMGLAS® používaný ve speciálních konstrukčních systémech jak 
ve střechách, podlahách, tak i pro vnitřní zateplení konstrukcí. V plochých střechách se pěnové 
sklo FOAMGLAS® používá vždy v tzv. jednoplášťové kompaktní skladbě, kterou lze navíc doplnit 
i o další vrstvy pro užitkové střechy. Přehled využití izolace FOAMGLAS® v různých skupinách 
stavebních konstrukcí naleznete na www.foamglas.cz v sekci Konstrukční řešení.

2. PRŮběŽNÝ VÝVOj TEPELNě IZOLAČNíCH VLASTNOSTí 
V počátcích výroby pěnového skla překračovala hodnota jeho součinitele tepelné vodivosti 

hodnotu 0,08 W/mK. Zlepšování izolačních vlastností materiálu FOAMGLAS® bylo pozvolné, 
do roku 1998 (více než 60 let) bylo dosaženo hranice 0,04 W/mK. Tato hodnota zůstala skoro 
dvacet let nepřekročitelná, neboť další „zvětšování buněk“ způsobovalo nežádoucí křehkost 
skleněné pěny. Až v roce 2017 byl dokončený vývoj technologie nové generace pěnového skla 
FOAMGLAS® T3+ se součinitelem tepelné vodivosti 0,036 W/mK, což je skokové vylepšení 
vlastností o více něž 12%.
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3. kOMPAkTNí SkLADbA Z PěNOVÉHO SkLA fOAMGLAS®

Kompaktní skladbou se rozumí jednoplášťová zateplená střešní skladba, ve které jsou všechny 
vrstvy (nosná konstrukce, tepelná izolace tvořená pěnovým sklem FOAMGLAS® a hydroizolace) 
vzájemně celoplošně slepené asfaltem. Systém kompaktní střechy přináší řadu výhod.

Tepelně izolační vrstva z pěnového skla FOAMGLAS® má v kompaktní skladbě všechny spáry 
dokonale slepené asfaltem a má tak velmi vysoký difúzní odpor (µ = cca 70 000). Pokud je 
izolace FOAMGLAS® lepena ve dvou vrstvách s vzájemně překrytými spárami, difúzní odpor 
celé vrstvy se blíží nekonečnu. V kompaktní skladbě se proto nepoužívá klasická parotěsná 
zábrana, neboť součin µ * tloušťka izolace FOAMGLAS® řádově převyšuje µ * d standardních 
membránových parozábran. Protože je celá tepelně izolační vrstva prakticky parotěsná, není 
ohrožena kondenzací vodní páry a kompaktní skladbu je možné použít i nad prostory s vysokou 
vlhkostí vzduchu (bazény, papírny, sauny) nebo na konstrukce se střídavým směrem difúze vodní 
páry (střechy zimních stadiónů).

Tloušťka pěnového skla je navržena správně, pokud je za všech okolností teplota spodního 
povrchu pěnového skla vyšší, než je teplota rosného bodu pro dané vnitřní prostředí (toto platí 
samozřejmě pouze pro interiéry s vyšší teplotou vzduchu, než je teplota vzduchu v exteriéru). Pak 
nemůže docházet ke kondenzaci ani ve vrstvách pod pěnovým sklem ani na vnitřním povrchu 
konstrukce – viz obrázek 1.

Obrázek 1: Správný návrh tloušťky pěnového skla  

Asfalt mezi jednotlivými vrstvami střechy zajišťuje dokonalý přenos zatížení v tlaku i v tahu. 
Skladba nemůže být stržena nebo delaminována sáním větru a současně může být využito 
extrémní pevnosti v tlaku materiálu FOAMGLAS®, především u teras, pojížděných střech 
(až vozidly do 60 tun) nebo střešních zahrad.

Kompaktním slepením všech vrstev střechy za použití vodotěsné izolace FOAMGLAS® 
je vytvořen kompletně vodotěsný systém. To sehrává velmi důležitou roli v případě lokálního 
selhání hydroizolační vrstvy, neboť vlhkost vniklá do střešního pláště místem poruchy nemá 
možnost se dále volně šířit. Porucha se vlivem mrazové eroze velmi pomalu šíří vrstvou pěnového 
skla směrem dolů (cca 2 mm za mrazový cyklus) a po objevení drobného zatečení do interiéru 
je možné poruchu přesně nalézt a snadno opravit. Důležité je, že poruchu lze přesně lokalizovat 
podle místa zatékání, zejména když je hydroizolační vrstva skrytá pod další skladbou střechy 
(např. terasa nebo zahrada).

Mezi další oceňované vlastnosti kompaktní skladby patří:
extrémní pevnost v tlaku• 
vysoká požární bezpečnost a odolnost • 
chemická odolnost (v závislosti na použité hydroizolaci)• 
velmi dlouhá životnost při zachování konstantních vlastností• 
zvýšená hydroizolační spolehlivost • 
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Kompaktně slepené desky FOAMGLAS® na betonové desce.

Kompaktně nalepená hydroizolace na spádových deskách FOAMGLAS®.

Dvouvrstvá kompaktní skladba FOAMGLAS® na trapézovém plechu.
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4. PAROTěSNOST IZOLACE fOAMGLAS® – IDEÁLNí řEšENí PRO VLHkÉ 
PrOvOzy
Jak již bylo zmíněno, kompaktní skladba z pěnového skla FOAMGLAS® je vhodná i na střechy 

objektů s extrémně vysokou teplotou a vlhkostí vzduchu. Prostředí nad papírenským strojem 
(cca 50°C a RH> 90%) představuje pro střešní plášť obrovské zatížení difúzí vodní páry. Rozdíl 
parciálních tlaků vodní páry mezi interiérem a exteriérem je u podobných staveb cca 10 kPa 
(cca 1000 kg/m2). V takových podmínkách nemůže fungovat klasická jednoplášťová střecha 
(masivní kondenzace v tepelné izolaci) ani střecha inverzní (teplotní zkrat a kondenzace na povrchu 
a v konstrukci). Použití dvouplášťové provětrávané ploché střechy není v těchto podmínkách 
rovněž možné (nedostatečné provětrávání). Jako na většině významných papírenských provozů 
v Evropě (od Španělska po Švédsko), byla u ružomberské papírny zvolena osvědčená kompaktní 
skladba s izolací FOAMGLAS®. U takto vlhkých provozů je doporučeno tloušťku izolace 
FOAMGLAS® rozdělit na 2 vrstvy se vzájemně prostřídanými spárami. Tím je zajištěno bezpečné 
slepení všech spár asfaltem a vytvoření dokonalé parotěsné zábrany v celé tloušťce tepelně 
izolační vrstvy. Na střeše nad papírenským strojem PM 18 byl použitý FOAMGLAS® T4+ ve dvou 
vrstvách po 70 mm a kompaktní skladba byla dokončena dvouvrstvým hydroizolačním systémem 
z modifikovaných asfaltových pásů. Při rekonstrukci, která proběhla v polovině roku 2010, byl 
odstraněn starý střešní plášť, který obsahoval minerální tepelnou izolaci rozmočenou na kaši. 

Obdobné problémy měla střecha haly Filtrace 2 ve vodárně Želivka, kde vlivem kondenzace 
vodní páry (zejména v letním období) docházelo k navlhání tepelné izolace (pěnový polystyren) 
a postupné korozi výztuže žebírkových panelů. V roce 1999 se varianta rekonstrukce střešního 
pláště kompaktní skladbou z pěnového skla FOAMGLAS® investorovi jevila jako příliš nákladná. 
Proto zvolil variantu „výrazně levnější“, při které byl stávající střešní plášť pouze dodatečně 
zateplený dodatečnou vrstvou 5 cm pěnového polystyrenu s hydroizolací. Po provedení této 
„rekonstrukce“ došlo paradoxně ke zvýšení intenzity kondenzace ve střeše i koroze výztuže. 
Zateplení sice střeše mohlo pomoci v zimním období, ale vůbec neřešilo situaci v letním 
období, kdy je směr difúze vodních par ve střeše obrácený. Tj. investicí (v řádu milionů korun) 
do nesprávného řešení byly způsobeny během 4 let vícenáklady v řádu desítek miliónů korun, 
neboť již po tak krátké době byla nosná konstrukce v havarijním stavu a bylo nutné ji zdemolovat 
a vyměnit. Až při druhé rekonstrukci zvolil investor na střešní plášť haly Filtrace 2 kompaktní 
skladbu z izolace FOAMGLAS®, která funguje zcela bez problémů. Na střeše haly Filtrace 1 
přitom funguje kompaktní skladba FOAMGLAS® bezproblémově již od roku 1993!

5. PEVNOST V TLAkU A NESTLAČITELNOST 
Pevnost v tlaku tepelných izolací se testuje a deklaruje podle normy ČSN EN 826. V této normě 

je deskám z pěnového skla věnována speciální příloha A, která popisuje především přípravu 
vzorků před samotným testem. Oba ložné líce desky pěnového skla je nutné opatřit vrstvou 
asfaltu AOSI o síle 1,5 kg/m2 nanášenou za horka a do ní nalepenou vrstvou papíru (papír chrání 
před přilepením vzorku k lisu). Tato povrchová úprava zabrání drcení křehkých povrchových stěn 
skleněných buněk a zajišťuje roznesení tlaku do prostorové buněčné struktury pěnového skla. 
A stejně tak – s asfaltovou (nebo podobnou) roznášecí vrstvou na obou zatížených plochách -  
je nutné ukládat desky pěnového skla ve všech typech konstrukcí, které budou zatížené tlakem 
a vyžadují extrémní pevnost a tuhost této tepelné izolace.

Pevnost v tlaku se u tepelných izolací standardně deklaruje pro dva 
stavy: stlačení vzorku o 2% a stlačení vzorku o 10%. Zatímco hodnota 
při stlačení o 2% se používá při statických výpočtech, hodnota při 
stlačení o 10% je pro stavební praxi nepoužitelná a slouží prakticky jen 
k „pevnostnímu označení typu“ izolace. Každý statik však musí posoudit, 
zda je pro jeho konstrukci přijatelné stlačení tepelné izolace o „pouhá“ 2%, 
což reálně reprezentuje pohyb (nebo např. průhyb) o několik milimetrů. 
Takto velká stlačení izolačních vrstev vyžadují velmi vysoké vyztužení 
navazujících betonových desek, jinak v nich dochází ke vzniku trhlin.
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U desek z pěnového skla, které jsou reálně nestlačitelné, se měří pouze jedna hodnota 
pevnosti v tlaku, a to při jejich porušení, ke kterému však dochází při zanedbatelném stlačení. 
Ze statického hlediska jsou proto tyto pevnosti nesrovnatelně vyšší, než pevnosti tepelných izolací 
v tlaku při stlačení 2%. Správně uložené desky z pěnového skla (viz EN 826 příloha A) zajišťují 
vedle požadované únosnosti také stabilitu všech vrstev na nich spočívajících. 

Ale i mezi typy desek izolace z pěnového skla může při popisování jejich pevnosti v tlaku 
docházet k (někdy záměrně) chybné deklaraci. Velmi podstatné je přesné pojmenování pevnosti 
v tlaku, tj. jestli je uvedena pevnost jako průměrná nebo zaručená. To závisí především na dvou 
faktorech – použité surovině k výrobě a úrovni systému kvality daného výrobce. Tj. pokud se 
některé typy desek z pěnového skla vyrábí přímo ze 100% recyklovaného skla, tak u této suroviny 
není nikdy zcela konstantní složení (respektive konstantní kvalita), a proto ani desky nemohou 
mít konstantní vlastnosti. Proto jsou u nich deklarovány hodnoty průměrné pevnosti, což vyžaduje 
použití mnohem vyššího bezpečnostního koeficientu ve výpočtech. Pěnové sklo vyráběné přímo 
z recyklovaného skla proto ani nemůže splňovat vyšší úrovně systémů kvality (např. Key Mark).
Pro výrobu pěnového skla FOAMGLAS® se používá výhradně nově vyrobené sklo (surovinou 
je 60% selektovaného recyklátu z automobilových skel a 40% minerálních sklářských aditiv), 
které má zcela konstantní kvalitu, a proto jsou i hodnoty pevností v tlaku této izolace zaručené, 
neboli deklarované jako „vyšší nebo rovno než“.

Absolutní pevnostní špičkou jsou pak speciální typy pěnového skla FOAMGLAS®, jejichž 
pevnost bez stlačení přesahuje 2,75 MPa, což reprezentuje pro tepelné izolace naprosto 
nepředstavitelných 275 tun/m2. 

6. STUDIE STÁLOSTI VLASTNOSTí IZOLACE fOAMGLAS® V PLOCHÝCH STřECHÁCH 
 Na základě žádosti výrobce izolace FOAMGLAS® provedla společnost FIW (Výzkumný ústav 

pro tepelnou ochranu) Mnichov v období červen 2016 až srpen 2017 sérii testů za účelem 
vyhodnocení dlouhodobé funkčnosti tepelně izolačních výrobků FOAMGLAS® na bázi pěnového 
skla. Bylo odebráno několik vzorků izolace FOAMGLAS® z objektů zvolených společností PCE. 
Zkoumané objekty ve stáří 30 až 45 let jsou z různých míst Evropy, konkrétně z Belgie, Holandska, 
Velké Británie a Švédska. Odběry vzorků proběhly ve většině případů pod dozorem oprávněné 
třetí strany a jejich testování proběhlo dle současně platných testovacích metod EN v laboratořích 
FIW Mnichov na následující parametry:

  i. Součinitel tepelné vodivosti (EN 12667 v odebraném stavu a ve vysušeném stavu)
 ii. Pevnost v tlaku (EN 826)
 iii. Obsah vlhkosti (metoda vysušení v peci)

Výsledky všech testů byly porovnány s deklaracemi uvedenými v technických certifikátech 
dostupných v době výstavby těchto budov.

Na základě těchto porovnání FIW zjistila ve všech případech, kdy byla v době odběrů vzorků 
hydroizolace konstrukce stále funkční a byl tak zajištěný nízký obsah vlhkosti, že výrobky 
FOAMGLAS® zajišťují stále vysokou tepelně izolační ochranu i po řadě desetiletí zabudování 
v plochých střechách. V těchto případech byly výsledky testů velmi blízko hodnotám deklarovaným 
v technických certifikátech s hodnotami součinitele tepelné vodivosti mezi 0,043 a 0,053 W/mK. 
Výsledky testů neprokázaly výrazný rozdíl v tepelné vodivosti mezi vzorky v odebraném a ve 
vysušeném stavu. Všechny vzorky prokázaly vysokou mechanickou stabilitu s pevností v tlaku 
přesahující 500 kPa.

Tato studie pouze potvrdila další zcela unikátní vlastnost pěnového skla FOAMGLAS® - jedná 
se o tepelnou izolaci prověřenou časem s konstantními izolačními vlastnostmi i po řadě desetiletí 
fungování v plochých střechách.

Výsledky všech zmiňovaných testů institutu FIW Mnichov jsou k dispozici na webových 
stránkách www.foamglas.cz pod odkazem Time Tested Thermal Insulation – Tepelná izolace 
prověřená časem.
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7. VODOTěSNOST A HyDROIZOLAČNí SPOLEHLIVOST

Slepením všech spár mezi vodotěsnými deskami FOAMGLAS® asfaltem nebo asfaltovými 
lepidly vzniká nenasákavá vrstva, která je kompaktně a vodotěsně spojena s hydroizolací. Pěnové 
sklo FOAMGLAS® tak spolupůsobí s hydroizolací a reálně přispívá ke zvýšení její hydroizolační 
spolehlivosti. 

Tímto efektem „vodotěsné tepelné izolace“ nemohou desky pěnového skla samotnou 
hydroizolační vrstvu plnohodnotně nahradit, neboť bez ní nedokáží dlouhodobě odolávat 
povrchové námraze, ale spolehlivě brání šíření vlhkosti ve střešní skladbě především v případě 
lokální poruchy hydroizolace. V případě poruchy hydroizolace přebírá kompaktně slepená 
vodotěsná tepelná izolace FOAMGLAS® dočasně její funkci, a především neumožňuje šíření 
zatečené vlhkosti do plochy střechy. Případná porucha hydroizolace tak zůstává lokální, je možné 
ji snadno nalézt a rychle opravit s minimálními náklady. Přínos této „schopnosti“ kompaktní 
skladby FOAMGLAS® se plně projevuje v případech, kdy je střecha doplněná o provozní nebo 
vegetační souvrství. Voda zatečená poškozeným místem v hydroizolaci se v kompaktní skladbě 
nemůže plošně šířit a po čase se místo poruchy projeví malým a lokálním zatečením v interiéru. 
Po celou dobu je zbývající část kompaktní střechy FOAMGLAS® plně funkční a suchá. Poruchu 
hydroizolace je snadné nalézt a opravit i pod provozními nebo vegetačními vrstvami (aniž by se 
musely odstraňovat ve velké ploše), neboť její poloha odpovídá malému prosáknutí do interiéru. 

Tento efekt hydroizolačního spolupůsobení desek z pěnového skla s hydroizolačním 
souvrstvím z asfaltových pásů poskytuje hydroizolaci vyšší úroveň spolehlivosti, než kdyby byla 
aplikována na jiném typu tepelné izolace. Zvýšení hydroizolační spolehlivosti kompaktní skladby 
zapracovala Česká hydroizolační společnost* také do své směrnice ČHIS 01**: Hydroizolační 
technika – ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti. Za stejných 
okrajových podmínek vykazuje kompaktní skladba z pěnového skla (H3.5) vyšší spolehlivost, než 
samotné dva asfaltové pásy (H2.1.4) na jiném podkladu. Viz tabulka B1: Příklady hydroizolačních 
konstrukcí a vrstev, porovnání jejich účinnosti a spolehlivosti z hlediska pronikání vody v kapalném 
skupenství. Směrnice ČHIS 01 od strany 41.

* Česká hydroizolační společnost je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů, 
partnerské organizace ČKAIT. Působí jako dobrovolné a nezávislé sdružení odborníků z oboru 
hydroizolační techniky. Viz www.hydroizolacnispolecnost.cz.

** Směrnice ČHIS 01 stanovuje zásady pro navrhování ochrany staveb a chráněného nebo 
vnitřního prostředí objektů proti nežádoucímu působení vody a vlhkosti. Na základě hydrofyzikálního 
namáhání a množství vody směrnice stanoví tzv. Návrhové namáhání vodou NNV 1 až NNV 7. 
Dále směrnice zohledňuje kombinace Třídy požadavků na prostředí P1 až P4 (nejvyšší P1 pro 
muzea apod.), Třídy požadavků na stav ohraničujících konstrukcí K1 až K4 (K1 - konstrukce 
s nenávratným poškozením vlhkostí), Třídy ochrany dokončených prostor (povolený/nepovolený 
přístup), Třídy přístupnosti hydroizolačních konstrukcí pro opravy R1 až R4 (R4 - nepřístupné pro 
opravy) a následně doporučuje optimální Třídu spolehlivosti S1 až S5 (nejvyšší S1) pro různé 
hydroizolační konstrukce navrhované v Třídě účinnosti U1 a U2. Za stejných okrajových podmínek 
vykazuje kompaktní skladba z pěnového skla (H3.5) ve většině případů o stupeň vyšší spolehlivost 
(v některých případech shodnou), než samotné dva asfaltové pásy (H2.1.4).

V případě, že potřebujete konzultovat návrh desek z pěnového skla v jakékoli konstrukci 
nebo proškolit Vaše pracovníky na realizaci izolačních systémů FOAMGLAS®, neváhejte se 
obrátit na bezplatný technický servis výrobce izolace FOAMGLAS®, na www.foamglas.cz nebo 
konzultace@foamglas.cz.
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doporučuje optimální Třídu spolehlivosti S1 až S5 (nejvyšší S1) pro různé hydroizolační konstrukce navrhované 
v Třídě účinnosti U1 a U2. Za stejných okrajových podmínek vykazuje kompaktní skladba z pěnového skla (H3.5) 
ve většině případů o stupeň vyšší spolehlivost (v některých případech shodnou), než samotné dva asfaltové pásy 
(H2.1.4). 
  

 
 
V případě, že potřebujete konzultovat návrh desek z pěnového skla v jakékoli konstrukci nebo 
proškolit Vaše pracovníky na realizaci izolačních systémů FOAMGLAS®, neváhejte se obrátit 
na bezplatný technický servis výrobce izolace FOAMGLAS®, na www.foamglas.cz nebo 
konzultace@foamglas.cz .  
 
 
 
 

 
Kontakt:   
Ing. Jan Vychytil   
GSM: (+420) 731 138 978,  
E-mail: jan.vychytil@foamglas.com 
www.foamglas.cz 
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NAVRHOVÁNí PLOCHÝCH STřECH Z POVLAkOVÝCH 
HyDROIZOLACí DEHTOCHEMA TN Z POŽÁRNíHO HLEDISkA

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 střech s povlakovou krytinou z požárního hlediska. 

V úvodu přibližuje základní termíny z požární techniky a požadavky na materiál a konstrukce. 
V další části představuje jednotlivé systémy s příslušnou požární odolností. 

1.  ÚVOD DO POŽÁRNí PRObLEMATIky
Pro pochopení jednotlivých požárně technických termínů, požadavků a zkoušek je vhodné se 

seznámit s vlastím průběhem požáru. Průběh vlastního požáru v uzavřené místnosti je možné 
rozdělit do čtyř fází [1]. Viz obr. 1.  
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Obr. 1: Průběh plně rozvinutého požáru v uzavřeném prostoru. Zdroj [1]. 
 

V první fázi (rozhořívání),  dochází  ke vznícení hořlavého materiálu. Časově se jedná může 
jednat o několik minut, ale i hodin. V druhé fázi (růst požáru) dochází ke koncentraci kouře 
v místnosti, nárůstu teploty. Po teplotě kouře mezi 500 – 600°C dochází k prostorovému 
vzplanutí ohně v místnosti. Nastává tzv. „flashover“ efekt, tj. k přeskočení ohně z lokálního 
zdroje na zbytek prostoru přes zahřátou vrstvu kouře. [1]. Tento efekt je charekteristický 
prudkým nárůstem teploty. V třetí fázi (rozvinutý požár) v místnosti hoří vše, co může hořet. 
Teplota dosahuje kolem až 1000°C. Ve čtvrté fázi (dohořívání) dochází k postupnému snižování 
teplot díky spotřebování hořlavých materiálů. Pro rozvoj požáru je klíčový právě „flashover“ 
efekt. Zda k tomuto efektu vůbec dojde ovlivňují výrobky a jejich materiály a to svojí hořlavostí, 
která je dnes legislativně klasifikována třídou reakce na oheň. V okamžiku prostorového 
vzplanutí pak začíná klíčová role nosných konstrukcí a jejich požární odolnost, která je 
udávána v minutách. Materiály tedy samy o sobě žádnou požární odolnost (v minutách) nemají 
a jsou charakterizovány pouze hořlavosti. Příklad klasifikace materiálů používaných ve 
skladbách střech s povlakovou krytinou viz tabulka č.1. 

Tab. 1: Materiály střešního pláště s popisem reakce na oheň s popisem chování při požáru. 
Zdroj [vlastní]. 

 

Vrstva střešního pláště (materiál) Třída reakce na oheň Přispívá k „flashover“ efektu 
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pásy, polymerní folie) 
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materiálů. Pro rozvoj požáru je klíčový právě „flashover“ efekt. Zda k tomuto efektu vůbec dojde 
ovlivňují výrobky a jejich materiály a to svojí hořlavostí, která je dnes legislativně klasifikována 
třídou reakce na oheň. V okamžiku prostorového vzplanutí pak začíná klíčová role nosných 
konstrukcí a jejich požární odolnost, která je udávána v minutách. Materiály tedy samy o sobě 
žádnou požární odolnost (v minutách) nemají a jsou charakterizovány pouze hořlavosti. Příklad 
klasifikace materiálů používaných ve skladbách střech s povlakovou krytinou viz tabulka č.1.

Vrstva střešního pláště (materiál) Třída reakce na oheň Přispívá k „flashover“ efektu
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Tab. 1: Materiály střešního pláště s popisem reakce na oheň s popisem chování při požáru. Zdroj [vlastní].
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2. POŽADAVky NA STřECHy 
Z požárního hlediska mohou být střechy namáhány ohněm (tepelným tokem) [2], viz obr. 2:
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Obr. 3: Požadavky na střechy. Zdroj dle [3]. 
 
 

- zdola, ze strany interiéru. V případě, že nosná konstrukce střechy má funkci požárně 
dělící konstrukce typu DP1 (př. monolitický nebo montovaný železobetonový strop), 
posuzuje se požární odolnost požárního stropu bez dalších požadavků na střešní 
plášť. Pokud nosná konstrukce střechy není typu DP1 (př. dřevěné trámy, trapézový 
plech), musí se strop samostatně posuzovat na nosnou konstrukci střechy a na střešní 
plášť. 

- shora, ze strany exteriéru. Střešní plášť se hodnotí v požárně nebezpečném prostoru 
nebo při velikosti střešního pláště nad 1500 m2. V požárně nebezpečném prostoru 
(podrobněji např. [1]) musí být prokázáno, že střecha má hodnocení DP1, případně části 
střešního pláště nebo, že hydroizolační (případně jiná vrchní vrstva) nešíří po svém 
povrchu požár a brání vznícení hořlavých částí konstrukce. Střešní plášť se tak posuzuje 
na odolnost proti působení vnějšího požáru (šíření požáru střešním pláštěm) . 

 
 
2 . 1. POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘECH 
Při stanovení požární odolnosti střech se používá zkušební norma ČSN EN 1365-2: 2017 [4]. 
Zkouška se provádí na jednom zkušebním vzorku. Délka standardního zkušebního vzorku 
vystaveného ohřívání je 4 m, šířka 3 m. Příklad zkušebního vzorku viz obr. 4. 
 

 
 
Obr. 4: Zkušební vzorek požární odolnosti střechy. Zdroj: Vlastní. 
 
Pro následnou klasifikaci platí norma ČSN EN 13501-2:2017 [5]. Základní požadavky při 
zkoušení požární odolnosti jsou uvedeny v ČSN EN 1363-1: 2013 [6]. Z hlediska požární 
odolnosti jsou střechy hodnoceny na tyto mezní stavy: 

- nosnost (R) – za porušení nosnosti (u prvků namáhaných na ohyb) se považuje jedna 
ze dvou podmínek a to mezní průhyb nebo mezní rychlost průhybu. 

- celistvost (E) – vznik trhlin, vznícení bavlněného polštářku nebo trvalé hoření na  na 
neohřívané straně požárně dělící konstrukce 
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konstrukce typu DP1 (př. monolitický nebo montovaný železobetonový strop), posuzuje se 
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např. [1]) musí být prokázáno, že střecha má hodnocení DP1, případně části střešního 
pláště nebo, že hydroizolační (případně jiná vrchní vrstva) nešíří po svém povrchu požár 
a brání vznícení hořlavých částí konstrukce. Střešní plášť se tak posuzuje na odolnost proti 
působení vnějšího požáru (šíření požáru střešním pláštěm).

2.1 POŽÁRNí ODOLNOST STřECH
Při stanovení požární odolnosti střech se používá zkušební norma ČSN EN 1365-2: 2017 

[4]. Zkouška se provádí na jednom zkušebním vzorku. Délka standardního zkušebního vzorku 
vystaveného ohřívání je 4 m, šířka 3 m. Příklad zkušebního vzorku viz obr. 4.

Obr. 4: Zkušební vzorek požární odolnosti střechy. Zdroj: Vlastní.

Pro následnou klasifikaci platí norma ČSN EN 13501-2:2017 [5]. Základní požadavky při 
zkoušení požární odolnosti jsou uvedeny v ČSN EN 1363-1: 2013 [6]. Z hlediska požární odolnosti 
jsou střechy hodnoceny na tyto mezní stavy:

nosnost (R)  - – za porušení nosnosti (u prvků namáhaných na ohyb) se považuje jedna ze 
dvou podmínek a to mezní průhyb nebo mezní rychlost průhybu.
celistvost (E)  - – vznik trhlin, vznícení bavlněného polštářku nebo trvalé hoření na  na 
neohřívané straně požárně dělící konstrukce
izolace (I)  - – většinou se jedná o nárůst průměrné teploty na neohřívaném povrchu 
(hydroizolace) nad počáteční průměrnou teplotou o více jak 140°C.
tepelná radiace z povrchu (W)  -

Výsledná požární odolnost, kdy nedoje k porušení výše uvedených mezních stavů, se vyjadřuje 
v minutách s násobkem 15 (15, 30, 45, 60, …). Současně s požární odolností se v České republice 
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uvádí i zatřídění nosných konstrukcí. Zatřídění se provádí s ohledem na reakci na oheň použitých 
materiálů. Konstrukce rozdělujeme do tří skupin na (podrobněji [1], [7], [8]:

DP1 -  – konstrukce ve vymezené době nepřispívá k intenzitě požáru (konstrukce se skládá 
z nehořlavých materiálů – železobetonové a kovové kce., v případě hořlavých výrobků musí 
být tyto výrobky umístěny uvnitř konstrukce střechy)
DP2 -  - konstrukce ve vymezené době nezvyšuje intenzitu požáru (dřevěné stropy se záklopem 
a omítkou). 
DP3 -  – konstrukce přispívá k intenzitě požáru (dřevěné stropy).

Příklad označení konstrukce střechy na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerálních 
vláken s požární odolností 45 minut je : REI 45 DP1. 

2.2 ODOLNOST PROTI PŮSObENí VNějšíMU POŽÁRU
Při stanovení odolnosti proti působení vnějšího požáru se používá zkušební norma ČSN P 

CEN/TS 1187: 2012 [9]. Zkušební norma rozlišuje čtyři zkušební postupy, které byly převzaty 
z norem států EU. Jedná se o:

Zkouška 1: Metoda s hořícími hraničkami. -  Vychází z německé metodiky DIN 4102-7. 
Tato metodika simuluje šíření ohně po vnějším povrchu střechy, šíření ohně uvnitř střechy 
a prohoření. Nejčastěji se pro vlastní zkoušku používají čtyři zkušební tělesa, které se liší spoji 
v jednotlivých vrstvách, o velkosti 0,8 x 1,8 m. Na povrchu hydroizolace je na předepsaném 
místě drátěný koš o rozměru 300 x 300 x 200 mm s dřevitou vlnou. Zkouška viz obr 5.

Obr. 5: Zkouška 1: Metoda s hořícími hraničkami. Zdroj: Vlastní.

Zkouška 2: Metoda s hořícími hraničkami -  a větrem . Vychází ze švédské normy Nordtest NT 
FIRE 006 [10].  Tato metodika simuluje šíření ohně po vnějším povrchu a sleduje poškození 
krytiny a podkladu. Schéma zkušebního zařízení se vzorek viz obr. 6.

    
A                                                                                      B

Obr. 6: Zkouška 1: Metoda s hořícími hraničkami. A – schéma zkušebního zařízení,  
B - zkušební zařízení se vzorkem. Zdroj: [10].
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Zkouška 3: Metoda s hořícími hraničkami - , větrem a přídavným sálavým teplem. Vychází 
z francouzské metodiky. Tato metodika simuluje šíření ohně po vnějším povrchu a prohoření. 
Pro vlastní zkoušku používají dvě zkušební tělesa, které se liší spoji v jednotlivých vrstvách, 
o velkosti 1,2 x 3,0 m. Na povrchu hydroizolace jsou na předepsaném místě dvě dřevěné 
hraničky z hobry o rozměru 55 x 55 x 32 mm namočené v n -heptanu. Zkouška viz obr 7.
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Obr. 6: Zkouška 1: Metoda s hořícími hraničkami. A – schéma zkušebního zařízení, B - 
zkušební zařízení se vzorkem. Zdroj: [10]. 
 

- Zkouška 3: Metoda s hořícími hraničkami, větrem a přídavným sálavým teplem. 
Vychází z francouzské metodiky. Tato metodika simuluje šíření ohně po vnějším 
povrchu a prohoření. Pro vlastní zkoušku používají dvě zkušební tělesa, které se liší 
spoji v jednotlivých vrstvách, o velkosti 1,2 x 3,0 m. Na povrchu hydroizolace jsou na 
předepsaném místě dvě dřevěné hraničky z hobry o rozměru 55 x 55 x 32 mm 
namočené v n -heptanu. Zkouška viz obr 7. 
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Obr. 7: Zkouška 3: Metoda s hořícími hraničkami, větrem a přídavným sálavým teplem. A - 
schéma zkušební zařízení se vzorkem, B- průběh zkoušky. Zdroj: Vlastní. 
 
 

- Zkouška 4: Metoda s hořícím plynovým hořákem, větrem a přídavným sálavým 
teplem . Vychází z britské normy BS 476-3 [11].  Tato metodika simuluje šíření ohně a 
prohoření. Schéma zkušebního zařízení se vzorek viz obr. 8. 
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Obr. 7: Zkouška 3: Metoda s hořícími hraničkami, větrem a přídavným sálavým teplem.  
A - schéma zkušební zařízení se vzorkem, B- průběh zkoušky. Zdroj: Vlastní.

Zkouška 4: Metoda s hořícím plynovým hořákem, větrem a přídavným sálavým teplem. -  
Vychází z britské normy BS 476-3 [11].  Tato metodika simuluje šíření ohně a prohoření. 
Schéma zkušebního zařízení se vzorek viz obr. 8.

  
A                                                                  B 
Obr. 8: Zkouška 4: Metoda s hořícím plynovým hořákem, větrem a přídavným sálavým teplem. 
A- schéma zkušebního zařízení, B – Zkušební zařízení se vzorkem. Zdroj: [11], [12].  
 
Pro klasifikaci výsledků se používá ČSN EN 13501-5:2017 [13], která uvádí klasifikační třídy B 
až F.  
 
V České republice pro potřeby legislativy (normy řady ČSN 7308xx) byly převzaty dvě metodiky 
a to zkouška 1 a zkouška 3 s klasifikací třídy B. Zkouška 1 je požadována mimo požárně 
nebezpečný prostor. Za vyhovující je tak považována skladba s klasifikací Broof (t1). Zkouška 
3 je požadována pro požárně nebezpečný prostor. Za vyhovující je tak považována skladba 
s klasifikací Broof (t3). Podrobněji ke klasifikaci požárně nebezpečného úseku např. [1], [3], 
[8].  Tato klasifikace se týká celé skladby, ne samotné hydroizolace. 
 
 
3 .         PŘÍKLADY SKLADEB Z PORTfOLIa SPOLEČNOStI DehtOchema tN  
  
3. 1. POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘECH 
Skladby s požární odolností jsou uvedeny v tabulce č.2. Podrobnosti skladeb včetně všech 
vrstev jsou v příslušných protokolech o klasifikaci a protokolech o zkoušce.  

Tab.2 – Skladby střech s požární odolností.  Zdroj: vlastní. 
 
3 . 2 . ODOLNOST PROTI PŮSOBENÍ VNĚJŠÍMU POŽÁRu 
Skladby s odolností proti působení vnějšího požáru jsou uvedeny v tabulce č.3. Podrobnosti 
skladeb včetně všech vrstev jsou v příslušných protokolech o klasifikaci a protokolech o 
zkoušce.  
 

Klasifikace Skladba 
Hydroizolace Tepelná 

izolace 1 
Tepelná 
izolace 2 

Parozábrana Nosná kce 

REI 45 PVC folie – 
Logicroof V-
RP 1,5 mm 

PIR desky 
F/F tl. 80 mm 

MV 
Technoroof 
50 – tl. 2 x 40 
mm 

PE folie tl.0,2 
mm 

Trapézový 
plech 
153/280/0,75 
mm S320 

REI 45 PVC folie – 
Logicroof V-
RP 1,5 mm 

EPS 100S tl. 
140 mm 

MV 
Technoroof 
50 – tl. 2 x 40 
mm 

PE folie tl.0,2 
mm 

Trapézový 
plech 
153/280/0,75 
mm S320 

   
A                                                                             B

Obr. 8: Zkouška 4: Metoda s hořícím plynovým hořákem, větrem a přídavným sálavým teplem.  
A- schéma zkušebního zařízení, B – Zkušební zařízení se vzorkem. Zdroj: [11], [12]. 

Pro klasifikaci výsledků se používá ČSN EN 13501-5:2017 [13], která uvádí klasifikační třídy 
B až F. 

V České republice pro potřeby legislativy (normy řady ČSN 7308xx) byly převzaty dvě metodiky 
a to zkouška 1 a zkouška 3 s klasifikací třídy B. Zkouška 1 je požadována mimo požárně nebezpečný 
prostor. Za vyhovující je tak považována skladba s klasifikací Broof (t1). Zkouška 3 je požadována 
pro požárně nebezpečný prostor. Za vyhovující je tak považována skladba s klasifikací Broof (t3). 
Podrobněji ke klasifikaci požárně nebezpečného úseku např. [1], [3], [8].  Tato klasifikace se týká 
celé skladby, ne samotné hydroizolace.
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3. PříkLADy SkLADEb Z PORTfOLIA SPOLEČNOSTI DEHTOCHEMA TN 
3. 1. POŽÁRNí ODOLNOST STřECH

Klasifikace
Skladba

Hydroizolace Tepelná izolace 1 Tepelná izolace 2 Parozábrana Nosná kce

REI 45
PVC folie – 

Logicroof V-RP 
1,5 mm

PIR desky F/F 
tl. 80 mm

MV Technoroof 
50 – tl. 2 x 40 mm

PE folie  
tl.0,2 mm

Trapézový plech 
153/280/0,75 mm 

S320

REI 45
PVC folie – 

Logicroof V-RP 
1,5 mm

EPS 100S tl. 
140 mm

MV Technoroof 
50 – tl. 2 x 40 mm

PE folie  
tl.0,2 mm

Trapézový plech 
153/280/0,75 mm 

S320

Skladby s požární odolností jsou uvedeny v tabulce č.2. Podrobnosti skladeb včetně všech vrstev jsou v příslušných 
protokolech o klasifikaci a protokolech o zkoušce. 
Tab.2 – Skladby střech s požární odolností.  Zdroj: vlastní.

3. 2. ODOLNOST PROTI PŮSObENí VNějšíMU POŽÁRU
Skladby s odolností proti působení vnějšího požáru jsou uvedeny v tabulce č.3. Podrobnosti 

skladeb včetně všech vrstev jsou v příslušných protokolech o klasifikaci a protokolech 
o zkoušce. 

Klasifikace
Skladba

Hydroizolace Tepelná izolace Tepelná izolace

Broof (t1) PVC folie řady Logicroof EPS -
Broof (t1) PVC folie řady Logicroof MV -
Broof (t1) PVC folie řady Logicroof PIR -
Broof (t1) PVC folie řady Logicroof MV EPS
Broof (t1) Asfaltové pásy řady Polyelast a Skloelast EPS -
Broof (t1) Asfaltové pásy řady Polyelast a Skloelast MV -
Broof (t1) Asfaltové pásy řady Polyelast a Skloelast PIR -
Broof (t3) PVC folie řady Logicroof EPS -
Broof (t3) PVC folie řady Logicroof EPS PIR
Broof (t3) PVC folie řady Logicroof EPS MV
Broof (t3) PVC folie řady Logicroof MV -
Broof (t3) PVC folie řady Logicroof PIR -
Broof (t3) PVC folie řady Logicroof lehčený beton, zdivo -

Tab.3 – Skladby střech s odolností proti působení vnějšího požáru.  Zdroj: vlastní.

4 .  zÁver
Problematika požární bezpečnosti není úplně jednoduchá, ale základní principy se nemění. 

Základním cílem je ochrana před požárem.  
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IzOlace mOStOvek  
TECHNOLOGIEMI bITUMELIT PR 5 – 23 LET ZkUšENOSTí

Ing. karel Matějů, CSc.
IZOMEX, s.r.o. Soběšická 88, 614 00 Brno, tel.: 737 226 122, e-mail: mateju@izomex.cz, 
www.izomex.cz 

anotace:
Tento příspěvek se zabývá stručnou analýzou situace v oblasti mostních izolací v bývalém 

Československu v období před změnou společenských a hospodářských poměrů v roce 
1989 a v letech následujících. Otevření našeho stavebního trhu samozřejmě znamenalo nové 
možnosti a masívní import potřebných komponent, materiálů i kompletních technologií ze 
západních zemí.

Zkušenosti nově získané kontakty s okolními zeměmi a zvláště první vlastní zkušenosti 
s aplikacemi zahraničních materiálů v tuzemských podmínkách vedly k vývoji prvního českého 
izolačního pásu speciálně určeného pro mostní izolace – bitumelit PR 5. Tento materiál se 
postupně stal nejpoužívanějším v dané oblasti na Českém i Slovenském stavebním trhu.

úvOD
Cílem tohoto příspěvku je podat základní informace o dlouhodobě u nás nejpoužívanějším 

asfaltovém izolačním pásu Bitumelit PR, který byl uveden na český trh v roce 1996, na slovenský 
trh jen o něco později. Pro celkový přehled v oblasti mostního izolačního souvrství se vraťme ještě 
o pár let později a seznamme se se situací bezprostředně před změnou společenských poměrů 
v roce 1989 – co uvedení prvního ryze českého materiálu předcházelo, jak se sbíraly zkušenosti 
z tuzemska i – vzhledem k tehdejším politickým poměrům velmi omezeně – ze zahraničí.

Platné normy pro navrhování a provádění izolací na mostech v 80tých letech minulého 
století (mosty s vozovkovým souvrstvím):

ON 736242 Navrhování vozovek na silničních a dálničních mostech -
ON 736242 Provádění vozovek na silničních a dálničních mostech -

Platnost: od 1. 4. 1982, změna a) – 3/1985

Normy související:
ČSN 736150 Litý asfalt pro vozovky a zpevnění (platnost od 1. 6. 1975) -
ON 730606 Izolace asfaltové – navrhování a provádění (platnost od 1. 1. 1988) -

Obecná skladba souvrství na mostech podle dobových norem:
Nosná konstrukce -
Vyrovnávací vrstva (může se vypustit, pokud povrch mostovky je způsobilý pro pokládku  -
izolačního souvrství)
Expanzní vrstva (pouze na betonových mostovkách) -
Izolační vrstva -
Ochranná vrstva -
Ložná vrstva (může se vypustit nebo funkčně sloučit s ochrannou vrstvou) -
Obrusná vrstva -

Obecná skladba izolačního souvrství:
Penetrační resp. antikorozní nátěr  -
Lepící nebo adhezní vrstva -
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Vlastní hydroizolace -
Ochranná vložka (u některých typů izolací) -

Základní typy izolací mostovek:
Izolace vložková (natavitelné asfaltované izolační pásy – NAIP, resp. m-NAIP -  -
modifikované)
Izolace stěrková (mastix asfaltový izolační – MAI, resp. mastix izolační s Cariflexem – MIC) -

Příklady skladeb izolací používaných na přelomu 80tých a 90tých let:
Vložková - klasické řešení z tuzemských materiálů z oxidovaných asfaltů:

Penetrační nátěr - ALP -
Expanzní vložka – sklotkanina R99-310 (Expa-pás, Tapiko) -
Lepící vrstva - nátěr  AOSI 85/25 resp. roztavená hmota z NAIP -
Izolační vrstva –  2x NAIP Sklobit Extra -
Ochranná vložka – asf. lepenka A 330H (NAIP s Al – vložkou) -
Ochranná vrstva – litý asfalt se zdrsňujícím posypem (LA) nebo asfaltový beton (AB) -

Vložková - importované pásy z modifikovaných asfaltů:

Firma Izolirka Ljubljana, Jugoslávie:
Penetrační resp. penetračně – adhezní nátěr Primer (ALP-M) -
Expanzní vložka (na ústupu) -
Izolační vrstva – NAIP Izotekt T4 + NAIP Izotekt Al-T4 -
Ochranná vrstva LA (AB) -

Firma Geissler und Pehr Villach, Rakousko:
Penetrační resp. penetračně – adhezní nátěr ALP-M -
Izolační vrstva – NAIP Immun + NAIP Combiral -
Ochranná vrstva LA se zdrs. posypem (AB) -

Stěrková – klasické řešení:
Penetrační nátěr – ALP nebo ALP-A -
Adhezní nátěr (Bales – PEA, Izoflex, Oktahaftmasse) -
Expanzní a výztužná vložka – sklotkanina R99-310 (Expa-pás, Tapiko) -
Mastix asfaltový izolační MAI se zdrs. posypem -
Ochranná vrstva LA se zdrs. posypem -

Stěrková – inovované řešení:
Penetrační nátěr – ALP- M -
Expanzní vložka – polyesterová tkanina Tapiko (Estan) -
Mastix izolační s Cariflexem MIC se zdrs. posypem -
Výztužná vložka – sklotkanina R99-310 (expa-pás) -
Ochranná vrstva LA se zdrs.posypem -

Nutno dodat, že stěrkové izolace – vzhledem k jejich technologické náročnosti a neochotě 
tehdejších na trhu působících firem zajistit jejich výrobu a pokládku byly aplikovány pouze 
na několika málo nejvýznamnějších mostních stavbách při budování dálniční sítě v bývalém 
Československu, vesměs na základě příkazu nadřízených stranických orgánů. Dalším problémem 
byl absolutní nedostatek kvalitních hmot z modifikovaných asfaltů, nezbytně nutných pro adhézní 
vrstvu o parametrech předepsaných platnými oborovými normami. Prakticky jediný v úvahu 
připadající modifikátor pro toto použití – termoplastický SBS  kaučuk – nevyráběla žádná ze 
socialistických zemí a pro jejich dovoz bylo nutno složitou cestou zajistit dovoz ze západních 
zemí.
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Nedostatek devizových prostředků v československém národním hospodářství byl problémem 
– velice podobným – také v oblasti vložkových izolací. Veškeré pokusy našich vývojářů o zajištění 
tuzemského modifikátoru do asfaltu o parametrech srovnatelných s termoplastickými kaučuky 
nebo tehdy na západě běžným amorfním polypropylenem se nesetkaly s úspěchem, takže 
výroba modifikovaných pásů se rozbíhala jak v ČR (Izolační závody Brno), tak i SR (JCP Štúrovo) 
velmi pomalu. Naštěstí se podařilo zajistit dovoz alespoň omezeného množství modifikovaných 
pásů z Rakouska a Jugoslávie a získat tak první vlastní aplikační zkušenosti s nimi na několika 
vybraných stavbách v obou našich státech. Na většině staveb však byly na konci 80tých let stále 
používány pásy z oxidovaných asfaltů.

STAV PO ROCE 1990
Ihned po změně společenských poměrů uvedla na stavební trh – nejen na mosty - nově 

založená společnost Izomex z Brna materiály firmy GRACE – samolepící pásy foliového typu 
řady Bituthene a následně v roce 1992 u nás také poprvé aplikovala izolační technologii z m-NAIP 
s pečetící vrstvou.

Systém ze samolepících modifikovaných izolačních pásů – alternativa A (jednovrstvý systém):
Penetračně adhezní nátěr Bituthene Primer 100 -
Izolační pás Bituthene HD -
Ochranná vrstva – asfaltový beton jemnozrnný ABJ ručně pokládaný -

Alternativa B (dvouvrstvý systém):
Penetračně adhezní nátěr Bituthene Primer 100 -
Izolační pás Bituthene HD -
Izolační a ochranný pás Bitushield -
Ochranná vrstva – litý asfalt  jemnozrnný LAJ nebo AB -

Systémy s pečetící vrstvou
První aplikace v ČSFR na dálničním mostě na D5 u Rokycan v roce 1992 na základě předpisů 
SRN – ZTV BEL, systém firem Georg Boerner a TIB Chemie, SRN:

Úprava mostovky pískováním resp. brokováním -
Základní nátěr nízkoviskozní bezrozpouštědlovou epoxidovou pryskyřicí Prodoral BT  -
(Prodoral BT-V) – „grundierung“
Posyp vysušeným křemičitým pískem -
Uzavirací nátěr Prodoral BT (Prodoral BT-V) – „versiegelung“ -
Natavitelný  izolační pás z modifikovaného asfaltu Prodoflex OK -50 -
Litý asfalt LA (MA) -

Na základě oborových norem ON 736242 a ON 736242, německých předpisů ZTV-bEL 
a TPP spol. Izomex pro aplikaci systému Prodoral/ Prodoflex byly v roce 1993 uvedeny 
v platnost ČSN a STN 736242, pouze s malými změnami a doplňky platné dodnes.

První vlastní aplikační zkušenosti s dovezenými vysoce modifikovanými samolepícími pásy 
elastomerového typu na straně jedné a natavitelnými pásy plastomerového typu na straně 
druhé jednoznačně potvrdily správnost a nutnost  orientovat se na modifikované asfalty. 
Současně byly prokázány jejich aplikační výhody oproti v té době běžně používaným výrobkům 
z oxidovaného asfaltu, včetně diametrálních rozdílů mezi elastomerovými a plastomerovými 
produkty.

Tvořící se ČSN  736242, orientující se především na předpisy platné v sousedním Německu, udala 
směr, kterým se daný obor bude v českých a slovenských zemích ubírat. Vedle izolací nátěrových 
a stěrkových resp. stříkaných bylo zřejmé, že nadále budou preferovány izolace z modifikovaných 
asfaltových pásů, a to v kombinaci s penetračními, penetračně adhezními a kotevně impregnačními 
nátěry, především pak s pečetícími vrstvami z nízkoviskozních epoxidových pryskyřic. Ředitelství 
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silnic a dálnic ČR dokonce prosazovalo, aby norma nepřipouštěla alternativní technologie bez 
pečetících vrstev.

Dobové technické a technologické předpisy, zahraniční zkušenosti nově získávané po otevření 
hranic a díky tomu otevření českého a slovenského trhu výrobkům a technologiím zahraniční 
provenience a zejména první vlastní zkušenosti vedly k formulaci normových požadavků, které 
kvalitní izolační pás musí splňovat pro zajištění dlouhodobě spolehlivé funkce nejenom vlastní 
hydroizolace, ale celého vozovkového souvrství.

Nezapomeňme dodat, že s nástupem zahraničních materiálů a technologií vyvstal požadavek 
investora na poskytnutí enormně dlouhé záruky ze strany aplikačních firem, a to až v délce 10ti let. 
Přitom ani v Německu – po téměř dvacetiletých praktických zkušeností na silničních a dálničních 
mostech – byly běžně zhotoviteli poskytovány 5 až 6ti leté záruky.

Obecné základní požadavky kladené na mostní asf. izolační pás lze shrnout do následujících 
bodů:

Dokonalá vodotěsnost během jeho teplotního a mechanického namáhání ve vozovkovém  -
souvrství 
Vysoká přilnavost k podkladu po natavení a soudržnost asfaltové izolační hmoty s nosnou  -
vložkou
Vysoká odolnost proti mechanickému a teplotnímu poškození nataveného pásu při pokládce  -
ochranné živičné vrstvy
Vysoká schopnost překlenutí statických i dynamických trhlin -
Dobrá zpracovatelnost při nízkých i vysokých teplotách prostředí -
Možnost relativně snadné identifikace případného poškození izolační vrstvy před jejím  -
zabudováním
Dokonalé spolupůsobení s ochrannou vrstvou (smykové síly) -

V první polovině 90tých let získala nejvíce praktických zkušeností s aplikacemi více zahraničních 
materiálů a technologií na mostech na pozemních komunikací v ČR, později i ve SR a Polsku, 
společnost Izomex z Brna. 

V oblasti výroby modifikovaných asfaltových hmot a pásů (lepící a adhezní hmota Izoflex, 
zálivkové hmoty Elastibit, asfaltové pásy Recoplast a Esterplast) a dlouhobě pásů s nosnými 
vložkami na bázi polymerních hmot, zaujímala v 90tých letech přední místo na českém a později 
i slovenském trhu společnost Dehtochema Bitumat, se svými výrobními závody v Bělé pod 
Bezdězem a Oslavanech u Brna.

Ve spolupráci výše zmíněné aplikační a výrobní firmy byly naformulovány konkretní podmínky 
pro zajištění výroby vysoce kvalitního pásu splňujícího veškeré požadavky pro použití na 
mostech:

Vysoce mechanicky a teplotně odolná nosná vložka, objemově (plošně) stabilní, zajišťující  -
vysoké hodnoty pevnosti v tahu a průtažnosti asf. pásu a jeho schopnost překlenutí trhlin 
v izolovaném povrchu
Impregnace nosné vložky modifikovaným asfaltem -
Asfaltová izolační hmota s nízkým bodem lámavosti a vysokým bodem měknutí, sdružující  -
přednosti plastomerových směsí (modifikace amorfním polypropylenem - APP) a směsí  
elastomerových (modifikace termoplastickým kaučukem – SBS)
Z důvodu dostatečné hydroizolační bezpečnosti tloušťka pásu optimálně 5mm -
Zajištění důsledné ochrany izolačního pásu před jeho poškozením vysokými teplotami  -
následně pokládaných ochranných vrstev ze živičných směsí
Zajištění maximální ochrany pásu před mechanickým poškozením sice zakázaným, ale  -
v praxi bohužel stále se vyskytujícím, provozem po dokončené izolační vrstvě a zajištění 
ochrany pásu při vlastní pokládce ochranné vrstvy, a to i strojně
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Ve spolupráci firem Izomex a Dehtochema Bitumat byl roce 1996 ukončen vývoj zcela nového 
pásu, který dostal obchodní název BItumelIt Pr 5 (BItumen – elIta – Polyesterová rohož – 
tl. 5 mm).

Shrnutí základních technických ukazatelů asf. pásu bitumelit PR 5 v souladu s ČSN 736242, 
splňujících současně i nadstandardní požadavky na jeho aplikační a po jeho aplikaci na 
mostovce funkční vlastnosti:

Jako optimální nosná vložka splňující veškeré podmínky  pro dosažení předpokládaných  -
resp. požadovaných parametrů výsledného produktu byla vyhodnocena netkaná textilie 
(rohož)  z dlouhých PES – vláken pod obchodním názvem TREVIRA o plošné hmotnosti 220 
až 230 g/m2 (surovina tohoto charakteru, byť pod různými obchodními názvy,  se používá 
dodnes)
na výrobním zařízení v závodě v Oslavanech u Brna byly provedeny úpravy umožňující  -
předehřev nosné vložky před její impregnací a pro tuto impregnaci použití stejné asfaltové 
směsi, jakou tvoří vlastní hmota izolačního pásu, ovšem pro účely dokonalého proimpregnování 
nosné vložky bez příměsi minerálních plnidel
pro modifikaci vytipovaného primárního asfaltu dodávaného rafineriemi byl použit modifikátor,  -
speciálně vyrobený ze směsných polymerů
na výrobním zařízení byla provedena úprava zajišťující možnost umístění nosné vložky  -
v horní polovině řezu pásu tak, aby vrstva asfaltu pod ní dosahovala tloušťky min. 2, optimálně 
3 mm 
horní povrch pásu byl opatřen střednězrnným minerálním posypem, alternativně granulemi  -
nebo šupinami, který současně umožňuje snadnou vizuální lokalizaci případného poškození 
pásu další stavební činností a jeho opravu před jeho zabudováním do souvrství

Výše uvedené požadavky na  vstupní suroviny, technologii výroby  i parametry výsledného 
produktu, tradičně v mnohém překračující požadavky aktuálních norem, byly zachovány, 
současně s důslednou vstupní, mezioperační i výstupní kontrolou dodnes, i po přenesení výroby 
Bitumelitu PR 5 do výrobního závodu Technoflex v Rjazani v Ruské federaci, působícího ve 
skupině Technonicol, stejně jako společnost Dehtochema TN.

V dalším jsou uvedeny pouze vybrané parametry asf. pásu bitumelit PR 5, (ve srovnání 
s požadavky norem) které prokazují jeho vysokou kvalitu a maximální vhodnost pro aplikaci na 
všech typech konstrukcí silničních i dálničních mostů, s ochrannými vrstvami z litého asfaltu (MA) 
pokládaného ručně i strojně nebo hutněných živičných směsí - asfaltového betonu (AC). 

Norma Bitumelit PR 5
- Tloušťka (mm) min. 4,5 5,0 +/- 0,2
- Max. tahová síla (N/50mm) příčně min. 600 800 +/- 200

podélně min. 800 1.000+/- 200
- Max. protažení (%) příčně min. 35 45 +/- 10

podélně min. 35 45 +/- 10
- Ohebnost na trnu bez trhlin (°C) max. -15 max. -18
- Odolnost proti stékání (°C) min. 100 min. 120
- Přilnavost pásu k podkladu při + 8°C (N/mm2) min. 0,7 min. 1,0
                                                       + 23°C min. 0,4 min. 0,6
- Přilnavost k ochr. vrstvě při      + 23°C min. 0,4 min. 0,5

Vedle průběžně prověřovaných technických parametrů asf. pásu bitumelit PR 5 je 
nutno zdůraznit praktické, v roce 2019 již 23 let trvající zkušenosti s jeho aplikacemi, ať už 
v kombinaci s kotevně impregnačními nátěry a ponejvíce pečetícími vrstvami z epoxidových 
pryskyřic, tak i s asfaltovými základními nátěry. Praxí byla dostatečně prokázána i jeho 
vysoká odolnost při pokládce následných živičných ochranných vrstev včetně pokládky 
strojní.



64

Důkazem toho jsou v roce 2019 již téměř 4 miliony metrů čtverečních realizovaných 
mostních izolačních systémů bitumelit PR 5 v České a Slovenské republice i jinde.

ZÁVěREČNÉ SHRNUTí
Na Český a Slovenský stavební trh byly po roce 1990 postupně uváděny izolační systémy 

nejvýznamnějších evropských i světových výrobců a dodavatelů, zejména systémy 
z modifikovaných izolačních pásů, ale i systémy nátěrové a stěrkové na bázi polyuretanů, 
polymetymetakrylátů a později i dalších hmot. Vedle preferovaných – a investory pro 
nejexponovanější mosty požadovaných – systémů s pečetícími vrstvami, byly schváleny a jsou 
uplatňovány také systémy „pouze“ s kotevně impregnačními nátěry y epoxidových pryskyřic nebo 
penetračními resp. penetračně adhezními nátěry z modifikovaných asfaltů. Po mnohaletých 
vlastních zkušenostech na silničních a dálničních mostech v České i Slovenské republice a po 
řešení nemalých technických i technologických problémů v praxi vyvstává stále častěji otázka, 
zde je používání pečetících vrstev nutné či dokonce vhodné. Tato diskuze není ale předmětem 
tohoto příspěvku.

Před několika lety byly taký schváleny a v praxi jsou – bohužel velmi často – aplikovány 
systémy s pečetícími vrstvami na mladé, 7denní betony. I zde je dosud mnoho dosud jednoznačně 
nezodpovězených otázek.

Nedílnou součástí vozovkového souvrství je ochranná vrstva izolace. V Česku je téměř 
výhradně aplikován litý asfalt, a to jak ručně, tak strojně, v posledních letech mu je oproti 
asfaltobetonu dávána přednost i na Slovensku. I tato otázka bývá často diskutována. Z technického 
hlediska je však litý asfalt vhodnějším materiálem, neboť vždy vytváří kompaktnější souvrství 
s izolační vrstvou.

Důležitým faktorem, v posledních letech již striktně respektovaným, je návrh a použití 
kompletního, řádně odzkoušeného systému – počínaje úpravou mostovky, přes izolační 
vrstvu resp. souvrství, až po vrstvu ochrannou. Nelze volně kombinovat různé materiály kupř. 
podle aktuální situace na trhu. Právě v této skutečnosti je nutno vidět nejvýznamnější změnu 
oproti dobám před 30ti a více lety.

V České republice byl již před mnoha lety zaveden systém schvalování izolačních systémů, 
které lze – na stavbách spravovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – aplikovat. Aktuálně 
zahrnuje 28 systémů, z toho 4 systémy polyuretanových stěrkových izolací, 1 systém na bázi 
polymetylmetakrylátů a ostatní jsou systémy pásové – české i zahraniční provenience.

Závěrem je vhodné zdůraznit, že v našich podmínkách se stěrkové, stříkané nebo jiné 
izolace na mostech používají víceméně výjimečně a systémy z asfaltových pásů jednoznačně 
převládají. V České i Slovenské republice jsou to právě technologie na bázi bitumelitu PR 
5, které se naprostým právem mohou pochlubit nejrozsáhlejšími referencemi.
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BetONOvé PlÁtNO ve StaveBNIctví

Ing. jiří Vincenc
United trade, spol. s r.o., Perunská 4a, 695 01 Hoodnín
tel.: 603 823 297 , e-mail: concrete-canvas@united-cz.cz

1. ÚVOD
Concrete Canvas® je součástí revoluční nové třídy stavebních materiálů s názvem Geosyntetické 

cementové kompozitní rohože (GCCM). Je to flexibilní, betonová impregnovaná textilie, která při 
hydrataci vytvrdne na tenkou, voděodolnou a ohnivzdornou betonovou vrstvu.

V podstatě  je možné ho  popsat  jako „beton na kotouči“ a používá se na širokou škálu aplikací, 
včetně rychlého obložení drenážních kanálů, ochranu svahů, zabránění růstu vegetace, opravu 
propustí, jímek  a všeobecnou sanaci betonu.

2 . POPIS výrOBku
Technologie betonových pláten nebo betonových tkanin se skládá ze dvou textilních 

polyesterových vrstev s „výplní“ kvalitní směsi suchého cementu. Vrstvy jsou propojeny textilními 
vlákny, vnitřní strana plátna je pokryta černou  vrstvou PVC, která může být ještě dále doplněna 
modrou  PVC fólií pro zajištění téměř 100% hydroizolace.

BETONOVÉ PLÁTNO VE STAVEBNICTVÍ

Ing. Ji!í Vincenc
United trade, spol. s r.o., Perunská 4a, 695 01 Hoodnín
tel.: 603 823 297 , e-mail: concrete-canvas@united-cz.cz
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Struktura  plátna  se dramaticky mění po 1-2 hodinách po navlhčení vodou. Cementová směs 
tuhne a tkanina se promění v silnou vrstvu betonu. Aby bylo dosaženo vysoké pevnosti, trvanlivého 
povrchu odolného vůči různým namáháním a zatížením, není zapotřebí žádná malta, míchačky, 
bednění nebo stříkací zařízení. 

3. kLíČOVÉ VLASTNOSTI bETONOVÉHO PLÁTNA
SILNÝ

Vyztužení vlákny zabraňuje praskání, pohlcuje energii nárazem a zajišťuje soudržnost CC.

ODOLNÝ

CC je dvakrát odolnější vůči oděru  než standardní  OPC beton , má vynikající chemickou 
odolnost, skvěle odolává povětrnostním vlivům  a nedochází k jeho degradaci UV zářením.

VODĚODOLNÝ

Podložka z PVC na jednom  z povrchů CC zajišťuje, že materiál má vynikající hydroizolační 
vlastnosti. 

FLEXIBILNÍ

CC má pokrývací schopnosti    a přesně  kopíruje  pozemní profil a přizpůsobuje  se existující 
infrastruktuře.  Rozbalený CC lze řezat nebo jinak přizpůsobovat  svému podloží pomocí základních 
ručních nástrojů. Plátno se ohýbá dobře a snadno se natahuje přes jakýkoliv povrch.  

EKONOMICKÝ A EKOLOGICKÝ

Jedna rolka betonového plátna o tloušťce 8mm nahrazuje  dodávku 2 17 tunových 
domíchávačů.

Concrete Canvas může být dodáván v různých baleních podle způsobu použití  a podle 
náročnosti  terénu, kde má být aplikován. Ke strojnímu použití se používají velké  rolky na 
kotoučích, které mohou být široké až 4m.
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V hůře dostupném terénu je možno použít manuálně  přenosné svitky  o váze cca 60 kg.
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Po instalaci a ukotvení je dostatečným přídavkem vody aktivována cementová náplň, čímž 
po vytvrdnutí vznikne kompaktní a pevný povrch s vlastnostmi betonu. Po navlhčení je materiál 
ještě zhruba dvě hodiny zpracovatelný a po 24 hodinách dosáhne 80 % pevnosti. 

4 . aPlIkace
Tato betonová tkanina nachází velmi dobré uplatnění ve stavebnictví, použití je poměrně 

široké. Může nahradit beton nebo betonové tvarovky při opevňování koryt vodních toků či 
příkopů, posloužit při ochraně svahů proti erozi, zastoupit stříkaný beton při úpravě stavebních 
jam, anebo ochránit trubní či kabelová vedení.
Nejčastější použití betonového plátna  je u  vodních liniových staveb (odvodnění a závlaha 
pozemků, ochrana proti erozní činnosti vody),  odvodnění a ochrana proti růstu vegetace 
a padání kamenů podél silnic a železnic , oprava narušených betonových jímek a nádrží , 
oprava zásobníků chemických látek atd.

Ochrana svahů
Concrete Canvas se úspěšně používá na ochranu svahů jako náhrada za stříkaný beton, 

sypaný a ukládaný kámen a jiné tvrdé pancéřové systémy. Materiál se lehce instaluje, nevyžaduje 
speciální vybavení a může ho používat jendoduše i personál údržby infrastruktur.

benefity
Rychlá instalace• 
Nižší celkové náklady• 
Nevyžaduje speciální vybavení• 
Zabraňuje růstu  vegetace• 
Instalace je možná v jakémkoliv počasí• 

Výstavba a opravy kanálů
Concrete Canvas se může rychle a jednoduše rozvinout a vytvořit příkop anebo kanál. Při 

porovnávaní jiných metod menežmentu regulace vody a eroze,  jde o nákladově efektivní metodu 
proti klasickým metodám jako jsou: betonování, betonové prefabrikáty , stříkaný beton…atd.
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benefity
Rychlá instalace, až 400m2 za hodinu !!!• 
Přizpůsobení  se profilu kanálu• 
Nižší celkové náklady• 
Nevyžaduje speciální nářadí• 
Zabraňuje růstu vegetace• 

Vodní propustě
Ideální jako ochranný povrch v aplikacích kovových propustí, betonová tkanina je cenově 

výhodnou alternativou ke klasickým technologiím oprav. Může sa použit na čelní straně, vstupu  
a výstupu, aby sa zabránilo erozi a podtečení existující konstrukce.

benefity
Prodloužení  životnosti už existující propustě• 
Hydratuje se lokálním zdrojem vody• 
Lehká a rychlá instalace• 

Obložení hráze, oprava a výstavba kontejnmentů
V porovnání s litým anebo stříkaným betonem je Concrete Canvas opět cenově výhodnou 

alternatívou pro obložení  a zpevnění hráze, kontejnmentů a nádrží. Možnost rychlé instalace 
snižuje pracovní čas na místě, dostupnost přenosných svitků umožňuje instalaci v oblastech se 
stíženým prřstupem.
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benefity
Zabraňuje růstu vegetace• 
Lehká instalace okolo už vybudované infrastruktury• 
špičková úroveň nepropustnosti • 
Nižší celkové náklady• 
Nízké náklady na údržbu• 
Ohnivzdornost• 

5. VÝHODy POUŽITí
Hlavními výhodami betonové tkaniny je zásadní snížení nákladů na dopravu 

materiálu, výrazná redukce počtu pracovníků a techniky pro instalaci, možnost použití 
i v nepříznivých povětrnostních podmínkách, absence potřeby bednění, minimalizace vzniku 
odpadů a konstantní kvalitativní parametry při dodržení podmínek použití. Na konci životnosti, 
která je odhadována na padesát let, je odstranění materiálu podstatně jednodušší, než v případě 
klasického betonu.

Betonová tkanina - Concrete Canvas je velmi efektivní alternativou k běžně používaným 
klasickým technologiím a je vhodným materiálem zejména pro aplikace, kde z různých důvodů 
není jejich použití výhodné.
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VÝSTAVbA DÁLNIC V ČESkOSLOVENSkU V LETECH 1935 – 1950  
Na POzaDí hIStOrIckých uDÁlOStí

Daniel balla, DiS.
CS road construction s.r.o, Bělehradská 853/23, 120 00 Praha - Vinohrady
Tel.:  +420 608 848 519, e-mail: danballa@email.cz, info@csroad.cz 

anotace: 
Počátek výstavby dálnic u nás je v obecném povědomí často spojován s obdobím konce 

šedesátých let. Ve skutečnosti jsme začali se stavbou dálnic už před druhou světovou válkou 
jako druhý stát na světě zároveň s belgií a Nizozemskem (po Německu; silniční magistrály 
v Itálii ani v USA nebyly dálnicemi v našem slova smyslu).

Příspěvek je připraven z publikace Stavby, kterým doba nepřála od Václava Lídla a Tomáše 
jandy

1.  MyšLENky A PLÁNy 
Myšlenky stavby dálkové silnice spojující naši republiku od západu na východ se v konkrétní 

podobě objevily v roce 1935. Tehdy vypracovala dopravní komise, projekt „Národní silnice Plzeň – 
Košice“ a návrh  silniční magistrály Cheb – Chust. 

Ta se v úseku Cheb - Košice skládala ze severního a jižního tahu, z Košic pak pokračovala 
jediným tahem do Chustu.Další trasu silniční magistrály navrhl J.A.Baťa.
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2 .  DruhÁ rePuBlIka
Mnichovská dohoda z 30. 9. 1938 znamená odstoupení značné části československého území 

Německu a v malé míře i Polsku. O další území Československo přišlo 2. listopadu 1938, kdy 
tzv. Vídeňská arbitráž rozhoduje o odstoupení dalšího území, tentokrát Maďarsku. Podkarpatská 
Rus tak přichází nejen o své původní hlavní město Užhorod, ale i o železniční spojení s ostatními 
částmi republiky.

Dopravní infrastruktura zmenšeného státu značně narušena. Návaznost železniční dopravy je 
brzy vyřešena dohodami s Německem a Polskem o peáži. Je však jasné, že silniční doprava se 
však bez nákladných nových staveb neobejde.

Československá vláda 5.10.1938 neprodleně schvaluje přípravu a zahájení velkých dopravních 
staveb, zejména nové železniční trati Brno – Německý Brod (dnes Havlíčkův Brod), silnice Plzeň – 
Moravská Ostrava tak, aby vedla pouze Československým územím a silniční automobilové 
magistrály z Prahy do Velkého Bočkova (na Podkarpatské Rusi)

Již 5. listopadu 1938 jsou k dispozici požadované trasy magistrály mezi Prahou a Jihlavou 
a okruhu kolem Prahy v mapách v měřítku 1 : 25 000

O měsíc později, 4. listopadu 1938 schvaluje ministerská rada návrh na zavedení jízdy vpravo 
od 1. května 1939 

Téhož dne ukládá ministerská rada vlády ministru veřejných prací, aby zřídil Velitelství stavby 
dálkových silnic -  VSDS, které je rozděleno na 6 oddělení a budoucí trasa dálnice je v Čechách 
a na Moravě je rozdělena na jednotlivé trati, které jsou dále rozděleny na stavební úseky (díly) po 
pěti až deseti kilometrech:
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Pražský okruh díly 1 až 4
Trať I Praha - Jihlava díly 5 až 14
Trať II Jihlava - Zástřizly díly 15 až 20
Trať III Zástřizly - hranice Slovenska díly 21 až 25 (zatím jen po Lužnou).

Jsou stanoveny základní technické podmínky budoucích dálnic:

  1) maximální dopravní rychlost 120 km/hod.
  2) vozovka s dvěma jízdními pruhy pro každý směr jízdy
  3) mimoúrovňové křížení s ostatními komunikacemi
  4) směr jízdy vpravo
  5) největší podélný sklon 6 %, v horském terénu 8 %
  6) nejmenší poloměr směrových oblouků rovinatém terénu 600 m, v horském terénu 400 m
  7) oblouky jednostranně klopené podle velikosti poloměrů až do 8 %
  8) nejmenší poloměry zakružovacích oblouků lomů podélných sklonů vozovky ve vrcholech 

5000 m a v údolích 3000 m (v horském terénu výjimečně1000 m)
  9) šířka příčného řezu v koruně 21 m
10) odchylky od těchto směrnic je možné provést jen ve velmi obtížných terénních poměrech po 

předchozím schválení VSDS.

19. listopadu 1938 je podepsána rámcová dohoda mezi vládami Československa a Německa

o stavbě německé autostrády z Breslau (dnes Wroclaw, ) přes území Československa do Vídně 
(Wien). Potřebné pozemky měla zdarma poskytnout naše republika, zatímco výstavbu měla 
provést RAG vlastním nákladem. Dálnice měla být celně uzavřena, avšak na česko-slovenském 
území by ji mohli naši motoristé bezplatně používat

22. listopadu 1938 zákonem č. 229 o autonomii zaniká Československo a vniká Česko – 
Slovensko a 30. listopadu 1938 je zvolen prezidentem Česko-Slovenska Dr. Emil Hácha.

1. prosince 1938 zahajují Němci u Chebu výstavbu tzv. sudetské autostrády, která je budována 
v neobvykle velké šířce, v koruně zemního tělesa 32 m.

     

23. prosince 1938 je vydáno vládní nařízení č. 372 o česko-slovenských dálnicích. Velitelství 
stavby dálkových silnic VSDS je přejmenováno na Generální ředitelství stavby dálnic – GŘSD
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Finanční a organizační podmínky jsou pro stavbu dálnice vytvořeny takto:

  1) Všeobecný projekt dálnice schvaluje vláda.
  2) Podrobný projekt vypracuje Generální ředitelství stavby dálnic.
  3) Povolení ke stavbě uděluje ministr veřejných prací, který též vydává schvalovací výměr po 

dokončení stavby a používají souhlas s určením doby, od které lze dálnici používat.
  4) Generální ředitel, kterého jmenuje prezident republiky, podléhá přímo ministru veřejných 

prací.
  5) Jako výkonné orgány Generálního ředitelství stavby dálnic budou zřízena stavební ředitelství 

dálnic v Praze, Brně, Zlíně, Žilině, Popradě, na zatím neurčeném místě na hranici Slovenska 
a Zakarpatské Ukrajiny, a v Chustu.

  6) Stavební správy v potřebném počtu zřizuje generální ředitel stavby dálnic. 
  7) Na generální ředitelství přechází veškerá pravomoc, která by ve věcech souvisejících s těmito 

stavbami podle platných předpisů jinak náležela ministerstvu veřejných prací a úřadům jemu 
podřízených.

  8) Ministr veřejných prací může při generálním ředitelství zřídit poradní sbor odborníků.
  9) Generální ředitelství má právo poukazovací.
10) Úhrada stavebních nákladů na dálnici bude každoročně vložena do státního rozpočtu částkou 

odpovídající průběhu stavby tak, aby tato stavba byla dokončena do čtyř let.
11) Rozpočet stavby dálnice je samostatný a částka vložená do tohoto rozpočtu pro určitý 

rozpočtový rok nepropadá, i když se v tom roce nevyužije.
Celkový náklad se předpokládá 3,5 miliardy korun. 
12) Na návrh generálního ředitelství může být provedeno vyvlastnění pro účely dálnice podle 

předpisů opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938.
13) Platnost vládního nařízení je jen pro zemi Českou a Moravskoslezskou

13. ledna 1939 předkládá ministr veřejných prací Dominik Čipera tzv. úřední návrh trasy dálnice 
Praha - Jihlava - Brno – slovenská hranice

Souhlas k přípravným pracím zatím na nezpochybňovaných úsecích tratí I z Chodova u Prahy 
do Humpolce a III od Zástřizel po Lužnou u Vsetína.

16. ledna osamostatňuje ministr veřejných prací přípravu pražského okruhu a trati II (Humpolec – 
Zástřizly), kde 24. ledna v 7 hodin ráno zahájeno předběžné kácení lesa v Chřibech

Propagaci stavby dálnice je věnována značná pozornost. Od 12. března 1939 je na pražském 
výstavišti v paláci „strojovna“ instalována výstava o stavbě dálnice. Hlavní atrakcí je věrný model 
úseku dálnice v měřítku 1 : 1 s kompletním vybavením i s automobily na vozovkách.

Autobahndirection Nordbayern spravuje Německé spolkové zemi Bavorsko 1 315 km dálnic 
a 3 700 km silnic I.tříd. Stabilní roční rozpočet na výstavbu, opravy a provoz je 600 mil. Eur a 50 
mil. Eur jako „plovoucí rezerva“. 
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3. PROTEkTORÁT ČECHy A MORAVA  
14. března 1939 je také vyhlášen samostatný Slovenský štát a tak se příprava stavby dálnice 

v působnosti GŘSD omezuje definitivně na prostor tzv. historických zemí - země česká a země 
Moravskoslezská

15. března 1939 obsazuje německá armáda zbytek naší republiky. Veškerou moc na okupovaném 
území přebírají prozatím velitelé okupačních vojsk. V Čechách generál pěchoty Blaskowitz, na 
Moravě generál pěchoty List. 

16. března druhá republika zaniká a je vyhlášen Protektorát Čechy a Morava jako součást 
Německa. 

18. března je jmenován říšským protektorem Konstantin von Neurath
S přechodem na jízdu vpravo se nečekalo až na plánovaný 1. květen, ale je nařízen již od 

17. března, pro Prahu pak 26. března 1939. 
29. března 1939 se rozhoduje o postupu plánování a výstavby českých dálnic ve změněných 

státoprávních poměrech.
Generální inspektor německých silnic ustanovuje svou spojku s naším generálním ředitelstvím. 

Je jím dipl. Ing. E. Hartmann, který okamžitě zaujímá svůj úřad na Generálním ředitelství stavby 
dálnic. Dálnice mají být začleněny do sítě německých říšských dálnic a je nutno přizpůsobit naše 
návrhové parametry přísnějším německým.

Je zvýšena návrhová rychlost ze 120 km/hod. na 160 km/hod a také je zvýšena návrhová šířka 
v koruně dálnice v úseku Chodov u Prahy – Lensedly a ve třicetikilometrovém úseku v okolí Brna 
na 28,5 m, ve zbývajících úsecích na 22 m, vozovky budou mít šířku 7,5 m a maximální podélný 
sklon nivelety dálnice bude snížen z původních 8 % na 6 %. Minimální poloměr směrových 
oblouků bude zvýšen ze 400 m na 600 m a jednostranný příčný sklon vozovek do 6 % dle velikosti 
poloměru oblouku.

Je vypracována a schválena koncepce české dálniční sítě i v návaznosti na mezinárodní 
spoje. 

trať IV: Praha - Lovosice (-Drážďany),
trať V: Praha - Plzeń (-Norimberk),
trať VI: Praha - Náchod (-Kladsko)
trať VII: Praha – České Budějovice (-Linec). 

Zvažuje se přímé spojení Berlína s Vídní pomocí doplňujícího úseku Jihlava – Vídeň
Je také navržen plán propojení kolem Prahy - pražský okruh.

   

11. dubna 1939 je zahájena, zatím v délce 83,5 km, z toho asi 76 km na území protektorátu 
výstavba  dálnice Breslau – Wien  Tato německá dálnice má být uvedena do provozu do konce 
roku 1940, proto se pracuje na dvě směny po deseti hodinách
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Koncem dubna 1939 začíná GŘSD na základě oferty (výběrové řízení na zhotovitele díla 
s přesně vymezenými zadávacími podmínkami) zadávat stavebním firmám první díly dálnice 
Praha - Brno - Slovenská hranice.

24. dubna 1939 je zadán díl 11/1 v oblasti Dolních za zadávací částku 18 331 782 K, 

25. dubna je zadán díl 5/1 u Prahy za obdobnou částku, a díl 12/1 v okolí Hořic za zadávací 
částku 25 470 000 K

26. dubna je zadán díl 5/2 u Prahy za celkovou zadávací částku 10 710 346 K a díl 11/2 
v oblasti Dolních Kralovic za částku 12 716 180 K

Zadávací částky mohou být v odůvodněných případech překročeny až do výše tzv. částek 
povolených (rozdíl činí v průměru 2 až 5 milionů korun). Tím má být zabráněno časovým průtahům 
při prokazatelných nečekaných technických potížích, které se objeví během stavby

Některé z dílů, zadaných ke stavbě, mají být uvedeny do provozu do 31. října 1940 - Pro 
splnění termínu uvedení do provozu musí na každém pětikilometrovém úseku zaměstnáno 600 
osob. Stavba se řídí Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami. Je také podávána 
pravidelná měsíční zpráva o postupu výstavby pro státního prezidena Dr. Emilu Háchu

˝       

2. května 1939, na třetím kilometru budoucí trasy, u Průhonic, pronáší generální ředitel 
Ing. Václav Nosek slavnostní projev a v 9 hodin sám vykonává první výkop pod slavobránou 
s nápisem  „Dálnice - národní cesta

1. srpna 1941 se obavy naplňují a očekávaný zákaz staveb skutečně přichází. 

Na české dálnici pracuje 25 stavebních firem, zatím na osmnácti úsecích.

GŘSD žádá prostřednictvím ministerstva veřejných prací o udělení výjimky ze zákazu staveb 
pro všechny rozestavěné úseky. Výjimka ovšem neznamená plnohodnotné pokračování výstavby. 
Prioritně nejsou přiděleny, žádné pohonné hmoty a stavební materiál a je nedostatek pracovních 
sil. Na jednotlivých úsecích klesá počet dělníků ze stovek na desítky.

Zastupujícím říšským protektorem je jmenován generál policie SS Obergruppenführer Reinhard 
Heydrich, který přijíždí do Prahy 27. září a o den později je uveden do funkce. 27. září je však 
také zatčen předseda vlády Alois Eliáš, což signalizuje chmurnou vyhlídku na pokles reálných 
pravomocí protektorátní vlády. S nástupem Heydricha se hospodářská politika ještě více podřizuje 
vojenským zájmům Německa.

Na začátku roku 1942 je zrušeno ministerstvo veřejných prací a část jeho resortu včetně GŘSD 
do působnosti ministerstva dopravy a techniky a je stanoven oficiální termín zastavení stavby 
dálnice na 5. května 1942.

Zastavení prací se netýká tří obloukových mostů: přes údolí Šmejkalky v dílu 7/1, přes údolí 
Sedlického potoka v dílu 10/2 a přes údolí Želivky v dílu 12/1
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30. května 1942 je nařízeno zastavení stavby mostů přes údolí Sedlického potoka a přes údolí 
Želivky, jsou do týdne ukončeny. Pokračují jen uklízecí a zajišťovací práce na menších mostech 
a tak ve stavbě zůstává už jen most přes údolí Šmejkalky u Senohrab.

Smlouvy mezi stavebními firmami a GŘSD na stavby jednotlivých dálničních úseků jsou zrušeny 
2. června 1942.

V prosinci 1942 je zabavena veškerá zbývající betonářská ocel a mostní oddělení GŘSD 
zastavuje práce i na dosud stále budovaném mostě přes údolí Šmejkalky v dílu 7/1. 

Ten je v tu dobu hotov ze 42 %.

Na našem území se tedy nacházejí tři nedokončené dálnice v úhrnné délce 188 km. 

Praha - Brno - slovenská hranice s celkovou délkou rozestavěných úseků 77 km 

Německá dálnice Wroclaw - Vídeň souvisle rozestavěná mezi obcemi Městečko-Trnávka 
u Moravské Třebové a Ledce u Rajhradu u Brna v délce 83 km a sudetská dálnice, jejíž 
rozpracované úseky u Chebu a Liberce mají délku 28 km.

     

4. ObNOVENí ČESkOSLOVENSkA PO II. SVěTOVÉ VÁLCE
Zástupce generálního ředitele stavby dálnic Ing. František Marek zasílá 7. září 1945 na 

ministerstvo dopravy návrh na zahájení sanačních a udržovacích prací na rozestavěných úsecích 
mezi Prahou a Humpolcem a přípravných prací na mezilehlých, dosud nezahájených úsecích. 

Ing. Marek také navrhuje zadat tyto práce firmám, které pracovaly na dálnici do roku 1942.

Na pokračování stavby žádné z obou německých dálnic na našem území nemá československá 
republika zájem. Jsou pro to jednak důvody emotivní, jednak by tyto dálnice neměly pro poválečnou 
Evropu dopravní význam předpokládaný v době vzniku projektů. Staveniště obou dálnic proto 
zůstanou trvale opuštěná.

Prezident Beneš dne 1. října 1945 vydává dekret č. 88, ve kterém se mimo jiné nařizuje dostavba 
dálnice Praha - Brno - slovenská hranice.

Ministerstvo dopravy-veřejná správa technická zahajuje hned 28. listopadu poradu o dostavbě 
dálnice prozatím v úseku Praha - Humpolec.

Převládá ale názor, že motoristická exploze třicátých let se již nikdy nebude opakovat 
a parametry dálnice, stanovené 29. března 1939, jsou tedy zbytečně velkorysé. Dochází tedy 
znovu k úpravám parametrů. Snížení návrhové rychlosti  na 120 km/hod a zmenšení šířky tělesa 
dálnice na 21 m. Snížení velikosti minimálních poloměrů směrových oblouků na 500 m a zvýšení 
maximálních podélných sklonů na 7 %. Odstavné pruhu, budou zpevněny pouze makadamem.

Program dostavby dálnice mezi Prahou a Humpolcem je rozdělen na tři úseky: Praha - 
Senohraby, Senohraby - Dolní Kralovice a Dolní Kralovice - Humpolec
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V červenci 1946 dochází k výrazné organizační změně, která je formální předzvěstí snížení 
významu stavby dálnic v Československu. Je zrušeno GŘSD a 8. července 1946 je zřízena 
Stavební správa dostavby dálnice jako podřízená složka ministerstva techniky.

Rokem 1947 začíná dvouletý plán obnovy národního hospodářství, jehož součástí je i dostavba 
dálnice. Za nejnaléhavější úkol je v tomto programu považováno dokončení přeložek a úprav všech 
křižujících komunikací tak, aby mohly být používány v definitivní podobě. To je také podmíněno 
vybudováním nosných konstrukcí mostů, kde byly do zastavení stavby v roce 1942 provedeny 
jen opěry a pilíře.

Skutečný rozsah prací je však mnohem menší než stanovuje investiční program. Ve stavebních 
úsecích od 7/1 výše probíhají totiž jen udržovací práce, jako např. hubení plevele, s jedním až 
pěti dělníky. Jen práce na stavbě velkých i některých dalších mostů pokračují poměrně plynule.

Na začátku roku 1948 je již jisté, že po dokončení dvouletého plánu obnovy bude následovat, 
počínaje rokem 1949, pětiletý hospodářský plán. Zajímavé je posouzení návrhu Komunistické 
strany Československa, která ostře vytýká nedostatek realistického přístupu tvůrců a upozorňuje 
ministerstvo techniky na nutnost zabudovat do plánu dostavbu dálnice, dokončení dvoukolejné 
železniční trati Brno - Havlíčkův Brod, ale také zahájení výstavby první trasy pražského metra 
(linka A Dejvice - Pankrác) podle projektu z roku 1941.

Přichází však 25. únor 1948 a s ním změna politické i hospodářské orientace státu.

Dálnice je však považována za budoucí spojení se Sovětským svazem není zatím nikterak 
zpochybňována. Všechny stavební firmy jsou znárodněny do nově vytvořeného národního 
podniku Československé stavební závody.

29. dubna 1948 mění ministerstvo techniky organizace úřadu a Stavební správa dostavby 
dálnice je přičleněna k Ředitelství pro stavbu vodních cest (dále ŘVC).

Změnu režimu v Československu má potvrdit tzv. ústava 9. května 1948, tu však prezident 
Dr. Edvard Beneš odmítá podepsat a tím se mu daří ji dočasně blokovat. 7. června 1948 těžce 
nemocný prezident abdikuje a novou ústavu podepisuje prezident Klement Gottwald, zvolený do 
funkce 14. června 1948.

Politické změny zatím dostavbu dálnice nijak výrazně neovlivňují. V dílu 12/1 začíná v létě 
1948 betonáž mostovky levého mostu přes údolí Želivky u Píště.

Ředitelství pro stavbu vodních cest vyžaduje od firem pracujících v oblasti své působnosti 
vysokou kvalitu prací. Povinností stavbyvedoucích je např. odebírání zkušebních betonových 
kostek při každé betonáži a jejich odesílání k posouzení krychelné pevnosti do Zkušebního ústavu 
hmot. Velká pozornost je věnována povrchové úpravě pohledových ploch mostu. Je zvolena 
pracná omítka z umělé kameniny. Jejími přednostmi jsou takřka neomezená trvanlivost a pěkný 
čistý vzhled, takže mostní objekty dobře zapadají do krajiny.

Změny ovšem pokračují a tak je 29. ledna 1949 zrušeno Ředitelství pro stavbu vodních cest 
a dostavba dálnice v úseku Praha - Humpolec je podřízena Krajským národním výborům v Praze 
a v Jihlavě. Rozestavěný úsek na Moravě v Chřibech je definitivně ponechán svému osudu.

19. prosince 1950 je zrušeno ministerstvo techniky. Některé jeho pravomoci přecházejí na 
ministerstvo stavebního průmyslu, ale s dostavbou dálnice už se nepočítá.

Prakticky již od roku 1942 jsou opuštěna staveniště obou německých dálnic na našem území 
v celkové délce 111 kilometrů. Celkem je tedy v roce 1950 odsouzeno na území Československa 
k postupnému chátrání neuvěřitelných 188 kilometrů rozestavěných dálnic.

Naše přední pozice ve výstavbě dálnic, kterou jsme získali na konci třicátých let, je navždy 
ztracena. Řešení dopravních problémů se tak odsouvá do mnohem pozdějších období. Impozantní 
opuštěná staveniště naší i obou německých dálnic zůstávají po mnoho let němou připomínkou 
promarněné příležitosti.
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POzNatky z realIzace DOPravNích StaveB  
V ČESkÉ REPUbLICE A EVROPě 

Daniel balla, DiS.
CS road construction s.r.o, Bělehradská 853/23, 120 00 Praha - Vinohrady
Tel.:  +420 608 848 519, e-mail: danballa@email.cz, info@csroad.cz 

anotace: 
kvalitní dopravní infrastruktura je základem prosperujícího státu. Proto je celkem logicky 

obrovský tlak na rychlost dokončení základní dálniční sítě. Doba, která uplyne od záměru 
výstavby do její realizace je ale neúměrně dlouhá, a tak vlastně většina dokončených staveb je 
morálně zastaralá. bez výměny zkušeností, používání kvalitních výrobků a nových technologií 
nedojde ani ke zvýšení rychlosti výstavby ani ke zvýšení kvality. Většinovým měřítkem je 
dnes cena za výstavbu. Ta je ale nepodstatná z hlediska celkových nákladů po dobu užívání 
komunikací. Ne nadarmo se říká, nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci. Stavme tedy 
rychle, kvalitně a nehleďme jen na počáteční náklady. 

1.  ÚVOD 
Posledních několik let jsem se s kolegy zabýval hlavně kontrolou kvality staveb a ověřováním 

nových technologií a výrobků. Technický vývoj jde neustále kupředu a zkostnatělá evropská 
i česká legislativa neumí rychle aplikovat nové technologie do dopravních staveb, financovaných 
z veřejného rozpočtu. Níže Vás seznámím s několika zajímavými výrobky, které by dle mého 
mají velký potenciál a přínos pro zvýšení kvality a životnosti dopravních staveb. Některé jsou 
ze západní části Evropy, kde je dálniční síť dokončená a věnují se hlavně opravám, některé 
z východní, kde je třeba dálniční síť teprve dokončit ale zároveň je také třeba zajistit její dlouhou 
životnost. 

Podařilo se také navázat spolupráci a výměnu zkušeností s Autobandirektion Nordbayern, 
která spravuje dálniční síť o zhruba stejné délce jako ŘSD v ČR. Podíváme se také do Itálie, 
Nizozemí a Ruska. Také se seznámíme s několika problémy zjištěnými na stavbách ŘSD ČR 
a finální zamyšlení nad současným stavem v České republice. 

2.  NěMECkO -  AUTObANDIREkTION NORDbAyERN - bAyREUTH
Autobahndirection Nordbayern spravuje Německé spolkové zemi Bavorsko 1 315 km dálnic 

a 3 700 km silnic I.tříd. Stabilní roční rozpočet na výstavbu, opravy a provoz je 600 mil. Eur 
a 50 mil. Eur jako „plovoucí rezerva“. 

Na začátku června 2019 Česká silniční společnost Pobočka České Budějovice uspořádala 
seminář Poruchy dopravních staveb a jak jim předcházet, na který navazovala exkurze na stavby 
v gesci Autobahndirection Nordbayern kde jsme navštívily dvě velké stavby

    
 Obr. 1 Přestavba dálniční křižovatky A 70  Obr. 2 Rekonstrukce mostu na A 73 přes  

a A73  - 230 mil Eur – zhruba 6 mld. Kč                 železnici silnici č.4    -  49,5 mil. Eur
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V rámci prohlídek staveb probíhala také výměna zkušeností o způsobu zadávání a řízení 
staveb z hlediska investora.

Rozdíly v nabídkových cenách se, dle vyjádření ředitele ABNB Ing. Thomase Pfeifera, pohybují 
kolem 5 % oproti předpokládané projektové ceně. To je způsobeno hlavně tím, že se soutěží již 
RDS. Jakékoliv změny, které vyplynou z realizace stavby musí být schváleny do max. 28 dnů, 
včetně určení cenového dopadu. Což je skutečně dodržováno a do doby schválení se nesmí 
dál pracovat. Veškerá činnost ohledně změn probíhá přímo na stavbě a s plnou odpovědností 
pověřených osob. Například výše uvedenou přestavbu dálniční křižovatky řídí za investora 5 lidí.

Zajímavým tématem také byla práce v noci, která je často zmiňována v médiích v ČR. Nepřetržitá 
pracovní doba je sice uvedena ve všech smlouvách, ale vyjma havarijních oprav nebo prací, 
které by výrazně omezovali provoz není využívána. Ale je důležité na začátku výstavby oznámit 
novinářům, že to ve smlouvě je.

Zajímavý je také způsob financování staveb, které potřebuje jak silnice, tak železnice. 
Automaticky se náklady rozdělí v poměru 50 % ABNB a 50 % DB.

Ze „stavebních“ poznatků zmíním realizace gabionových stěn, které jsou všechny strojně 
plněné, koše jsou rozdělené a plněné recyklátem a kámen je jen vlastně jako obklad.

   
Obr.3 Dělený gabionový koš  A 70 X A 73               Obr. 4  Pohledová strana opěrné zdi 

Způsob uchycení PHS zajišťující dokonalou neprůzvučnost, jednoduchou údržbu a ochranu 
proti sprejerům

   
Obr. 5 PHS na mostě                                       Obr.6 Úprava proti sprejerům

   
      Obr. 7 Gumový pás pro odvod vody Obr. 8 PHS na mostě  
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Oproti mostům v ČR nejsou na římsách smršťovací spáry a dilatační spáry jsou po 60 metrech. 
Římsy jsou betonovány z speciálními nízkohydratačních cementů a nerezová výztuž říms 
v místech dilatační spáry. Na hraně mostovky je osazen gumový drážkovaný pás, který zajistí 
odvod případné vody do určeného odtokového místa

2 .  NIzOzemí
Zde se již víc jak 20 let používají ocelová výztužná pletiva do vozovek pod názvem Mash 

Track. Zajištují přenosy tahových napětí a účinně brání vzniku trhlin. Oproti klasickým výztužným 
geomřížím mají výhodu okamžité aktivace v tahu. Osazují se do podkladní nebo pod ložnou 
vrstvu do vlastní zálivky.

    
Obr. 8 Položení Mash tracku                               Obr. 9 Překrytí Mash tracku        

Vozovka nevykazuje po 15 letech žádné poruchy jako trhliny a výtluky.

3 .  ruSkO
V posledních deseti letech probíhá velká výstavba komunikací v Rusku. V roce 2017 byl 

dokončen poslední úsek sibiřské dálnice, na kterém nebyla asfaltová vozovka. V letošním roce 
byla dokončena nová dálnice Moskva – Petrohrad.

V neúnosných podložích, nebo v lokalitách s nedostatkem vhodného kameniva je velmi výhodné 
použití geobuněk. Jako první je začala používat americká armáda pro rychlou stavbu komunikací 
v písčitých oblastech v padesátých letech. V bažinatých terénech se dosud používali hatě. Velké 
využití tyto konstrukce našli i při výstavbě dálnic v Polsku, hlavně z důvodu možnosti využití 
štěrkopísků do konstrukčních vrstev komunikací místo nedostatkového kameniva. Vzhledem ke 
nastávajícímu nedostatku kameniva v lomech v ČR se budou muset projektanti naučit využívat 
tento systém rychle v ČR. Slovensko má již tento systém zakomponovaný v TKP 31. Princip je 
v roznesení svislé síly do co největší plochy, která je ohraničena buňkou, a tím dochází k menšímu 
zatížení podloží. Nejdůležitějším parametrem, který je třeba u stálých konstrukcí sledovat je 
tvarová stálost a pevnost v místě perforací.

Evropská legislativa momentálně vytváří vlastní normu na tyto konstrukce. Dosud spadají 
do norem pro geotextílie. Široký rozsah a rychlost instalace s možností využití méně kvalitních 
zásypových materiálů, vytváří z tohoto geosyntetika materiál s velkým potenciálem. Je ale důležité 
vybrat správný materiál a kontrolovat plnění požadovaných vlastností.

S použitím ocelových výztuh do podkladů AHV vzniká konstrukce, s velmi vysokou životností 
a minimálními požadavky na údržbu. 
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 Obr. 10 Sibiřská dálnice AH6      Obr.11 Použití geobuněk na sibiřské dálnici   
     za Krasnojarskem 2005 

Obr.12 Rozdíl působení zatížení při použití geobuněk 

     
Obr.12 Roznesení zatížení v geobuňkách  

Obr.13 Deformace konstrukce způsobená malou tvarovou stálostí buňky 
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Obr.14 Realizace komunikace a náspu z geobuňky

3 .  ItÁlIe  
Stav dálnic v Itálii je zoufalý, vyjma hlavního tahu je vzhledem k nerovnostem a poruchám 

vozovky riskantní cestovat více jak 80 km rychlostí. Údržba zřejmě minimální, spíš žádná. Zásadně 
se nepoužívá PKO na ocelových částech mostních objektů, Velmi rozšířeny jsou prefabrikované 
panely se zemním kotvením. Velmi zajímavý je také systém oplocení s příhradovými sloupky 
a kloubovým připojením vzpěr. Odvodňovací rigoly z uhrabaného betonu.

    
Obr.15 Stav ocelových konstrukcí na dálnici SS 77 po pěti letech provozu – nejedná se o patinující ocel

     
 Obr.16 Oplocení dálnice se vzpěrou     Obr. 17 Odvodňovací žlab

4. ČESkÁ REPUbLIkA  
Současná délka dálniční sítě je v ČR 1 257 km. Délka plánované sítě je cca 2 000 km. Aktuálně 

je v realizaci 256 km silnic a dálnic. V 2020 je předpoklad uvedení do provozu 87 km nových 
dálnic a silnic. Stavby v přípravě v roce 2019 a 2020 mají celkem 251 km
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Průměrná doba od záměru po realizaci stavby je v ČR cca 13 let. Přestože je snaha zvýšit 
tempo výstavby a zkrátit termíny výstavby, je třeba si položit několik otázek.

Dá se tak velké množství staveb vůbec realizovat v plánované době? Budou stavební 
kapacity?

Budou dokončené stavby kvalitní, při současném tlaku na rychlost dokončení dle termínu 
voleb? Bude dostatek finančních prostředků?

Proč vlastně trvá příprava tak dlouho a výsledné dílo nemá tak dlouhou životnost jakou 
požadujeme? Jak to vlastně probíhá a kde jsou nejčastější problémy

1. Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR
Dokumentace není dostatečně podrobná a není jí věnována dostatečná péče z technického • 
hlediska.
Při špatném technickém návrhu již v DUR si zakládáme na problémy při realizaci a v průběhu • 
životnosti stavby.
Typickým příkladem jsou mosty• 
Návrh šikmých uložení mostovek – nerovnoměrné přítlaky na ložiska, vytrhávání těsnících • 
gum pluhy při zimní údržbě…

2. Dokumentace pro stavební povolení - DSP
Další a další požadavky dotčených účastníků výstavby.• 
Nabývá rozsah původního investičního záměru a dochází ke kolizi jednotlivých objektů.• 
Zpoždění zahájení výstavby.• 

3. Zadávací Dokumentace pro provedení stavby – ZDS/PDPS
Nezkoordinování všech požadavků předchozích stupňů dokumentací.• 
Nedostatečně podrobná dokumentace  -  někdy navržené řešení není možné, nebo lze jen • 
velmi obtížně realizovat.
Např. přístupy na staveniště, neúnosné mosty na dopravních trasách…• 
Velké množství dodatečných informací a následně vznikajících ZBV• 

4. Nacenění zakázky budoucím zhotovitelem
Oceňování techniky, který skutečně staví a obchodníky, který skutečně nestaví• 
Výběrová řízení pouze s ohledem na cenu výrobku, bez ohledu, zda obsahuje vše v souladu • 
s předpisy, či nikoliv

5. Výběr nejlepší nabídky
Vítězná nabídka je nejlevnější, má být postavena co nejrychleji a měla by mít co nejdelší • 
záruční dobu.
Za takových to kritérií je velmi těžké dodržet kvalitu a mít stavby dlouhodobě bez poruch • 
a požadovanou životností.

6. Realita staveb a rizika spojené s poruchami staveb
Počátek je v obchodním ocenění stavby a velmi nepružnému systému změn během • 
výstavby
Základní podmínkou je mít zkušeného zhotovitele a kvalitní výrobky, jenže to něco stojí.• 
Dodržovat smluvní předpisy a obchodní podmínky jak ze strany Zhotovitele, tak • 
i Objednatele
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       Obr. 18 Požívání MZ bez napojení izolace            Obr. 19 Důsledky použití výrobku který nesplňuje   

nevyčištěný prostor – Rozpor z TP 86                        všechny požadavky TP a TKP                                                         

    
Obr. 20 Poruchy šroubových spojů na MZ         Obr. 21 Poruchy šroubových spojů na MZ

   
Obr. 22 Nedostačné kotvení zábradelních svodidel  Obr. 23 Možné následky  
 Nedodržování TKP 19 pro PKO                     
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Obr. 24 Nedostatečné kotvení potrubí v ČR Obr. 25 Kotvení potrubí v Německu 

    
Obr. 25 Odstranění značení tvarovek     Obr. 26 Úpravy označování tvarovek   
 rozpor s normou a zákonem

      
Obr. 27 Poruchy gabionových konstrukcí z pletených sítí

3. ZÁVěR
Dobře provedená dopravní stavba závisí na mnoha faktorech a práci mnoha schopných lidí

Základem je smysluplná vize investora, schopný projektant co navrhne optimální řešení, HIR 
co dobře připraví podklady, zhotovitel co pečlivě ocení vizi investora a odhalí chyby, správce 
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stavby co důsledně dohlíží na kvalitu, objednatel co převezme dílo postavené jen podle smlouvy 
a následný správce, který provádí důslednou údržbu.

Zásadní je tedy přijmout fakt, že nejlevnější řešení není nejlepší řešení a využívat nové 
technologie a výrobky a s tím spojené zjednodušení a zrychlení procesování změn a připouštět 
alternativní řešení – i stavebnictví se vyvíjí a při době, která uplyne od projektu do realizace, je 
v podstatě každá dokončená stavba zastaralá.

Jen tak je možné dosáhnout kvalitního díla, které bude sloužit nejen nám, ale i budoucím 
generacím.
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SCHVALOVÁNí IZOLAČNíCH SySTÉMŮ NA MOSTECH 
POZEMNíCH kOMUNIkACí V ČR

Ing. Alena Nimrichtrová
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha
Tel.: +420 727 936 778, e-mail: alena.nimrichtrova@rsd.cz, www.rsd.cz

anotace: 
U mostů pozemních komunikací je možné navrhovat a provádět izolace mostovek pouze 

z izolačních systémů schválených Ministerstvem dopravy. Příspěvek shrnuje pravidla pro 
podání žádosti o schválení nového systému, případně žádosti o rozšíření systému o novou 
skladbu nebo prodloužení již vydaného schválení. V příspěvku je uveden přehled izolačních 
systémů s aktuálně platným schválením. Závěrem jsou zmíněny aktuality z revizí technických 
předpisů Ministerstva dopravy související s hydroizolacemi.

1.  ÚVOD – LEGISLATIVA
Zásady pro navrhování, provádění a kontrolu kvality mostních vozovek na trvalých mostech 

pozemních komunikací (dále PK), propustcích a lávkách pro chodce, jsou stanoveny v české 
technické normě ČSN 73 6242 „Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních 
komunikací“ z března 2010. Dle ČSN 73 6242 je možné navrhovat a provádět izolace mostovek 
pouze z izolačních systémů schválených Ministerstvem dopravy (dále MD). Obecné požadavky 
ke schvalování izolačních systémů na mostovky PK stanovují technické resortní předpisy MD, 
konkrétně Technické kvalitativní podmínky, kapitola 21 (dále TKP 21) z roku 2010.

2.  SCHVALOVÁNí IZOLAČNíCH SySTÉMŮ
Schvalovací dopis ke schválení nového izolačního systému, tzn. nové izolační vrstvy, vydává 

MD na základě doporučujícího Stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD ČR) a na 
základě posouzení předložených podkladů.

Základním podkladem pro schválení nového izolačního systému jsou protokoly o zkouškách 
jednotlivých výrobků a zejména výsledky zkoušek celého souvrství, díky kterým je možné ověřit 
kompatibilitu jednotlivých materiálů a požadovanou přilnavost k podkladu. Kvalitativní požadavky 
na jednotlivé materiály i na celé souvrství jsou uvedeny v ČSN 73 6242 a v resortních předpisech 
Technické podmínky TP 164 „Izolační systémy mostů PK – Polyuretany“ a Technické podmínky 
TP 178 „Izolační systémy mostů PK – Polymetylmetakryláty“. Žadatel předkládá protokoly ze 
zkoušek souvrství pro prokázání funkčnosti všech skladeb, které požaduje schválit. Pokud žádá 
o schválení skladeb pro mladý beton, vyzrálý beton i ocelovou mostovku, je třeba provést zkoušky 
pro všechny varianty podkladu, stejně tak v případě skladeb s kotevním impregnačním nátěrem 
i s pečetící vrstvou, nebo skladeb s litým asfaltem a asfaltovým betonem. Průkazní zkoušky 
provádí laboratoř se způsobilostí podle Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací (dále MP SJ-PK).

Součástí žádosti o schválení jsou také doklady související s posuzováním shody. Pro stanovené 
výrobky dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů, 
tzn. výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná norma, nebo jsou v souladu s evropským 
technickým posouzením, předkládá žadatel zejména Prohlášení o vlastnostech a Osvědčení 
o shodě řízení výroby včetně Zpráv z průběžných dohledů. Pro stanovené výrobky dle Nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů je to Stavební technické osvědčení, Protokol 
o výsledku certifikace, Certifikát výrobku včetně Zpráv z průběžných dohledů a Prohlášení 
o shodě. V případě ostatních výrobků, kdy se nejedná o stanovený výrobek, postupuje žadatel 
podle MP SJ-PK a předkládá Prohlášení shody nebo Certifikát.
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Dalšími podklady potřebnými k posouzení žádosti jsou Technické listy jednotlivých výrobků, 
Bezpečnostní listy jednotlivých výrobků a Technický prováděcí předpis vypracovaný v podrobnosti 
dle TKP 21 obsahující specifikaci skladeb, kvalitativní parametry materiálů, technologické postupy, 
zkoušky a měření, požadavky na pokládku, údržbu a opravy. Technický prováděcí předpis 
respektuje požadavky z TKP 21 a také principy řešení detailů uvedené ve Vzorových listech VL 
4 – Mosty.

U izolačních systémů, které byly v minulosti v ČR schváleny, nebo byly schváleny v zahraničí, je 
pro kladné vyřízení žádosti doporučeno předložit reference. Každá reference by měla obsahovat 
specifikaci použité skladby, evidenční číslo stavebního objektu, rok realizace a zhodnocení 
aktuálního stavu izolačního systému.

V období let 2011 – 2014 vydávalo MD všechna schválení s platností na neomezenou dobu. 
Nyní jsou schválení vydávána na dobu omezenou, a to z důvodu zajištění aktuálnosti seznamu 
schválených systémů včetně přehledu o aktuálnosti materiálů v jednotlivých skladbách, aby 
v seznamu schválených systémů nezůstávaly materiály, které se již nevyrábí, nemají platné 
doklady, nebo se ukázaly jako nevhodné. V současnosti vydává MD schválení s platností na dobu 
dvou let pro izolační systémy bez doložení dostatečných referencí. Schválení na dobu pěti let je 
vydáváno v případě, že má ŘSD ČR s konkrétními skladbami izolačního systému dostatečnou 
zkušenost a na realizovaných mostních objektech se neobjevily vady zapříčiněné nekvalitou 
izolačního systému.

3.  PRODLOUŽENí SCHVÁLENí IZOLAČNíCH SySTÉMŮ
Po vypršení doby platnosti schválení je možné požádat MD o prodloužení schválení. Žadatel 

spolu s žádostí o prodloužení předloží všechny doklady, které byly od předchozí žádosti 
aktualizované (např. Zprávy z průběžných dohledů, apod.). Zároveň doloží reference z uplynulého 
období včetně vyhodnocení funkčnosti realizovaných skladeb. Pokud jsou doklady kompletní 
a žadatel splnil podmínku k prodloužení schválení uvedenou ve schvalovacím dopise, vydává 
MD obvykle prodloužení na dobu pěti let. V případě, že žadatel neprokáže funkčnost izolačního 
systému z důvodu, že nebyl uskutečněn dostatečný počet realizací v ČR, může MD prodloužit 
schválení na další dva roky s opětovným požadavkem doložení referencí po uplynutí této lhůty.

4.  ROZšířENí SCHVÁLENí IZOLAČNíCH SySTÉMŮ
Do již schválených izolačních systémů je možné doplnit nové skladby, např. rozšíření o skladbu 

s jiným podkladem, doplnění o skladbu s jinou primární vrstvou, nebo jinou ochrannou vrstvou. 
V tomto případě může žadatel požádat o rozšíření již platného schválení, kdy doloží doklady 
vztahující se ke konkrétní nové skladbě, včetně odpovídajících zkoušek souvrství pro prokázání 
vlastností a kompatibility nových materiálů, které v rámci předchozí žádosti nebyly zkoušeny 
a dokladovány. Nová skladba je obvykle schválena na dobu dvou let s požadavkem doložení 
referencí a vyhodnocení funkčnosti.

5.  POSTUP PODÁNí ŽÁDOSTI
Pokud má výrobce nebo distributor zájem o zahrnutí svého výrobku do seznamu schválených 

izolačních systémů a má ověřeno, že dané izolační vrstvy i souvrství splňují kvalitativní požadavky 
ČSN 73 6242 a resortních předpisů MD, zašle na ŘSD ČR žádost o stanovisko ke schválení 
nového izolačního systému. Součástí žádosti o stanovisko jsou doklady zmíněné v předchozích 
odstavcích. Žádost zasílá na adresu ŘSD ČR – ÚKKS, nebo do datové schránky. Formulář 
žádosti, seznam požadovaných příloh i kontaktní údaje jsou k dispozici ke stažení na www.pjpk.
cz. Po posouzení žádosti vydá ŘSD ČR kladné nebo záporné stanovisko. V případě kladného 
stanoviska zasílá žadatel žádost o schválení nového izolačního systému včetně stanoviska ŘSD 
ČR na MD – Odbor pozemních komunikací. Kontaktní údaje jsou uvedeny na www.pjpk.cz. MD 
žádost posoudí a rozhodne, zda bude systém schválen a za jakých podmínek. Obdobný postup 
platí i pro podání žádosti o prodloužení nebo rozšíření schválení. Žadatel opět nejprve potřebuje 
kladné stanovisko ŘSD ČR a teprve poté pošle žádost na MD.
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Podle ustanovení ČSN 73 6242 je izolace možné navrhovat a provádět pouze z izolačních 
systémů schválených MD. V případě, kdy zhotovitel (případně objednatel nebo projektant) 
upřednostní z oprávněných důvodů použití nového materiálu, který normou není definován, 
nesplňuje tedy kvalitativní požadavky normy a není možné zařadit ho do seznamu schválených 
izolačních systémů, může zhotovitel (případně objednatel nebo projektant) požádat o použití 
takového systému jako Nové technologie pro konkrétní stavební objekt podle MP SJ-PK, část II/6. 
Za Novou technologii podle MP SJ-PK může být považován nový izolační materiál, který např. 
zvyšuje životnost a kvalitu izolačního souvrství a zkracuje dobu realizace izolace. O zavedení 
Nové technologie (nového materiálu) na konkrétní mostní objekt rozhodne MD/ŘSD ČR v souladu 
s MP SJ-PK .

6.  AkTUÁLNě SCHVÁLENÉ IZOLAČNí SySTÉMy
Ke dni 15. listopadu 2019, tedy k datu zpracování tohoto článku, měly platná schválení MD 

izolační systémy sestávající z následujících izolačních vrstev uvedených v Tabulce č.  1 a Tabulce 
č. 2. Aktuální stav je zveřejněn na www.pjpk.cz v sekci Schvalování výrobků a systémů – Izolační 
systémy mostů.

Tab. 1: Schválené systémy, kde izolační vrstvu tvoří asfaltový izolační pás

Izolační 
systém Distributor Výrobce Název izolační vrstvy Schválení 

od
Schválení 

do

Asfaltové izolační pásy

ISM 1 IZOMEX Büsscher & 
Hoffmann IzOmeXIt Pl 5 2011 neomezeno

ISM 2 KVK PARABIT KVK PARABIT

ParaelaSt ac 50
ParaPlaSt ma 55
ParaelaSt ma 55
ParaPlaSt ac 50

2011
2011
2011
2011

neomezeno
neomezeno
neomezeno

2020

ISM 3 AKCEPT INDEX S.p.A. TESTUDO SP 25/5
PrOteaDuO P 25

2011
2011

2019*
neomezeno

ISM 5 Büsscher & Hoffmann Büsscher & 
Hoffmann

kv Pl 5B
kv e 55B

2012
2012

neomezeno 
neomezeno

ISM 6 DEHTOCHEMA - TN Technoflex BItumelIt Pr 5 2012 2021

ISM 7 AXTER CZ AXTER S.A.S.
fORCE 4000 DALLE GL

cOletaNche aXter tP 4
fORCE PONT 5000

2012
2012
2017

neomezeno 
neomezeno

2019*

ISM 9 Eurotec Praha Imper Italia SpA ParalON Nt5 PONtS 2014 2020
ISM 12 Icopal Vedag CZ Icopal S.A. SuPermOSt 2017 2020

*aktuálně vyřizována žádost o prodloužení

Tab. 2: Ostatní schválené systémy

Izolační 
systém Distributor Výrobce Název izolační vrstvy Schválení 

od
Schválení 

do

Asfaltový beton + membrána

ISM 4 EUROVIA CS AVIS 
TECHNIQUE etaNPlaSt 2011 neomezeno

Polyuretanová membrána
ISM 8 Sika CZ Sika Deutschland Sikalastic 821 LV 2012 2020

ISM 10
BASF Stavební 
hmoty Česká 

republika
BASF Coatings Masterseal M 800

Masterseal M 811 2014 2021

Polymetylmetakrylátová membrána

ISM 11 STATIKA SANACE GCP Applied 
Technologies Eliminator 2017 2024
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7.  AkTUALITy V TECHNICkÝCH PřEDPISECH SOUVISEjíCí S HyDROIZOLACEMI
V průběhu roku 2019 jsou revidovány, resp. zpracovány některé technické předpisy MD, 

které souvisí s problematikou hydroizolací. V září 2019 byla schválena revize MP SJ-PK, která 
vejde v účinnost zveřejněním ve Věstníku dopravy, pravděpodobně na přelomu roku 2019/2020. 
Koncem roku 2019 předpokládáme dokončení projednávání revize předpisu VL 4 – Mosty, ve 
kterých došlo např. k úpravě vzorového listu 403.45 „Ochrana izolace pod římsou“, u kterého byl 
upraven požadavek na ochranu izolace následovně: asfaltový pás s vnitřní nebo vnější kovovou 
vrstvou celoplošně lepený do asfaltového nátěru za horka, kovová vrstva hladká nebo kašírovaná 
(fólie z korozivzdorné oceli tl. min. 0,05 mm; resp. hliníková fólie tl. min. 0,08 mm; resp. fólie 
z mědi tl. min. 0,05 mm). Schválení revize VL 4 předpokládáme v první polovině roku 2020. 
Byly vypracovány nové Technické podmínky pro Izolace tunelů PK, které definují požadavky na 
navrhování, provádění, kontrolu kvality a údržbu nejčastěji používaných typů hydroizolací tunelů 
(fóliové izolace, stříkané izolace, bentonitové izolace, asfaltové izolační pásy). Ke schválení bude 
předpis zaslán na MD společně s revizí TKP 24 pravděpodobně začátkem roku 2020. Informace 
o dalších revidovaných i nově zpracovaných předpisech jsou k dispozici na www.pjpk.cz v sekci 
Předpisy – Připravované/revidované předpisy.

8.  ZÁVěR
Záměrem tohoto příspěvku bylo zpřehlednit postup schvalování izolačních systémů. 

Schvalování systémů i ověřování vlastností izolačních souvrství považujeme za velmi účelné, 
zároveň si však uvědomujeme administrativní zátěž na straně posuzovatelů i na straně výrobců 
/ distributorů. Proto je naším cílem snížit administrativní náročnost díky dobré informovanosti 
a jasně nastaveným pravidlům pro podávání žádostí.



94

ÚPRAVA bETóNOVEj MOSTOVky  
PreD POklÁDkOu hyDrOIzOlÁcIe

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: 
Na  minuloročnej „ izolatérskej “  konferencii tu v  Mikulově odoznelo viacero zaujímavých 

príspevkov vyplývajúcich z izolatérskej praxe na mostných konštrukciách. „Záhadným“ 
problémom je vytváranie chaotických vydutí ( česky „vznik puchýřu“, angl. „blistering“, 
nem.“blasenbildung“ ) hydroizolačného pásu nad úroveň pôvodného natavenia. Predmetný 
príspevok by mal byť prínosom pri odhaľovaní príčin daného javu.

PRObLEMATIkA LOkÁLNyCH PORUšENí HyDROIZOLÁCIE Ž.b. MOSTOVky
Roky, ktoré som vo svojej praxi odpracoval na mostných železobetónových konštrukciách 

v oblasti kvality ma presvedčili o tom, že v prípade akejkoľvek poruchy neexistuje iba jedna 
jediná príčina vzniku poruchy, ale je to súhrn viacerých faktorov. A roky, ktoré som odpracoval vo 
firmách vyrábajúcich stavebnú chémiu ma tiež presvedčili o nutnosti poznania aspoň minimálnych 
chemických zložení a reakcií daných stavebných výrobkov a potrebe dodržiavania okrajových 
podmienok pri ich použití v praxi.

Keďže najrozšírenejším spôsobom izolovania mostoviek na cestnej a diaľničnej sieti v krajinách 
strednej a západnej Európy je používanie bituménových hydroizolačných pásov minuloročné 
príspevky tu na konferencii v Mikulově obsahovali najviac informácií z tématiky možného výskytu 
porúch a to hlavne v styku hydroizolačného pásu a epoxidovej úpravy povrchu železobetónovej 
mostovky. Tieto vydutia sa vyskytujú ako na „starých“ betónoch, tak i na niektorých nových 
mostovkách v rozličných časových intervaloch od realizácie hydroizolácie. U Vás v Čechách 
a na Moravě je výskyt vydutí vo väčšej miere ako na Slovensku. V Poľsku je výskyt uvedených 
porúch ešte rapídnejší . Keďže sa doteraz nepodarilo zistiť príčiny daného javu, rozhodol som 
sa „na vlastnú päsť“ podstúpiť tortúru overovania, štúdia, skúšania, konzultácií, overovaním 
priamo v teréne na stavbách, skrytou kamerou, overovaním u výrobcov pečatiacich epoxidov, 
konzultáciami s pedagógmi a uznávanými vedcami v oblasti organickej a anorganickej chémie,..... 
v záujme čo najširšieho poznania danej problematiky a priblížiť sa k poznaniu možných príčin 
predmetných porúch.

V zmysle uvedeného som sa rozhodol preveriť problematiku z hľadiska :
1) „Predpisového“ / STN,EN,TP, TKP, ZTV-ING, TL/TP -BEL-EP..... /
2) Chemického / čo sú vlastne epoxidy- ako reagujú, zloženia asf.pásov.../
3) Fyzikálneho / vplyv teploty, úprava podkladu,RVV, množstvo,..../
4) Aplikačného / pomer miešania, nanášanie, denné teploty,.../  
5) Možné iné vplyvy / prípadná reakcia EP s „chémiou“ prísad do betónu.../

1) Zavedenie aplikácie pečatiacich epoxidov ako medzivrstvu medzi upravenou mostovkou 
a hydroizolačným pásom sme v našich postkomunistických krajinách prebrali od blízkych 
vyspelých krajín s približne rovnakými klimatickými podmienkami ako sú u nás. Na dynamicky 
namáhané pojazdné mostovky sa nedala dosiahnuť priľnavosť hydroizolačných modifikovaných 
pásov v požadovaných normových údajoch iba použitím ALP/ asfaltového penetračného laku-
náteru /, ale bolo nutné upraviť povrch mostovky najvhodnejšie brokovaním oceľovými guličkami 
a následne použitím dvojnásobného náteru špeciálneho epoxidu s medzipresypom vhodnej 
zrnitosti – systém pečatenia.
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V SRN v Bergisch Gladbachu pri Dusseldorfe roky funguje BASt ako „Spolkový výskumný 
ústav pre cesty a diaľnice“, ktorý je riešiteľom a gestorom technických predpisov pre dodávanie, 
aplikáciu a skúšanie stavebných materiálov pre budovanie cestnej infraštruktúry celej spolkovej 
krajiny v pôsobnosti štátu. Ich predpismi sa riadia aj majitelia, resp. správcovia cestnej 
infraštruktúry nižšieho stupňa mimo pôsobnosti štátu. V dôsledku uvedeného som sa spojil 
s pracovníkmi BASt-u a odkonzultoval som príslušné predpisy ZTV-ING diel  7, časť 1., TP/TL-
BEL – EP, ktoré jasne a jednoznačne definujú všetky potrebné skutočnosti, ktoré je nutné dodržať 
pri výrobe, dodávke, aplikácii a skúškach špeciálnych pečatiacich epoxidov pod natavované 
bitumenové pásy. Dtto STN EN 14695 vydaná v SK 1.1.2011 ( u Vás v Čechách a na Moravě 
ČSN EN 14695 1.6.2010) jasne  definujú  kvalitatívne podmienky pásov na betónové mostovky. 
Ďalšou dôležitou normou je nová norma STN EN 13375 z júla 2019 v SK ( u Vás v Čechách 
a na Moravě ČSN EN 13375 od 1.10.2019 ) o zhotovovaní vzoriek na skúšanie hydroizolácií 
mostoviek.... 

Na Slovensku v roku 2012 MDVaRR SR vydalo s účinnosťou od 20.12.2012 revidované 
Technické podmienky – Špeciálna úprava .povrchu betónovej mostovky pod izolačnou vrstvou.... 
, ktoré vychádzali  a prebrali vlastne horeuvedené nemecké predpisy o pečatení. U Vás v Českej 
republike a na Moravě máte myslím v platnosti od roku 1993 revidované TKP kapitola 21, 
s účinnosťou od 1.4.2010 ktoré majú taktiež základ v identických nemeckých predpisoch ako na 
Slovensku.

Teoretická ( predpisová ) rovina je teda známa.

2) Vo vývojových laboratóriách viacerých európskych výrobcov pečatiacich epoxidov som 
mal šťastie odkonzultovať vytvrdzovací mechanizmus polyadície epoxidov, ich znášanlivosť 
s vlhkosťou a vodou počas vytvrdzovania, meranie viskozity, chemickú, tepelnú a dynamickú 
odolnosť a metódy skúšania. Rovnako som problematiku Duromérov konzultoval s pracovníkmi 
katedry organickej chémie na SPU v Nitre a špecialistami organickej chémie na oxirány / epoxidy 
/ na Chemicko-technologickej fakulte TU v Bratislave. 

Teoretická chemická rovina je teda tiež známa

3) 4) Na viacerých stavbách som systémom „naivného náhodného pozorovateľa“ sledoval 
dodržiavanie najmä okrajových predpisových podmienok výrobcom materiálu pečatiaceho 
epoxidu, vlastnými nekalibrovanými meradlami som overoval vlhkosť podkladu, relatívnu vlhkosť 
vzduchu, teplotu ovzdušia a teplotu podkladu a porovnával som to s tabuľkou pre hodnoty 
rosného bodu. Dôležitou, ale zanedbávanou veličinou je hĺbka makrotextúry, resp. koeficient 
drsnosti, ktorý je určujúci pre spotrebu 1.náteru v množstve min.400 g/m². Následne pri a po 
aplikácii natavenia hydroizolačných pásov som zisťoval „slabé“ miesta hydroizolačného povlaku, 
najmä nedôsledné lokálne natavenie pásov a lokálne prerušenie vytečeného tekutého asfaltu 
zo spodnej strany pásu pri natavovaní. Rovnako som získal poznatky i o nevhodnom nanášaní 
pečatiaceho epoxidu iba valčekovaním a absencii postupnej kontroly použitého množstva EP po 
ploche mostovky.

Praktická fyzikálna a aplikačná rovina nám viac otvára oči

5) Po konzultáciách s chemikmi a laborantmi máme ešte neukončenú jednu rovinu a to: 
prípadný vznik pomalej chemickej reakcie medzi amínmi jednej zo zložiek epoxidov a prísadami 
do podkladového betónu mostovky na báze polycarboxylátov (superplastifikátory) resp. 
„mydlových“ prevzdušňovačov. Len má to jeden „háčik“ – všetko niečo stojí a zatiaľ nik z verejných 
obstarávateľov na Slovensku neprejavil záujem o prípadné spolufinancovanie. U Vás v Českej 
republike a na Moravě ŘSD uvoľnilo pred časom určité finančné prostriedky na „objasnenie“ 
danej problematiky, ktorú riešitelia zhrnuli v záverečnej 80-stranovej  správe + niekoľkonásobne 
viac stranovými prílohami, s ktorou som sa vďaka ochote vedenia ŘSD pre oblasť kvality tiež 
oboznámil.

S výsledkami a poznatkami v zmysle bodov 1 až 5 Vás oboznámim na konferencii tu v Mikulově 
v druhý deň programu.   
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zÁver:
Problémy s tvorbou „bublín“, ( problematika puchýřu) t.j. vydutím asfaltového hydroizolačného 

pásu od povrchu zapečatenej hornej vrstvy mostovky epoxidom majú aj v iných krajinách 
vyspelej Európy. Samozrejme, že rozsah týchto poškodení je v ďaleko menšej miere ako u nás 
na Slovensku alebo v Čechách a na Moravě. Samotní „100%-ní“ Nemci riešia obdobné lokálne 
nedostatky, ale na rozdiel od nás, majú zabehnutý systém priebežnej kontroly, ktorý minimalizuje 
prípadný vznik obdobných porúch. Aj o tom si povieme na konferencii.

I napriek tomu všetkému horeuvedenému prezradím dopredu jednu skutočnosť : je 
pripravený záväzný predpis, že v Spolkovej republike Nemecko bude pečatenie mostoviek 
od Nového roku 2020 povinné, čiže informácie o tom, že by sa malo skončiť s pečatením 
pred natavovaním hydroizolačných pásov nie sú pravdivé. Dokonca sa má vylúčiť aj 
možnosť iba kotevno-impregnačného epoxidového náteru, ale použitie

„klasického“ minimálne dvojvrstvého pečatenia. V SRN predpisy pre epoxidy 
a polymetylmetakryláty už existujú, pripravuje sa predpis pre polyuretány ( skracovanie 
doby realizácie, použiteľnosť pri nižších teplotách vzduchu a podkladu, použiteľnosť pri 
vyššej zostatkovej vlhkosti mostovky ako 4%,.... ) 
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POzNÁmky k hyDrOIzOlacI a SOuvISlOStem  
S TRVANLIVOSTí PřEDPjATÝCH MOSTNíCH kONSTRUkCí 

Ing. Vítězslav Vacek, CSc.   (1) 
Doc. Ing. jiří kolísko, Ph.D.   (2)
oba Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Šolínova 1903/7, 166 08  Praha 6,  
(1) tel.: 224353848, email: vitezslav.vacek@cvut.cz
(2) tel.: 224353545, email: jiri.kolisko@cvut.cz
www.klok.cvut.cz

anotace:  
Spolehlivá a dlouhodobě funkční hydroizolace je v našich podmínkách, klíčovým 

předpokladem trvanlivosti mostních konstrukcí. Příspěvek se zabývá specifickými vztahy 
hydroizolace a trvanlivosti u přepjatých konstrukcí, zejména lávek s visutým pásem, mj. na 
základě poznatků z nedávné havárie Trojské lávky a následně provedených diagnostických 
průzkumů dalších podobných objektů.

1. úvOD 
Předmětem tohoto článku jsou poznámky k hydroizolaci a jejím funkčním souvislostem s korozí 

předpínací výztuže, formulované na základě zkušeností s diagnostikou stavu těchto konstrukcí 
v posledních letech.

Hydroizolace, resp. hydroizolační systém je konstrukce stavebního objektu, chápaná v oboru 
pozemního i mostního stavitelství jako ochrana proti nežádoucímu účinku vody. Tato voda je 
uvažována dominantně v kapalném skupenství, tzn. nikoli jako ochrana proti účinku vodní páry 
nebo ledu. 

Ochranu ocelové výztuže proti korozi, má u betonových konstrukcí zajistit jejich alkalické vnitřní 
prostředí, resp. dostatečně silná krycí vrstva cementového materiálu – betonu, zálivky, injektáže 
apod. Nepředpokládá se existence významných dutin nebo trhlin v oblasti výztuže, v případě 
mostů se při jejich navrhování běžně dostatečně podrobně neřeší stavebně-fyzikální vlivy.

2 . hyDrOIzOlace a trvaNlIvOSt mOStNích kONStrukcí
Vztah funkčnosti hydroizolace a technického stavu nosné konstrukce u běžných betonových 

nebo zděných mostních konstrukcí, je považován již léta za praktickou zkušeností ověřenou 
záležitost. Tento pohled bere v úvahu zejména odolnost použitého stavebního materiálu 
a zvolených konstrukčních detailů v podmínkách vnějšího prostředí, především při nepříznivé  
kombinaci působení vody, resp. změny vlhkosti a teploty – střídavého mrznutí a tání. U mostů 
pozemních komunikaci, kde se při provádění zimní údržby používají CHRL, je vedle toho 
významným činitelem i koroze oceli za přítomnosti Cl-. Tento typ koroze není pasivován alkalitou 
betonu, působí velmi rychle, agresivně a lokalizovaně. To jsou v našich podmínkách zásadní 
činitelé ovlivňující trvanlivost mostního objektu.

Míra pohybu konstrukce, tzn. jeho charakter, četnost a velikost, se pak stávají určujícím kritériem 
pro volbu hydroizolačního systému, jenž mu musí spolehlivě odolávat bez narušení vlastní 
integrity, která je elementární podmínkou spolehlivé hydroizolační funkce systému. Oblasti velkých 
kumulovaných pohybů, např. dilatační spáry jsou konstrukčně velmi náročné a často i nejslabší 
články mostu z tohoto hlediska, obvykle i významné zdroje poruch. V závislosti na konstrukčním 
řešení mohou být velmi náročným detailem např. i styky prefabrikovaných konstrukcí, pracovní 
spáry, velké aktivní trhliny atp.

V případě dominantně tažených konstrukcí, jako jsou visuté pásy nebo obetonovaná táhla je 
hlavním nosným prvkem ocelová výztuž, často předpínací, ve formě drátů nebo lan. Její korozní 
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stav pak v delším časovém horizontu rozhoduje o bezpečnosti a stabilitě celé konstrukce. Z hlediska 
korozního stavu je důležitá migrace vlhkosti a vody, resp. agresivních vodných roztoků v konstrukci 
pod hydroizolací. Významným rizikovým faktorem se tu stávají dutiny v místech nedokonalého 
obetonování předem vložené výztuže, nebo dutiny v trubkách a kanálcích nedokonale vyplněných 
v případě výztuže vkládané dodatečně. Běžná hydroizolace musí vyloučit zatékání do konstrukce, 
ale pokud tam již voda zatekla, nebo v dutinách kondenzuje ze vzdušné vlhkosti a migruje 
konstrukcí, nemůže tuto situaci již podstatně ovlivnit. Zejména voda s obsahem Cl- je významným 
rizikem z hlediska lokální koroze, což je nepříjemné z důvodů velmi obtížné diagnostikovatelnosti 
takových míst a velkého rizika náhlého selhání u dlouhých spojitých konstrukcí.

    
Obr. 1: Pohled do malých semidestruktivních sond  - vpravo dodatečně vložená předpínací lana v nikdy 
nezainjektovaném kanálku, vlevo boční pohled do velké dutiny mezi vrstvami zabetonovaných svazků 

předpínacích lan v rýze prefabrikátu

3 . POruchy a havÁrIe
Významný impuls, který přitáhl pozornost nejen odborné veřejnosti k problematice koroze 

ocelových předpínacích lan, vznikl v souvislosti s nešťastným zřícením lávky pro pěší v Praze - Troji, 
která spojovala vltavské břehy Císařského ostrova a Troji. Došlo tam ke zranění 4 osob a hmotné 
škodě velkého rozsahu. Elegantní lávka, s nosnou konstrukcí ve formě předpjatého visutého pásu, 
tvořeného převážně železobetonovými prefabrikáty, stála od roku 1983 v oblasti napojení ulic 
Povltavská – Vodácká s křížením na lávku navazující ulice Pod Havránkou, až do soboty 2.12.2017. 
Toho dne, cca ve 13:30 z.č., došlo podle informací zveřejněných sdělovacími prostředky k její havárii. 
Zásadním problémem tohoto typu konstrukcí je, že k náhlému kolapsu, bez jakéhokoli zjevného 
varování, dochází velmi rychle, pouze v řádu nanejvýš několika desítek vteřin. 

Velmi podobnou konstrukcí byla i cca o rok mladší lávka pro pěší přes Labe v Nymburce. 
Její diagnostika ukázala závažné indicie silné koroze předpínací výztuže a tudíž staticky 
nepredikovatelného stavu. Proto bylo doporučeno její uzavření a bezodkladná oprava nebo 
snesení. Město Nymburk zvolilo demolici, která proběhla 3. až 8.8.2018, a výstavbu lávky nové. 
Na jejíž návrh byla obratem vypsána veřejná soutěž, kterou vyhrál projektant předchozí snesené 
lávky.

Tuto problematiku a důvěru v předpjaté mostní konstrukce ještě významně rozvířil a podlomil 
kolaps Morandiho mostu na frekventované dálnici v Janově na severu Itálie.  Objekty lávek 
a Morandiho mostu jsou konstrukčně zcela rozdílné, avšak mají něco společného. Vysoce 
problematický přístup k antikorozní ochraně použité předpínací výztuže a problematický návrh 
z hlediska množství spár (prefabrikované lávky) či vysoký potenciál vniku spár a trhlin (obetonované 
závěsy), kterými se mohla vlhkost/voda, jako zdroj kyslíku, případně i s chloridy, dostat k výztuži 
a iniciovat její korozi.

4. kOROZE PřEDPíNACíCH LAN 
Pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT v Praze měli možnost zkoumat stav obou shora 

uvedených lávek tj. lávky v Troji po kolapsu a stojící lávky v Nymburce, v té době uzavřené pro 
běžný provoz. Následně proběhlo v Nymburce ještě diagnostické šetření v rámci demolice lávky 
a odběr vzorků předpínacích lan a betonu z jejích sutin. Obě lávky měly téměř shodné konstrukční 
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řešení [6]. Jednalo se lávku o třech polích s mostovkou tvořenou předpjatým pásem, tvořeným 
převážně betonovými prefabrikáty délky 3 m, šíře 3,8 m a tloušťky 0,3 m. 

V obou případech byla jako předpínací výztuž použita sedmidrátová lana Ø15,5 mm. Lana 
byla navržena ve dvou systémech, označených jako A a B. Systém nosných lan A byl použit 
pro montáž prefabrikátů (je umístěn do bočních rýh vytvořených v prefabrikátech) a systému 
předpínacích lan B, umístěných do kanálků v šířce desky prefabrikátu mezi rýhami, určených 
k vnesení předpětí a konečnému vyrovnání tvaru a napětí v lanech. 

Ze získaných informací jsme dospěli k některým zjištěním o mechanismu korozního napadení 
nosných předpínacích lan a charakteru jejich koroze. U obou konstrukcí, o třech polích, byla 
zaznamenána velmi rozvinutá lokální koroze předpínacích lan, a to místy včetně úplného 
překorodování mnoha jejich drátů (Obr. 1, 2, 5). 
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Obě lávky nesly zřetelné stopy nedostatečného vyplnění kanálků s dodatečně vloženými 
předpínanými sedmidrátovými lany 15,5 mm systému B, tj. lan v desce prefabrikované 
mostovky. Současně byly zjištěny i kaverny v systému nosných lan A, dodatečně 
zabetonovaných v krajních rýhách prefabrikátů po jejich montáži. Zásadně korozně poškozené 
oblasti se vyskytovaly nejen v místech příčných spár mezi prefabrikáty, ale také dokonce až 
v polovině délky prefabrikátu, tj. cca 1,5 -2 m od netěsné spáry ve směru podélného sklonu 
mostovky.  
V betonu, zbytcích injektážních výplní i v korozních produktech lan, byly na mnoha místech 
zaznamenány vysoké koncentrace chloridových iontů. Vnikající voda dále zjevně v některých 
případech migrovala jádrem nebo po povrchu drátů předpínacích lan, gravitačně jimi stékala ve 
směru podélného sklonu mostovky. Vlhkostní stav v kanálcích a rýhách lávky v Troji jistě 
ovlivnilo i působení povodně, během níž byla lávka 2 x zcela pod vodou.  Vlhkostní stav uvnitř 
konstrukce kolísal v závislosti na vnějších podmínkách, teplotních cyklech, vlhkosti vzduchu i 
výškových pohybech samotné mostovky např. od denního teplotního cyklu.  

 
5 . vlIv kOrOze Na Stav PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE 
Koroze je fyzikálně - chemická interakce kovu a prostředí, při které kov přechází v oxidovaný 
stav a ztrácí své primární užitné vlastnosti. V průběhu koroze vznikají korozní produkty, které 
jasně signalizují co se děje a dávají tak varovné signály. Proto je i základním a věrohodným 
způsobem hodnocení stavu předpínací výztuže podrobná prohlídka. Vzhledem k tomu, že je 
předpínací výztuž obvykle zabudována v konstrukci, často ve větších hloubkách, je vždy 
možnost provedení prohlídky velmi omezená a je spojena s prováděním lokálního bourání pro 
jejich odhalení. Jak dokládají následující fotografie na obrázcích 3, 4, koroze předpínací výztuže 
může mít jak plošný (Obr. 3), tak lokalizovaný charakter - odkorodování výztuže (Obr. 4).  
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stav a ztrácí své primární užitné vlastnosti. V průběhu koroze vznikají korozní produkty, které jasně 
signalizují co se děje a dávají tak varovné signály. Proto je i základním a věrohodným způsobem 
hodnocení stavu předpínací výztuže podrobná prohlídka. Vzhledem k tomu, že je předpínací 
výztuž obvykle zabudována v konstrukci, často ve větších hloubkách, je vždy možnost provedení 
prohlídky velmi omezená a je spojena s prováděním lokálního bourání pro jejich odhalení. Jak 
dokládají následující fotografie na obrázcích 3, 4, koroze předpínací výztuže může mít jak plošný 
(Obr. 3), tak lokalizovaný charakter - odkorodování výztuže (Obr. 4).  Pohled z určitého úhlu, nebo 
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může jevit jako by byl v pořádku. 



100

Obr. 3: Různé formy korozního napadení předpínací výztuže – plošné a lokalizované.  
Výztuž oblasti lan A, lávka Nymburk. Zdroj: archiv autora

Obr. 4: Lokalizovaná koroze lana v délce cca 150 mm. Při pohledu z jistého úhlu  
(horní obrázek) toto korozní poškození není patrné. V okamžiku kdy je výztuž pootočena  

o cca 90 ° je patrná masivní koroze s úbytkem plochy cca 50 % průřezu. Zdroj: archiv autora

Je zřejmé, že zejména u staveb na pozemních komunikacích může být korozní poškození 
drátů a lan indukováno a stimulována řadě případů (nikoli však všude) chloridovými anionty 
(Cl-). Přítomnost chloridů v korozních produktech lze celkem jednoznačně prokázat chemickými 
analýzami např. prvkovou analýzou XRF nebo fázovou analýzou XRD. Přítomnost fáze akaganeit 
jednoznačně potvrzuje, že na její tvorbě se podílela přítomnost chloridů.

Zásadní, pro posuzování stavu předpínací výztuže, je ovlivnění jejích mechanických vlastností 
mírou koroze, tj. jak zhodnotit v rámci prohlídky kdy je stav koroze a tedy snížení mechanických 
parametrů výrazné, resp. kritické. Koroze předpínací výztuže způsobující úbytek plochy větší 
než 5% je chápána normou ČSN 736221 jako havarijní stav. Konstrukce by měla být zařazena 
do stupně VII. Problematika koroze u předpínací výztuže je o to komplikovanější, že u ní může 
docházet a jednoznačně dochází, nejen k plošné, ale zejména k lokalizované formě koroze. 
Problematická je koroze důlková, kterou lze velmi obtížně při nějakém lokálním odhalování 
a vizuální kontrole spolehlivě zachytit. Charakter masivní lokalizované koroze v makroměřítku 
ilustruje Obr. 4. Lokalizovaný typ koroze je však patrný i v mikroměřítku, jak ilustrují následující 
fotografie na Obr. 5.

   
Obr. 5: Drát předpínací výztuže s ponechanou korozí (vlevo) a po mechanickém očištění povrchu 

(vpravo). Zdroj: archiv autora
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Z výše uvedeného je tedy jasné, že musí docházet jednoznačnému ovlivnění mechanických 
vlastností předpínací výztuže vlivem její koroze. 

Při demolici lávky v Nymburce byla získána lana různého stupně korozního napadení a na 
těchto lanech byly provedeny porovnávací zkoušky pevnosti v tahu na různě korozně zasažených 
lanech. 

Pro vyhodnocení zkoušek je velmi důležité zjistit průřezovou plochu drátu či lana, která 
vyvozenému namáhání vzdorovala při dosažení maximální zatěžovací síly tj. pevnosti lana či 
drátu v okamžiku porušení. U tvarově jednoduchých průřezů, či průřezů nezkorodovaných, lze 
provést stanovení průřezové plochy přímým měření rozměrů jednotlivých drátů, nebo jak se dnes 
se běžně provádí, stanovit plochu prvku z měření délky a jeho zvážení a výpočtem. Vyjdeme-
li z požadavku normy ČSN 736221 na limitní 5 % hranici zmenšení průřezové plochy vlivem 
koroze, pak porovnávací zkoušky provedené v laboratoři Kloknerova ústavu nezkorodovaných 
i zkorodovaných lan ukazují, že tento obvyklý způsob vážením není zejména pro zkorodovaná 
lana vhodný a v zásadě je matoucí. Vážení delších vzorků nutných pro provedení testu, nedokáže 
jasně signalizovat lokalizovanou formu koroze. 

Výsledky zkoušek ukázaly, že výztuže vykazující vizuálně relativně nízké poškození korozí, 
mohou mít výrazně horší mechanické vlastnosti tzn. vyšší korozní úbytek průřezové plochy, 
než by se dalo na první pohled očekávat. Proto byl pro stanovení vzdorující průřezové plochy 
zkorodovaných lan, kromě klasického vážení, zvolen postup zpětného přepočtu z maximální síly Fm 
ze jmenovitého napětí Rm,jm na mezi pevnosti oceli zkoušené výztuže. Vycházíme z předpokladu, 
že pevnost v tahu je u oceli stabilní a v čase se nemění, jako je tomu např. u betonu. Pro 
testovaná lana bylo uvažováno napětí na mezi pevnosti Rm,jm =1700 MPa a to jednak na základě 
provedených testů nezkorodovaných referenčních lan, které byly konfrontovány s informacemi 
o vlastnostech předpínacích drátů uvedenými v ČSN 426448.  Jmenovitá plocha pro lano 15,5 
je 141,54 mm2 a tomu odpovídá jmenovitá síla Fm,jm = 240,6 kN. Min. tažnost je požadována pro 
předpínací výztuž 4 %.

Pro účely roztřídění lan dle koroze byla zvolena a navržena 6-ti stupňová hodnoticí škála 
korozního napadení takto: 
Stupeň 1  - Výztuž bez jakékoli známky koroze.
Stupeň 2 - Výztuž se začínající lokalizovanou povrchovou korozí. Lze zaznamenat původní  

nekorodující povrch. Nemá vliv na změnu průřezu.
Stupeň 3 - Plošně rozvinutá povrchová koroze výztuže bez odlupujích se korozních zplodin. Vliv 

na zmenšení plochy výztuže a mechanické parametry není významný.
Stupeň 4 - Plošně rozvinutá povrchová koroze výztuže. Korozní zplodiny se odlupují. Není však 

patrná zjevná změna tvaru průřezu a zmenšení plochy průřezu. Změna plochy však 
již nastává v úrovni %. Tento typ koroze je hraniční z hlediska míry negativního vlivu 
na mechanické vlastnosti  výztuže.

Stupeň 5 - Plošně rozvinutá povrchová koroze výztuže. Masivní odlupování zkorozních zplodin. 
Na povrchu drátů se tvoří rovnoměrná důlková struktůra typu “pomerančová kůra”. 
Místy zjevná změna a zmenšní tvaru a průřezu drátu. Úbytek plochy  je výrazný 
a dosahuje již  řádu několika desítek % původní plochy.

Stupeň 6 - Masivní odlupování zkorozních zplodin. Výrazná a zjevná změna tvaru drátů. Některé 
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3+6+6+6+9 lana 15,5 mm (celkem 30 vzorků) pocházejících z lávky v Nymburce.
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ocelovým kartáčem, zvážen s přesností na gramy, byla změřena jeho délka s přesností na 
mm. 
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c) Na každém vzorku byla provedena zkouška v tahu dle ČSN EN ISO 15630-3 se záznamem 
pracovního diagramu.  

d) Vážení bylo opětovně provedeno po zkoušce v tahu, neboť docházelo k odpadávání dalších 
korozních zplodin z povrchu. Lana ale nebyla dále nijak rozplétána a uvnitř uvolněné korozní 
zplodiny mohly zůstat v jeho jádře. Ovlivnění výpočtu plochy výztuže lze však uvažovat jako 
malé a tudíž bylo zanedbáno.

Na následujících ilustrujících grafech jsou uvedeny typické pracovní diagramy pro jednotlivé 
korozní stupně
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Obr. 6: Ilustrativní pracovní diagramy tahové zkoušky lana 15,5 mm v závislosti na stupni 
koroze dle navržené hodnoticí korozní škály výše.  
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Obr. 6: Ilustrativní pracovní diagramy tahové zkoušky lana 15,5 mm v závislosti na stupni koroze dle 
navržené hodnoticí korozní škály výše. 

V následující tabulce je souhrn výsledků 30 zkoušek různých korozních stupňů.
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Tabulka 1: Souhrn mechanických parametrů předpínacích lan a vliv metody stanovení vzdorující průřezové plochy 
zkušebního vzorku na stanovení ztráty plochy vlivem koroze v závislosti na stupni koroze.

 

 
 

 
V následující tabulce je souhrn výsledků 30 zkoušek různých korozních stupňů. 
 
Tabulka 1: Souhrn mechanických parametrů předpínacích lan a vliv metody stanovení 
vzdorující průřezové plochy zkušebního vzorku na stanovení ztráty plochy vlivem koroze 
v závislosti na stupni koroze. 

 
 
      Pozn: a) Pro korozní stupeň 4 uvedené parametry vyčísleny pro plochu stanovenou vážením  
 
z provedených mechanických zkoušek vyplývá: 
 

a) Metody stanovení plochy vážením a přepočtem z napětí poskytují výrazně rozdílné výsledky 
a to zejména u korozně zasažených prvků. Např. u korozního stupně 5 byl vážením zjištěn 
úbytek plochy na 96,5 % původní jmenovité plochy avšak přepočtem z napětí až na 76,3 % 
původní jmenovité plochy. Je přitom zcela jasné, že reálnému chování odpovídá přepočet 
z napětí.  

b) Korozní oslabení průřezu již v řádu jednotek procent původní plochy výrazně nepříznivě 
ovlivní mechanické chování předpínací výztuže. 

c) Korozní úbytek plochy v oblasti 5 % způsobí významný pokles tažnosti výztuže při porušení. 
Požadovaný limit tažnosti 4 % se sníží do oblast 1-2 % a současně se sníží bezpečnostní 
rezerva mezi nosností lana a smluvní mezí kluzu vyjádřenou silou v kN. 

d) Hranice korozního úbytku 5 % plochy uváděný jako limitní normou ČSN 736221 pro zařazení 
konstrukce do stupně VII (havarijní stav) se jeví jako oprávněná. 

 
 
 
           
6. ZÁVĚR   
Je zcela zřejmé, že za vhodných korozních podmínek, předpínací výztuž poměrně rychle, 
snadno a masivně koroduje. Z poslední doby jsou známé konstrukce, kde v průběhu cca 34 let 
došlo ke kompletnímu překorodování předpínacích semidrátových lan průměru 15,5 mm. 
Koroze probíhá v mnoha formách tj. plošná i lokalizovaná (důlková, štěrbinová…). 

Síla na 
mezi 

pevnosti

Napětí na 
mezi  

pevnosti

Smluvní 
mez kluzu Tažnost

Modul 
pružnosti

vážením
přepočtem z 
napětí 1700 

MPa
Fm Rm a)  Rp02 a) Agt  E a)

[mm2] [mm2] [kN] [MPa] [MPa] [%] [GPa]

Průměr 2 a 3 9 143,98 146,01 248,21 1724 1564 4,00 190
Směrodatná odchylka 1,17 5,47 9,30 59,6 43,2 1,17 4,99
Variační koeficient v % 0,81 3,74 3,74 3,46 2,76 29,19 2,62

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Průměr 4 6 142,97 138,38 235,2 1645 1564 1,86 190
Směrodatná odchylka 1,74 2,82 4,80 26,29 32,92 0,55 3,92
Variační koeficient v % 1,22 2,04 2,04 1,60 2,11 29,68 2,07

99,3 94,8 94,8 95,4 100,0 46,4 99,6

Průměr 5 6 137,8 117,2 199,3 - - 1,20 -
Směrodatná odchylka 2,8 13,79 23,44 - - 0,53 -
Variační koeficient v % 2,0 11,8 11,8 - - 44,4 -

95,7 80,3 80,3 30,0

Průměr 6 9 135,5 93,7 159,3 - - 0,6 -
Směrodatná odchylka 5,1 27,34 46,47 - - 0,19 -
Variační koeficient v % 3,7 29,2 29,2 - - 29,6 -

94,1 64,2 64,2 16,2

Podíl ve srovnání se stupněm 2 a 3

Podíl ve srovnání se stupněm 2 a 3

Korozní stupeň 6 při vizuálním hodnocení

Korozní stupeň 5 při vizuálním hodnocení

Korozní stupeň 4 při vizuálním hodnocení

Korozní 
stupeň

Počet 
zkoušek

Plocha výztuže stanovená

Sledovaný parametr

Podíl ve srovnání se stupněm 2 a 3 v %

Podíl ve srovnání se stupněm 2 a 3

Korozní stupeň 2 a 3 při vizuálním hodnocení

Pozn: a) Pro korozní stupeň 4 uvedené parametry vyčísleny pro plochu stanovenou vážením 

Z provedených mechanických zkoušek vyplývá:
a) Metody stanovení plochy vážením a přepočtem z napětí poskytují výrazně rozdílné výsledky 

a to zejména u korozně zasažených prvků. Např. u korozního stupně 5 byl vážením zjištěn 
úbytek plochy na 96,5 % původní jmenovité plochy avšak přepočtem z napětí až na 76,3 % 
původní jmenovité plochy. Je přitom zcela jasné, že reálnému chování odpovídá přepočet 
z napětí. 

b) Korozní oslabení průřezu již v řádu jednotek procent původní plochy výrazně nepříznivě ovlivní 
mechanické chování předpínací výztuže.

c) Korozní úbytek plochy v oblasti 5 % způsobí významný pokles tažnosti výztuže při porušení. 
Požadovaný limit tažnosti 4 % se sníží do oblast 1-2 % a současně se sníží bezpečnostní 
rezerva mezi nosností lana a smluvní mezí kluzu vyjádřenou silou v kN.

d) Hranice korozního úbytku 5 % plochy uváděný jako limitní normou ČSN 736221 pro zařazení 
konstrukce do stupně VII (havarijní stav) se jeví jako oprávněná.

6. ZÁVěR  
Je zcela zřejmé, že za vhodných korozních podmínek, předpínací výztuž poměrně rychle, 

snadno a masivně koroduje. Z poslední doby jsou známé konstrukce, kde v průběhu cca 34 let 
došlo ke kompletnímu překorodování předpínacích semidrátových lan průměru 15,5 mm. Koroze 
probíhá v mnoha formách tj. plošná i lokalizovaná (důlková, štěrbinová…).

Koroze předpínací výztuže s úbytkem průřezové plochy nad 5% je chápána normou ČSN 
736221 jako havarijní stav konstrukce. Úbytek průřezové plochy lana do 5 % je hodnocen jako 
stupeň stavebního stavu VI, do 1% jako stupeň stavebního stavu V. Pro lano Ø15,5 mm již zcela 
nepatrný rovnoměrný korozní úbytek 0,013 mm tj. 13 mikrometrů po obvodu jednotlivých drátů 
znamená ztrátu plochy lana 1%, 60 mikrometrů už pak 5 % plochy.
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Zmenšení průřezové plochy lana již v řádu jednotek procent zásadně ovlivňuje celkovou 
tažnost lana a únosnost lana vyjádřenou v kN. Nosnost je přímo úměrná ploše v nejslabším 
místě lana. Stanovení průřezové plochy lana neboli jeho korozního poškození, v tomto 
nejslabším místě, není u korozí napadeného lana jednoduchou úlohou. Zmenšení průřezové 
plochy lana vlivem koroze, zahrnuje nejen plošnou korozi, ale také lokalizovanou formu koroze 
s případným lokálním narušením mikrostruktury oceli. Vizuálně lze míru tohoto poškození obtížně 
jednoznačně popsat a hodnotit, ale v kombinaci s výsledky mechanických zkoušek a vizuálním 
roztříděním pomocí zvolené škály, lze s určitou lepší přesností odhadnout a popsat vliv koroze 
na poškození profilu výztuže a následně i výsledné mechanické chování korodující výztuže.  
Zkouškami zjištěné výsledky mechanických parametrů a korozní ztráty průřezu u korozního 
stupně 4 z navržené škály uvedené výše, jsou v oblasti kritické hranice 5 % ztráty plochy 
průřezu – limitní hodnoty dle normy ČSN 736221. Nastíněný postup vizuálního hodnocení podle 
nastaveného etalonu, může být operativní a velmi účinný. Pro dosažení hodnověrných výsledků 
při jeho běžném využití v rámci provádění diagnostiky a hodnocení stávajících konstrukcí, by bylo 
potřeba jej ještě dále podrobněji rozpracovat. 

Při nalezení stavu koroze předpínací výztuže s odlupujícími se korozními zplodinami, však lze 
každopádně doporučit uvažovat přítomnost lokalizované formy koroze s významným negativním 
vlivem na mechanické vlastnosti výztuže. 

V současnosti není známá spolehlivá NDT metoda pro věrohodnou a průkaznou detekci 
korozního stavu předpínací výztuže přímo v konstrukci. Bohužel se stále jako nejúčinnější 
a průkazné ukazují klasické lokální malé semidestruktivní bourané sondy. Při jejich provedení 
k zabetonované předpínací výztuži i do kanálků lze analýzou korozních zplodin při posuzování 
stavu zachycené výztuže zjistit, zda je koroze indukována chloridy či nikoli.

Je evidentní, že v oblasti detekce, popisu charakteru, příčin a hodnocení koroze předpínacích 
lan je potřeba aktualizovat stávající postupy a na základě vyhodnocení nových poznatků vytvořit 
nové podklady pro využití v praxi. 

Jak se ukazuje, jsou zjednodušení návrhových modelů a postupy posuzování konstrukcí 
s předpínacími lany kritická z hlediska jejich reálné životnosti, zejména pro předem nebo dodatečně 
předpjaté konstrukce vyztužované předpínacími lany. Havárie z poslední doby v případě lávky 
s mostovkou konstrukčně tvořenou visutým pásem, nebo táhel Morandiho mostu jsou vlastně 
jen dalšími střípky do mozaiky poruch, známých u nás už delší dobu např. v případě předem 
předpjatých mostních nosníků typu I nebo KA. Spouštěcím mechanismem zásadní koroze 
předpínací výztuže, zejména lan, mohou být vady provedení konstrukcí (existence dutiny v oblasti 
výztuže) ale také poruchy hydroizolace – byť třeba jen lokální, které umožní proniknutí vlhkosti 
a agresivních látek až k výztuži a jejich migraci v konstrukci i po případné opravě hydroizolačního 
souvrství.
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SPECIÁLNí STříkANÉ HyDROIZOLACE PRO IZOLACI A OCHRANU 
ŽELEZObETONOVÝCH kONSTRUkCí VE STAVEbNICTVí

Ing. Libor Hlisníkovský, 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, libor.hlisnikovsky@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 a další progresivní materiálové technologie 
na bázi polyuretanů MasterSeal M 800 pro ochranu a izolaci železobetonových konstrukcí, 
včetně jejich praktického využití ve stavebnictví.

1. STříkANÝ 100% POLyUREA SySTÉM MASTERSEAL M 689
V rámci koncernu BASF, resp. naší specializované divize Master Builders Solutions, jsme již 

před několika lety uvedli na trh technologii nástřikové hydroizolace na bázi polyurey MasterSeal 
M 689, která díky svým unikátním technickým parametrům 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 nízkoviskózní 100% polyurea membrána s nízkou hustotou. Její  vlastnosti 
činí MasterSeal M 689 vysoce univerzálním produktem, který může být použit v široké škále 
aplikací, kde je vodotěsnost kombinována s výbornou chemickou odolností.

Nespornou výhodou této technologie  je velmi vysoká 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.• 

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,• 
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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, B• roof – 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 CO• 2 >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 rámci Evropy 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. 

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• 
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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• 

Obr. č. 1.: City park Jihlava

Obr. č. 2.: Zaizolování detailů, přechod na stěnu přes půlkruhový fabion z polymerbetonu

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.
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Fotografie níže zobrazuje referenci ze střechy pivovaru v Přerově, kde na střešní PUR panely 
byla aplikována stříkaná chemicky odolná polyurea.

   
   Obr. č. 3.: Střecha pivovaru Zubr    Obr. č. 4.: 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 je možno použít speciální variantu elektrostatické polyurey MasterSeal M 689AS 
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. Vltavou,• 
Devro Jilemnice,• 
ČOV Karviná.• 

Dalším uplatnění polyurea technologie je v oblasti bazénových izolací ,kde 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. VODOTěSNÁ STříkANÁ POLyURETANOVÁ MEMbRÁNA MASTERSEAL M 800. 

Stříkané izolace na bázi polyuretanu pod obchodním označením MasterSeal M 800 se staly za 
dobu svého působení na českém trhu díky svým přednostem již obvykle používanou variantou 
k tradiční povlakové izolaci. Uplatnění nachází především díky možnosti ochrany izolace pouze 
netkanou geotextilií, čímž nabízí nejen časovou úsporu vůči obvyklým technologiím s betonovou 
ochranou, tak skladebné tloušťce systému a přitížení nosné konstrukce. Tyto výhody jsou častěji 
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využívány především u mostovek ocelových. Tyto byly realizovány například izolačním střediskem 
společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. například mostovky objektu SO 22-20-
04 v Českých Budějovicích, ocelové mostovky SO 43-19-10 v Přerově a také pochozí izolace 
a izolace mostovek při rekonstrukci Svinovských mostů v Ostravě.

Obr. č. 5.:  Izolace České Budějovice

Obr. č. 6.:  Izolace mostovky Přerov

Přednosti speciální technologie nástřiku izolační vrstvy jsme v předešlých letech úspěšně zařadili 
do oblasti tzv. přesypaných mostních objektů jako alternativu k doporučenému řešení „plovoucích 
izolací“ dle TP 157. Systém stříkaných izolací, založený na aplikaci izolační vrstvy přímo na 
konstrukci, využívá i zde svého potenciálu a výhod, jako jsou vynikající mechanické vlastnosti 
(průtažnost, mechanická odolnost vůči proražení, životnost), celoplošné spojení s podkladem, 
odolnost vůči prorůstání kořenů vegetace, rychlá aplikace a její celistvost včetně opracování 
kotevních šroubů. Při aplikaci tekuté izolace přímo na OK je tato konstrukce přímo odizolována 
od okolního prostředí na rozdíl od plovoucí izolace. Již v roce 2007 byly realizovány první objekty 
na obchvatu Jihlavy. Od té doby byly systémem stříkané izolace MasterSeal M 800 realizovány 
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další objekty tohoto typu, jako např. v rámci elektrizace trati Letohrad – Lichkov u obce Jablonné 
z roku, most Seninka ,nebo tubosider v Třebíči přes Stratečský potok.

Proběhl taktéž projekt izolace v rámci údržby podchodu v km 10,940 Brně-Řečkovicích  
(Židenice – H. Brod), při jehož sanaci byla použita taktéž stříkaná izolace MasterSeal M 800 
včetně vyřešení objektových spár pružným pásem Masterflex 3000 a napojení na dilatační 
závěry. Na svislých stěnách byla izolace napojena na původní izolaci z asfaltových pásů přes 
speciální spojovací můstek. Díky těmto aplikacím věříme, že i v této oblasti speciálních stříkaných 
hydroizolací do budoucna získáme pozitivní ohlasy a kvalitně provedená díla.
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HyDROIZOLACE MOSTU VySOČINA  
V PRŮběHU 40-TI LETÉHO PROVOZU

Ing. Antonín Pechal, CSc.
PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 1876/42, 602 00 Brno.

POPIS StaveBNíhO OBjektu
Dálniční most ev. č. D1-178 (Vysočina) převádí dálnici D1 přes údolí řeky Oslavy ve Velkém 

Meziříčí. Hlavní nosnou konstrukci dálničního mostu tvoří ocelová konstrukce spojitého mostního 
trámu o čtyřech polích (80, 110, 135, 100 m). Celková teoretická délka mostu je 425m. Trám tvoří 
jednoduchý truhlík obdélníkového uzavřeného průřezu z ocelových plechů vyztužený podélnými 
a příčnými výztuhami. Pro každý dopravní směr je navržená samostatná mostní konstrukce od 
sebe oddělená mezerou 1750 mm, což v současné době již neplatí. Probíhá rekonstrukce mostu, 
most se rozšiřuje o 2 x 750 mm a mezi mosty zůstává mezera 100 mm. Konstrukci mostovky tvoří 
plech tl. 10 – 18 mm vyztužený podélnými uzavřenými výztuhami. Niveleta mostu je ve spádu 1,10 
% až 0,83 % ze strany Prahy. Osa mostu (dálnice) je v oblouku o poloměru 2200 m. Příčný sklon 
mostu je 2,0 %. Ocelová mostní konstrukce je pevně uložena na pilířích 3 a 4, kde jsou navržena 
pevná ložiska. Na opěrách a pilíři 2 jsou navržena ložiska posuvná ve směru osy mostu. 

Obr. 1 – Podélný řez mostu

SkLADbA VOZOVky běHEM ŽIVOTA MOSTU
Skladba vozovky z roku 1978

Kryt (vozovka) ortotropní ocelové mostovky byl původně navržen v tl. 60 mm v místě chodníků 
a 70 mm v místě odstavných a dopravních pruhů. S ohledem na nepřesnosti výroby ortotropní 
plechové mostovky dosahovaly lokálně vrstvy vozovky až 100 mm. Na mostě není obrubník. 
Ukončení mostní konstrukce je u obou opěr 1 a 5 kolmé se stejnou dilatační mezerou mezi OK 
a závěrnou zdí po celé délce dilatační spáry.

Odvodnění mostu je zajištěno odvodňovacími žlaby podél mostu a centrálním odvodňovacím 
potrubím uvnitř mostu. 

Původní složení vrstev vozovky na mostě v místě vozovky bylo následující:
Asfaltový beton                     30 mm -
Litý asfalt modifikovaný     25 mm + vyrovnání  nepřesností výroby   -
        plechu mostovky (místy až + 35mm)
Mastixová izolace                  13 mm -
Oktahaftmasse              2 mm  -

 celkem                                70 mm



113

Původní složení vrstev vozovky na mostě v místě chodníku bylo následující:
Litý asfalt modifikovaný        30 mm -
Litý asfalt modifikovaný        30 mm  -
Mastixová izolace                      8 mm -
Oktahaftmasse                           2 mm  -

 celkem                                      70 mm

První obnova vozovky v roce 1996
V roce 1996 poprvé od otevření mostu v roce 1978 se vyměnila obrusná vrstva jemně zrnitého 

asfaltového betonu v tl. 35 mm a byla nahrazena novým asfaltovým betonem tl. 40mm. Tato 
výměna byla provedena bez projektové přípravy . 

Obnova vozovky v roce 2011 - 2012 
Nejprve byly odstraněny všechny stávající vrstvy vozovky tak, aby nedošlo k poškození 

plechu mostovky.  Pokud došlo k poškození plechu mostovky (rýhy, vrypy apod.), byly tyto vady 
odstraněny buď broušením popř. u větších vad zavařením a broušením. Vzniklé vady a jejich 
opravy bylo nutno konzultovat s projektantem OK. Oprava vad byla prováděna v souladu 
s platnými předpisy.

Nová skladba vozovky na mostě s ortotropní ocelovou mostovkou:
v místě jízdních a odstavných pruhů: -
Asfaltový koberec mastixový modif.  SMA 11 S 35 mm
Spojovací postřik 0,25kg/m2   PS-A
Vyrovnávací vrstva s modif. pojivem BBTM             15-35 mm
Spojovací postřik 0,25kg/m2   PS-A  
Litý asfalt modifikovan MA 11 IV30 mm 
Asfalt. izolační pás modifikovaný 
polymerem - Paraplast AC 50   AIP    10 mm
Penetrační nátěr       

Celkem                 0-110 mm

v místě svodidel, chodníků a zábradlí: -
Litý asfalt modifikovaný   MA 11 IV   30-40 mm
Spojovací postřik 0,25kg/m2  PS-A
Litý asfalt modifikovaný   MA 11 IV   30-40 mm
Asfalt. izolační pás modifikovaný  
polymerem - Paraplast AC 50  AIP       10 mm
Penetrační nátěr             

 Celkem             70-90 mm
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Skladba vozovky v předpolí mostu na železobetonových opěrách:
v místě jízdních a odstavných pruhů: -
Asfaltový koberec mastixový modif.  SMA 11 S 35 mm
Spojovací postřik 0,25kg/m2   PS-A
Vyrovnávací vrstva s modif. pojivem BBTM        15-35 mm
Spojovací postřik 0,25kg/m2   PS-A 
Litý asfalt modifikovaný    MA 11 IV 30 mm
Asfalt. izolační pás modifikovaný  
polymerem – celoplošně natavovaný 
Parapl ast AC 50   AIP    10 mm
Pečetící vrstva (kotevní impregnační nátěr )   
a uzavírací nátěr)
Vyrovnávací reprofilační hmota prom. tl.      10 - 40 mm
Celkem          100-150 mm

v místě svodidel, chodníků a zábradlí: -
Litý asfalt modifikovaný   MA 11 IV 35 mm
Asfalt. izolační pás modifikovaný 
plastomery – celoplošně natavovaný
Paraplast AC 50    AIP  10 mm
Pečetící vrstva (kotevní impregnační nátěr    
a uzavírací nátěr)
Vyrovnávací reprofilační hmota prom. tl.      10 - 40 mm
Celkem             55-85 mm

kompletní výměna vozovky v rámci modernizace D1 v roce 2019 
V rámci modernizace dálnice D1 byla provedena kompletní výměna vozovkových vrstev. Opět 

byly navrženy jako izolace asfaltové pásy. Tento izolační systém byl v průběhu stavby schválen.

Navržená a realizovaná skladba vozovky na mostě s ortotropní ocelovou mostovkou:
v místě jízdních a odstavných pruhů: -
Asfaltový koberec mastixový modif. 
s posypem předobaleným kamenivem frakce 2/4
+ navýšení pojiva ve směsi o 0,2kg/m2 
PMB45/80-60, dle ČSN EN 13108-5   SMA 11 S   40 mm
Spojovací postřik  dle ČSN EN  13808 PS-CP 0,20kg/m2
Litý asfalt modifikovaný, dle ČSN EN 13108-6, MA 11 IV         30-60 mm
Asfalt. izolační pás modifikovaný NAIP                               10 mm
Antikorozní nátěr                                  
Celkem                  80-110 mm

v místě svodidel, chodníků a zábradlí: -
Litý asfalt modifikovaný, dle ČSN EN 13108-6,  MA 11 I 30-40 mm
Spojovací postřik dle ČSN EN  13808  PS-CP 0,20kg/m2 
Litý asfalt modifikovaný, dle ČSN EN 13108-6,  MA 11 IV 30-40 mm
Asfalt. izolační pás modifikovaný   NAIP       10 mm
Antikorozní nátěr          
Celkem         70-90 mm
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Obr. 2 – Příčný řez

Skladba vozovky v předpolí mostu na železobetonových opěrách:
v místě jízdních a odstavných pruhů: -
Asfaltový koberec mastixový modif. 
s posypem předobaleným kamenivem frakce 2/4
PMB45/80-60, dle ČSN EN 13108-5    SMA 11 S      40 mm
Spojovací postřik  dle ČSN EN  13808 PS-A  0,20kg/m2

Litý asfalt modifikovaný, dle ČSN EN 13108-6,  MA 11 IV 30-60 mm
Asfalt. izolační pás modifikovaný na pečetící vrstvu            5 mm  
Celkem                  85 mm

v místě svodidel, chodníků a zábradlí: -
Litý asfalt modifikovaný, dle ČSN EN 13108-6,  MA 11 I      40 mm
Spojovací postřik dle ČSN EN  13808   PS-A 0,20kg/m2

Litý asfalt modifikovaný, dle ČSN EN 13108-6,  MA 11 IV     40 mm
Asfalt. izolační pás modifikovaný   NAIP        5 mm  
Celkem             85 mm

Měření výšek všech asfaltových vrstev se provedlo v síti polohově určených bodů tak, aby 
měřené body ve všech vrstvách byly nad sebou. Měření se provádí odděleně pro každou 
vrstvu. Před provedením izolace mostu se provede zaměření povrchu mostovky a vyhodnotí se 
rozsah vyrovnání a vyhodnocení odtokových poměrů. Na základě těchto měření byl zpracován 
vrstevnicový plán nových vrstev vozovky a izolace. Navržený rastr bodové sítě je cca 2,5 m 
v podélném směru mostu a cca 3,0 m (5 bodů) v příčném směru mostu. 

V každém řezu je nutno kromě výšek jednotlivých vrstev vozovky měřit i stále přístupné 
hrany ocelové konstrukce, vůči kterým budou pak tloušťky vozovkových vrstev vyhodnocovány 
(s ohledem na teplotní vliv nelze provádět vyhodnocování v absolutních výškových kótách). Při 
měření je měřena i teplota nosné ocelové konstrukce. 

Při odstraňování stávající vozovky bylo provedeno frézování do takové hloubky, aby nedošlo 
k poškození plechu mostovky frézou - měření georadarem, na základě kterých byla  stanovena 
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přibližná tloušťka stávající vozovky v daném místě. Frézování vozovky pak bylo provedeno tak, 
aby zůstalo cca 15 – 25 mm stávajících vrstev, které bylo nutno poté odstranit jinou technologií. 
Očištění plechu mostovky bylo provedeno před pokládkou nové izolace na stupeň Sa2,5.

Nová izolace na mostě je celoplošná, jednovrstevná, pásová. S ohledem na nerovnosti 
mostovkového plechu se předpokládá lokálně použití dvou vrstev izolačních asfaltových pásů 
k zajištění odtokových poměrů na povrchu izolace. Zdvojená izolace je použita na cca 10% plochy 
mostovky. V první fázi bude provedeno lokální vyrovnání (tak aby nad sebou nebyly více než 3 
vrstvy) a v druhé fázi bude položena izolace celoplošně.

Odvodnění izolace je realizováno příčným a podélným spádem mostovkového plechu. Voda je 
odváděna příčným sklonem 2 % do podélného nerezového žlabu, který je osazen vždy na pravém 
okraji NK. Ve stěně nového podélného nerez žlabu jsou á 5 m provedeny otvory (20x40 mm) 
v úrovni celoplošné izolace tak, aby případná voda mohla z izolace odtéct do odvodňovacího žlabu. 
Podél žlabu je pak na výšku jedené vozovkové vrstvy (30 mm) proveden proužek z drenážního 
polymerbetonu frakce 4/8 mm. Proužek drenážního polymerbetonu je proveden také v místě styku 
obrusné vrstvy vozovky s pochozí vrstvou chodníku (pod svodidlem) na šířku 100 mm a tloušťku 
cca 30 mm (ochrana izolace). Po cca 10 metrech jsou oba proužky propojeny v příčném směru 
proužkem šířky 100 mm. Tímto způsobem je odvedena voda, která se dostane skrz obrusnou 
vrstvu na ochranu izolace z litého asfaltu (v místě chodníku jsou dvě vrstvy MA).

Obr. 3 – Příčný řez vozovkou v místě napojení izolace na sloupek svodidla

Obr. 4 – Frézování vozovky v roce 2011
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Obr. 5 – ání izolace mostovky v roce 2011

Obr. 6 – Try roce 2019

Obr. 7 – Pokládka litého asfaltu finišerem v roce 
2019

Obr. 5 – Odstraňování izolace mostovky v roce 2011
Obr. 5 – ání izolace mostovky v roce 2011

Obr. 6 – Try roce 2019

Obr. 7 – Pokládka litého asfaltu finišerem v roce 
2019

Obr. 6 – Tryskání, antikorozní nátěr a pokládka pásové izolace v roce 2019

Obr. 5 – ání izolace mostovky v roce 2011

Obr. 6 – Try roce 2019

Obr. 7 – Pokládka litého asfaltu finišerem v roce 
2019

Obr. 7 – Pokládka litého asfaltu finišerem v roce 2019

Obr. 8 – Po pokládce obrusné vrstvy a spuštění provozu na mostě v roce 2019
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hyDrOIzOlace OcelOvéhO mOStu v lySé NaD laBem

Ing. Vladimír fábry
BAUSAN INJEKT s.r.o., U Hrušky 63/8, 150 00 Praha 5 - Motol, 
e-mail: bausan@volny.cz, injekt@volny.cz, tel.: 602 305 309, 723 999 997

Jedná se o izolace mostovky mostu ev.č.272-006  přes trať ČD Kolín – Všetaty s normovanou 
zatížitelností.   Most   je   v přímé   po   celé   délce   úseku,   symetrický   v celé   výšce   
oblouku. Jednopodlažní s horní mostovkou, nepohyblivý, kolmý, železobetonový trámový 
prefabrikovaný, hybridně  předpjatý  s monolitickou  železobetonovou  spřahující    deskou    
(2x3  spojitá  pole)  a ocelový 4 – trámový spojitý (3 pole) o 9 – ti polích, uložený na ložiscích. 
Podpěry mostu plošně založené.

Izolovaná betonová plocha mostu činí 1.813,50 m
2
, z toho pod římsami 641,00 m

2
. 

Technologie jednovrstvé  mostní  vodotěsné  izolace  typu    Sika  Ergodur  500  Pro  –  
PARAPLAST  AC  50, aplikované u betonových mostních konstrukcí. Jedná se o natavitelný 
asfaltovaný pás (dále jen NAIP)  který  je  nataven  na  upraveném  (např.  otryskání  
ocel.broky)  betonovém  podkladu  - mostovce,  opatřené  předtím  základním  (kotevním) 
a uzavíracím  nátěrem  (pečetící  vrstvou) speciální epoxidovou pryskyřicí.

Izolovaná ocelová plocha mostu činí 1.404,50 m2. Na hydroizolaci byl použit systém SikaCor 
MH Mastic. Skladba systému je : 

SikaCor HM • Primer
SikaCor HM • Mastic
Sikalastic 827 HT • Pellets

Jako ochrana proti UV záření, byl na ocelové konstrukci nezakryté MA, použit ochranný 
nátěr Sikalastic 400 N Elastic.

Před  započetím  izolačních  prací  byl  betonový  povrch  po  úpravě  rovinatosti  frézovaním  
a vysprávkami na bázi epoxidu  mostovky otryskán ocelovými broky. Na otryskaném povrchu 
byly provedeny tyto kontrolní zkoušky:

zkoušky pevnosti v tahu povrchových vrstev • betonu
nerovnost povrchu mostovky – geodetické • zaměření
zkoušky hloubky makrotextury • povrchu

Ocelová  mostovka  byla  otryskána  na  ploše  systémem  BLASTRAC  a  u  odvodňovačů,  
říms, dilatací a na svislých částech ocelové konstrukce očištěna na stupeň čistoty SA 21/2 
suchým pískováním.

Na betonový  podklad byl nanesen  kotevně – impregnační  nátěr Sika Ergodur 500 Pro. 
Tento nátěr  byl  posypán  vrstvou  křemičitého  písku  a  následně  přetřen  druhou  vrstvou  
nátěru  Sika Ergodur 500 Pro. V místech kde byl povrch mostovky frézován, byla provedena 
stěrka epoxidu s příměsí písku.   Po zhotovení pečetící vrstvy byla provedena kontrolní 
zkouška nepropustnosti pečetící vrstvy podle metodiky ČSN 73 6242.

ObjEkT Č. SO 201 – HyDROIZOLACE MOSTNí kONStrukce
STAVBA:    II/272 Lysá nad Labem
NÁZEV STAVBY:   Rekonstrukce mostu ev.č.272-006
NÁZEV OBJEKTU:   SO 201 – Most ev.č. 272 - 006
OBJEDNATEL:   Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ZHOTOVITEL:   Metrostav a.s., divize 4 + PORR + CHT Pardubice
PROJEKTANT ZHOTOVITELE:  Pontex s.r.o.
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MAJETKOVÝ SPRÁVCE:  Středočeský kraj
DODAVATEL HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU: Sika CZ s . r. o .
ZHOTOVITEL SYSTÉMU:   BAUSAN INJEKT s. r. o. 

Po   dokonalém vytvrdnutí pečetící vrstvy byly na takto upravenou mostovku nataveny 
propanbutanovými hořáky celoplošně asfaltové izolační pásy PARAPLAST AC 50 za současného 
přitlačování rozehřátých asfaltových pásů k mostovce válečky. Na izolaci z asfaltových pásů 
byly vizuálně  kontrolovány  minimální  přesahy  asfaltových  pásů. Na izolační  vrstvě byla 
provedena kontrolní zkouška přilnavosti asfaltových pásů k podkladu podle metodiky ČSN 73 
6242. Zhotovená  izolace pod římsami je chráněna asfaltovým  pásem PARABIT AL+V S35, 
který byl nataven na celou šířku izolace pod římsami s přesahem  min. 100 mm od hrany 
římsy. Tento asfaltový pás obsahuje hliníkovou vložku, která zajišťuje ochranu izolace před 
poškozením  při provádění montážních prací na římse.

Hydroizolace ocelové mostovky byla provedena systémem SikaCor HM Mastic na primární 
nátěr SikaCor HM Primer. Na nevytvrdnutý povrch SikaCor HM Mastic byly aplikovány kotvící 
pelety Sikalastic 827 HT Pellets.

Zhotovená izolace pod vozovkou je chráněna vrstvou litého asfaltu MA 16 IV tl. 40 mm.

Systém  hydroizolace SikaCor HM Mastic byl v ČR použit prvý krát na tomto mostě. Jedná 
se o systém  používaný  v Evropě  kvůli  vysoké  rychlosti  aplikace a spolehlivosti.  Jedná  
se o systém schválený v BAST listech Ministerstva dopravy SRN.  Používá se na ocelových 
mostech silničních, železničních i na ocelových lávkách. Rychlost aplikace je několikanásobně 
vyšší, než u klasických hydroizolací.
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PROVEDENí TěSNíCíCH PRACí NA STAVbě „MODERNIZACE 
TRATI ROkyCANy - PLZEň“ – UTěSNěNí PRŮSAkŮ TbM „TUNELU 

ejPOvIce“

Ing. Vladimír fábry
BAUSAN INJEKT s.r.o., U Hrušky 63/8, 150 00 Praha 5 - Motol, 
e-mail: bausan@volny.cz, injekt@volny.cz, tel.: 602 305 309, 723 999 997

Objednatel:                                       Metrostav a.s.
Zhotovitel:                                     BAUSAN INJEKT s.r.o.
Dodavatel materiálů:  RiviTrade s.r.o.
Výrobce materiálů:    TRADECC NV, Belgie

Zhotovitel provedl pro objednatele dílo spočívající v realizaci sanace poruch ostění tunelové 
trouby a zastavení průsaků skrze tunelové ostění dle „Technických podmínek“ definovaných na 
stavbě  „Modernizace  trati  Rokycany  -  Plzeň“  –  „Tunel  Ejpovice“,  v souladu  s podmínkami 
stanovenými   veřejnoprávními   povoleními,   vyjádřeními   dotčených   orgánů   státní   správy 
a ostatních subjektů k projektové dokumentaci.

Práce byly prováděny vysokotlakou injektáží

Celková délka železničního tunelu je 4,150 km Severní tunel a 4,120 km Jižní tunel.

Poruchy ostění – utěsnění TBM – prováděl BAUSAN INJEKT s.r.o. v celkové délce 2,0 km 
v Severním  tunelu  a  2,0  km  v Jižním  tunelu.  Průběžně  se  utěsňovali  drobnější  průsaky

v ostatních částech obou tunelů.

Vzhledem na volné prostory ve vrchlíku obou tunelů, byla injektáž   realizována jako 
dvoustupňová. Tzn. v prvním  kroku  se  injektovalo materiálem  PC  Leakinject UNI  6816  E 
s expanzí ve volném prostoru až 2.200,0 %, čímž se snižovala spotřeba injektážního materiálu. 
Ve druhém kroku byli použity další z materiálů PC Leakinject v závislosti od viskozity. Hlavně 
nízkoviskozní PC Leakinject 2k flex 6811 LV a PC Leakinject flex 6890.

Při nízkých teplotách při realizaci – práce byly prováděny v prosinci, lednu a únoru – byl při 
teplotách pod bodem mrazu použit materiál PC Tunnelinject 2k 6822 L – určený pro aplikace při 
teplotách až - 22o C.

Byl proveden i pokus s injektáží Bentonitovým gelem. Celková spotřeba injektážních materiálů 
byla kolem 37 t.
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OPRAVA DILATAČNíHO ZÁVěRU S PRObLEMATIkOU NAPOjENí 
STříkANÉ IZOLACE

Ing. Pavel Mařík
SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Tel.:  +420 602 105 089, e-mail: pavel.marik@ksmp.cz

anotace: 
Příspěvek se věnuje komplexní problematice napojení izolace a provedení vozovkových 

vrstev při opravě a přenastavení dilatačních závěrů při napojení na stávající stříkanou izolaci 
na dálničním mostě. Oprava byla vyvolána posunem opěry během provozu.

1.  ÚDAjE O kONSTRUkCI 
Stavba D8 0805 Lovosice - Řehlovice je částí uceleného dálničního tahu dálnice D8 Praha – st. 

hranice ČR/SRN. Předmětem opravy byl most A210 – Estakáda Prackovice. Jedná se o most na 
dálnici D8, stavby 0805 Lovosice – Řehlovice. 

Nosná konstrukce je tvořena dvěma souběžnými mosty. Nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník 
konstantní z předpjatého betonu. Rozdílné jsou délky jednotlivých mostů. Levý most délky 475,5 
m má jednotlivá rozpětí polí 36 + 8x48 + 36m. Pravý most délky 573,3m má jednotlivá rozpětí 
polí 36 + 10x48 + 36m. Technologie výstavby byla použita metoda letmé montáže v symetrických 
vahadel ze segmentů s konstantními spárami s epoxidovým tmelem. V příčném řezu je nosná 
konstrukce každého mostu jednokomorový nosník výšky 2,7m, šířky horní desky 14,35m. Oba 
mosty jsou v levostranném oblouku 1986,5m resp. 2013,5m a v příčném jednostranném sklonu 
nosné konstrukce 4,4%.

Opěry a spodní stavba je standartní monolitická založená na vrtaných pilotách. Obě opěry jsou 
komorové.

Vybavení mostu.

Izolace - Na mostě je provedena celoplošná nástřiková izolace na bázi polyuretanů SIKALASTIC 
821 LV min. tloušťky 2 mm. Objemová hmotnost směsi - 0,988 g/cm3, objemová hmotnost složky 
A – 1,044 g/cm3, objemová hmotnost složky B – 1,054 g/cm3. Pod vozovkou je izolace kryta 
ochranou vrstvou z MA 11 IV tl. 35 mm, z důvodu příčného spádu 4,4% je ochranná vrstva 
vyztužena geomříží. Pod římsami je izolace chráněna zdvojenou izolační vrstvou. Odvodnění 
povrchu izolace je zajištěno odvodňovacími trubičkami umístěnými v úžlabí nosné konstrukce 
v každém druhém segmentu mezi odvodňovači cca po 4,4m. Odvodňovací trubičky jsou vzájemně 
propojeny průběžným proužkem 150/35 z drenážního plastbetonu. Trubičky jsou napojeny do 
podélného potrubí odvodnění.
Vozovka na mostě má skladbu  SMA 11 S PMB 45/80-60  tl.  40 mm
      CL 16 S PMB 25/55-65 tl.  50 mm
      MA 11 IV   tl.  35 mm
      Izolace SIKALASTIC 821 LV -
      Celkem    tl. 130 mm

Tento izolační systém byl v té době schválen Ministerstvem dopravy pro použití na mostech 
pozemních komunikací a byl následně použit v první etapě realizace izolačního systému před 
betonáží říms na mostě.

V roce 2013 vydal ÚKKS ŘSD ČR prostřednictvím TDS Lovosice zákaz k používání izolačního 
systému se stříkanou izolací Sikalastic .
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Mostní závěry - Mostní závěry na koncích levého i pravého mostu jsou povrchové mostní 
závěry typu ALGAMOD LW. Na Ústecké opěře jsou dilatace typu LW 400, na pražské opěře 
levého mostu je typ LW 400 a na pravé opěře je typ LW 320.

Obr. 1: Pohled na most

2.  TECHNICkÉ řEšENí 
Během výstavby bylo v rámci sledování zjištěno, že dochází k pohybům pražské opěry.. 

Zpoždění uvedení stavby do provozu vyvolal sesuv půdy v červnu 2013. Mimo vlastního 
časového zpoždění, byl již v tomto období zjištěn pohyb opěr na pražské straně. Převažující 
pohyby byly zjištěny jednak v podélném směru mostu, kdy docházelo k pohybu směrem k mostu, 
tj. k „zavírání“ závěru a dále k horizontálnímu poklesu opěr. Obě nosné konstrukce byly před 
uvedením do provozu na konci roku 2016 nutno rektifikovat, a to znamenalo provést úpravy na 
obou pražských opěrách mostů. I když byly provedeny výše uvedené rektifikační práce nadále 
docházelo k pohybům opěr, proto bylo přistoupeno k dalším sanačním pracem na zabezpečení 
proti pohybům pražských opěr. Tyto práce probíhaly již za střídavého dálničního provozu na levém 
a pravém mostu. Po dokončení zabezpečovacích práce na spodní stavbě v roce 2019 bylo nutno 
znovu provést na obou mostních nosných konstrukcích rektifikaci. Tyto rektifikace znamenaly 
provést výškové vyrovnání nosné konstrukce u pražských opěra prvních pilířů. Důsledkem těchto 
prací byla potřeba nového výškového osazení dilatačních závěrů na pražské straně. V důsledku 
velkého pohybu opěr došlo k uzavření dilatačního závěru až na jeho dorazy. Tato skutečnost 
vyústila k situaci, kdy bylo rozhodnuto v rámci rektifikace o celkové výměně dilatačních závěrů na 
přažské straně obou mostů.

Vlastní výměna dilatačních závěrů je celkem standardní záležitost, ale vzhledem k pohybům 
opěr v předchozích období a dále ke skutečnosti, že provedená izolace je stříkaného typu bylo 
nutno při pracech zohlednit některá nově vyvstalá specifika. 

Předně bylo nutno vyřešit způsob napojení mezi starou vrstvou stříkané izolace a novou 
dobetonovanou částí dilatačních závěrů. 

Po vydání zákazu k používání izolačního systému se stříkanou izolací Sikalastic v roce 2013 
vydanou ÚKKS ŘSD ČR se zhotovitel rozhodl provést izolaci opravovaných částí na tomto mostě 
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schváleným systémem na bázi asfaltových izolačních pásů. Nyní bylo nutno vyřešit způsob napojení 
rozdílných typů izolačního souvrství. Na jednání na ÚKKS ŘSD ČR byly projednány alternativy 
napojení pásové izolace na stávající polyuretanovou izolaci podél říms a bylo rozhodnuto provést 
ověřovací zkoušky kompatibility (vzájemné přilnavosti) obou izolačních systémů v tomto detailu.

Na základě realizovaných zkoušek, jejich komplexního vyhodnocení a projednání výsledků 
zkoušek s ÚKKS ŘSD ČR se zhotovitel mostního objektu ve spolupráci se zhotovitelem izolačního 
systému rozhodl k realizaci napojení asfaltového izolačního pásu na stávající polyuretanovou 
izolaci roztavenou modifikovanou povlakovou hmotou použitého asfaltového izolačního pásu

„Zpráva o provedení ověřovacích zkoušek přilnavosti detailu napojení asfaltového izolačního 
pásu na stávající polyuretanovou izolaci na mostním objektu SO D 208 – dálniční most přes údolí 
u Dobkoviček na stavbě dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice“ (zn. 009/14/tro, 31.1. 2014) 
byla zástupci objednatele předána 31.1. 2014 a zhotovitel obdržel souhlasné stanovisko ředitele 
Závodu Praha ŘSD ČR a správce stavby dne 12.3. 2014 (zn. 2678/21100/14), které bylo vydáno 
na základě kladného stanoviska ÚKKS ŘSD ČR (zn. 3757/18000/2014, ze dne 11.3.2014).

Na základě výše uvedených souvislostí bylo i při těchto pracech použity závěry a výsledky 
dříve provedených zkoušek.

Na jednání na ÚKKS ŘSD ČR byly projednány alternativy napojení pásové izolace na stávající 
polyuretanovou izolaci podél říms a bylo rozhodnuto provést ověřovací zkoušky kompatibility 
(vzájemné přilnavosti) obou izolačních systémů v tomto detailu

Obr. 2: schéma napojení izolace

Skladba nově použitého izolačního souvrství.
základní kotevní impregnační nátěr z nízkoviskozní nenaplněné epoxidové pryskyřice SIKA  -
ERGODUR 500 PRO - dále jen základní nátěr SIKA ERGODUR 500 PRO - v množství asi 
300 až 500 g/m2,
zdrsňující posyp křemenným pískem předem vysušeným frakce 0,7 až 1,2 mm v množství  -
asi 2,5 kg/m2
uzavírací nátěr (pečetící vrstva) z nízkoviskozní nenaplněné epoxidové pryskyřice SIKA  -
ERGODUR 500 PRO v množství asi 500 až 800 g/m2,
natavitelný asfaltovaný izolační pás BITUMELIT PR 5 celoplošně natavený - dále jen NAIP  -
BITUMELIT PR 5 
ochrana izolace:  -

pod vozovkou - litý asfalt LAS IV modifikovaný tl. 40 mm 

Polyuretanová (PUR) izolace bude opatřena oživovacím nátěrem Sikalastic 810 a adhezním 
můstkem Sikalastic 823.

Navržené řešení zpracovaném v technologickém postupu bylo schválené investorem. 
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3.  PROVEDENí NA STAVbě
Vlastní vybourání bylo provedeno pro maximální omezení nežádoucích destrukčních vlivů 

pomocí vysokotlakého vodního paprsku. Tyto práce byly prováděny mechanizovaným zařízením 
s pohybem pomocí speciálního vozíku. Výsledkem bylo velmi ohleduplné a přesné vybourání 
vlastního dilatačního závěru. Při těchto pracech bylo zjištěno, že již jednou rektifikovaný dilatační 
závěr má některé nosné pohyblivé části konstrukce závěru přes zbytky polystyrenu, který byl 
použit pro zabednění kotevních částí závěru ve styku se závěrnou zídkou opěry či nosnou 
konstrukcí mostu. Proto byl při vlepování nových kotevních želez do závěrné zídky tento stav 
zohledněn novou úpravou podélné polohy pro osazení nových dilatačních závěrů a provedením 
bednění pro zabetonování dilatačního závěru.

Obr. 3: vybourání závěru

Problém při osazení nového závěru přinesla zejména skutečnost, se bylo nutno konstrukčně 
vypořádat s dobetonávkou mezi skříněmi traverz nosného systému dilatačních závěrů. Tyto skříně 
se vlivem výše uvedených pohybů dostaly svým koncem několik desítek centimetrů nad zbývající 
povrch závěrné zídky. Na stavbě se tak při provádění vytvořil oproti původnímu hrb který vyrovnal 
výškový rozdíl. Takto vzniklý hrb vyvolal právě problémy při provádění i pásové izolace a dále při 
provádění její ochrany a dalších vrstev. V této části bylo při kontrole natavení izolačních pasů. 

Obr. 4: osazený a zaizolovaný závěr
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V rámci těchto prací bylo nutno nově provést i části přilehlých říms a vozovkového souvrství, 
zejména na předmostí a vyrovnání zádržného systému a zábradlí.

4. ZÁVěR
Provedení prací se kromě značného úsilí při návrhu a projednání použitého způsobu napojení 

izolace projevilo i následujícími vlivy které byly jištěny při provádění. Bourací práce vysokotlakým 
paprskem na jedné straně přispěly k šetrnému a přesnému vybourání stávající konstrukce, na 
druhé straně bylo zjištěna v některých případech špatná soudržnost mezi provedenou stříkanou 
izolací a podkladním betonem. Porušení soudržnosti mezi betonem a izolací bylo zjištěno i do 
hloubky několika centimetrů. Tato skutečnost byla následně řešena důkladným zalitím pomocí 
základního kotevního impregnačního nátěru z nízkoviskozní epoxidové pryskyřice. Poučením je, 
že se tyto drobné komplikace přes pečlivou přípravu, spolu s prováděním prací v říjnu a listopadu 
při ne zrovna nejpříznivějších klimatických podmínkách projevily v termínu dokončení. 
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MOSTNí ZÁVěRy S jEDNODUCHÝM TěSNěNíM SPÁRy V ČR

Ing. Eduard Cirmon
Cirmon s.r.o., Panská zahrada 424/1, 190 16 Praha 9 - Koloděje
Tel.:  +420 606 708 821, e-mail: info@cirmon.cz, www.cirmon.cz

anotace: 
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry – druh 4 dle TP 86 jsou nejvíce používané na 

novostavbách a rekonstrukcích v České republice.
konstrukční provedení MZ.
Protikorozní ochrana přípojného prvku.
Životnost a nejčastější závady mostních závěrů s jednoduchým těsněním spáry.

1.  MOSTNí ZÁVěRy S jEDNODUCHÝM TěSNěNíM SPÁRy
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry – druh 4 dle TP 86:2009 jsou nejvíce používané 

na novostavbách a rekonstrukcích v České republice.

Mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry je dle TP86:2009 definován jako Těsněný 
povrchový mostní závěr (dále jen MZ) sestávající se z krajových profilů a jediného těsnícího 
pásu, který nepřenáší žádné pohyblivé zatížení a je vodotěsný.

Krajové profily jsou kotveny do nosné konstrukce mostu a závěrné zídky mostu. 
Vlastnosti mostních závěrů s jednoduchým těsněním spáry musí splňovat dva nejdůležitější 
požadavky:

vodotěsnost -
životnost. -

Oba výše uvedené požadavky se dají vyřešit správným konstrukčním návrhem.

2.  kONSTRUkČNí PROVEDENí MOSTNíCH ZÁVěRŮ
Nejběžnější konstrukce MZ je tvořena krajním profilem, který je kotven do betonového bloku. 

Zároveň je opatřen přípojným prvkem pro vodotěsné napojení izolace o minimální šířce 100 
mm (výjimečně 80 mm) - viz. obr. č. 1. Mezi kotvené krajní profily je osazen těsnící pás. Krajní 
profil mostního závěru je nejčastěji válcovaný, popřípadě svařovaný ocelový prvek konstrukční 
nelegované oceli, popř. kombinace nelegované a korozivzdorné oceli. V poslední době se 
objevují krajní profily z lehkých materiálů, např. hliníku nebo plastu (tento materiál však není v čl. 
4.1 TP86:2009 Materiál mostních závěrů vůbec uveden). Krajový profil je vybaven drážkou pro 
osazení těsnícího pásu ve speciálním tvaru, která zajišťuje dokonalé přichycení těsnícího pásu, 
případně kde je možné umístit dodatečný prvek, který fixuje těsnící pás.
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obr. č. 1: Přípojný prvek mostního závěru pro napojení hydroizolace

Materiál těsnícího pásu je nejčastěji z EPDM nebo chloroprenu a musí být dostatečně odolný proti 
ultrafialovému záření (UV), teplotnímu rozpětí od -35 °C do +70 °C, ropným produktům, kyselým 
a alkalickým vodám, roztokům chemických rozmrazovacích látek, kapalinám chladících soustav 
atd. Dále musí odolávat cyklickému (mít dostatečnou pružnost) a mechanickému namáhání (mít 
dostatečnou pevnost proti přetržení a oděru). Požadavky na vlastnosti jsou definované v tabulce 
4.1 TP86:2009.

Geometrie drážky v návaznosti na těsnící pás bývá know-how každého dodavatele. Právě 
vlastní geometrie včetně tolerancí – krajní profil vs. těsnící pás ovlivňuje zejména vodotěsnost 
mostního závěru a tím i jeho životnost. Geometrické tolerance vlastních profilů a těsnícího pásu 
nejsou v TP86:2009 nikterak definované a je obtížné ověřit jejich parametry. Nejčastější tolerancí 
je zde hodnota kolem 1,0 mm.

Kotvení krajního profilu musí zajistit přenos sil do nosné konstrukce mostu a závěrné zídky 
mostu. U betonových mostů je standardní řešení kotvení přivařením kotevních třmenů ke 
krajnímu profilu, a osazení průvlečné výztuže mezi kotevními oky mostního závěru a třmeny 
nosné konstrukce a závěrné zídky mostu s následným zabetonováním. U mostů ocelových se 
provádí kotvení MZ přivařením krajního profilu k nosné konstrukci. Tyto uvedené způsoby jsou 
nejčastější aplikací u novostaveb mostů.

Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry mohou být vybaveny prvky snižující hlučnost 
nebo mít speciální geometrický tvar. Prvky pro snížení hlučnosti se nejčastěji šroubují. Konstrukce 
mostního závěru se stává složitější a není možná následná výměna těsnícího pásu bez demontáže 
prvků snižující hlučnost. Mostní závěr atypického tvaru, popřípadě s vyšší šikmostí je proto 
výhodnější.

V poslední době se objevují mostní závěry, které nemají přípojný prvek pro natavení hydroizolace 
viz. obr. č. 2. Hydroizolační funkci přebírá výplň kapsy. 

Obr. č. 2: Mostní závěr bez přípojného prvku pro hydroizolaci
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3.  PROTIkOROZNí OCHRANA PříPOjNÉHO PRVkU 
Protikorozní ochrana přípojného prvku pro natavení hydroizolace se provádí v souladu 

s článkem 4.5.2 předpisu TP86:2009. Citace článku 4.5.2.:

Systém PKO je navržen výrobcem mostního závěru v souladu s postupem podle TKP, kapitola 
19 B, včetně zpracování dokumentace, systémem kontroly a přejímky PKO. Navržený systém 
PKO musí být technologicky aplikovatelný na všechny části mostního závěru. 

Všechny ocelové konstrukce a díly mostních závěrů musí být opatřeny některým ze systémů 
PKO, které jsou navrženy podle TKP, kapitola 19 B, příloha 19 B.P7, tabulka III. Doporučený 
systém dle českých předpisů na protikorozní ochranu mostního závěru je následující:

čistota povrchu Sa3 a drsnost dle Rugostestu No3, stupeň BN 10a -
žárový nástřik povlaku zinkem nebo směsí kovů (ZnAL15), tloušťka průměrná – 100  - μm
uzavírací penetrační nátěr (epoxidový) -
epoxid dvoukomponentní  – 140-200  - μm
alifatický polyuretan – 60 – 80  - μm

Pro přípojný prvek hydroizolace se používá pouze část systému (viz. obr. č. 3):
čistota povrchu Sa3 a drsnost dle Rugostestu No3, stupeň BN 10a -
žárový nástřik povlaku zinkem nebo směsí kovů (ZnAL15), tloušťka průměrná – 100  - μm
uzavírací penetrační nátěr (epoxidový) -

Obr. č. 3: Protikorozní ochrana přípojného prvku

V sousedním Německu se používá na přípojný prvek kompletní systém protikorozní ochrany 
jako je na celém mostním závěru (místo žárového nástřiku používají jako základní nátěr epoxid 
s vysokým obsahem zinku min. 80% hmotnostních).

V sousedním Rakousku je detail pro napojení hydroizolace daleko sofistikovanější. Na krajní 
profil je přivařen ocelový pás 25x6mm. Následně se provede úplná protikorozní ochrana mostního 
závěru. Na stavbě se provede jedna vrstva hydroizolace až na pásnici mostního závěru, následně 
se vsune speciální těsnící neoprenový profil široký 300 mm. Na tento profil se přitaví druhá vrstva 
hydroizolace (viz. obr. č. 4).
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Obr. č. 4: Řešení napojení hydroizolace v Rakousku

4.  ŽIVOTNOST A NEjČASTější ZÁVADy MOSTNíCH ZÁVěRŮ 
Vzhledem k jednoduchosti mostního závěru by měla být živostnost minimálně 50 let u krajních 

profilů a u těsnícího pásu minimálně 20 let. Na životnost má vliv konstrukční návrh a provedení, 
volba použitého materiálu a vzájemné tolerance profilu a těsnícího pásu. Poruchy vyskytující 
se na stavbách jsou zejména způsobeny špatným konstrukčním návrhem mostního závěru, 
nedodržením technologií během výstavby a v neposlední řadě zanedbanou údržbou.

Nejčastější poruchy u mostních závěrů s jednoduchým těsněním jsou:
kolaps krajního profilu nebo kotvení (viz obr. č. 5) -
chybějící přípojný prvek pro natavení hydroizolace a kolaps hydroizolační zálivky (viz obr.  -
č. 6)
vypadávání těsnícího pásu z krajního profilu (viz obr. č. 7) -
uvolňování prvků pro snížení hlučnosti (viz obr. č. 8) -

   
            Obr. č. 5: Kolaps krajního profilu       Obr. č. 6: Chybějící přípojný prvek
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Obr. č. 7: Vypadlý těsnící pás z krajního profilu              Obr. č. 8: Chybějící šrouby

5.  ZÁVěR 
Ačkoliv se jedná o konstrukčně jednoduchý mostní závěr, jeho význam je chápán jako 

standardní, nebo běžný. Zdánlivě se jeví zažité detaily jako automaticky spolehlivé. S ohledem na 
poruchovost instalovaných mostních závěrů s jednoduchým těsněním spáry je nutno konstatovat, 
že je nutno zvýšit zejména nároky na provedení detailů, materiálové náročnosti, následné kontroly 
a maximalizovat snahu na pravidelnou údržbu.
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MINULOST, SOUČASNOST A bUDOUCNOST  
ZELENÝCH STřECH V ČESkU

Ing. jitka Dostalová  (1)
Ing. Pavel Dostal  (2)
GreenVille service s.r.o., Jahodová 20, 620 00 Brno, Tel.: +420 606 658 099,  
e-mail: greenville@greenville.cz, www.greenville.cz 
GreenVille service s.r.o., Jahodová 20, 620 00 Brno, Tel.: +420 607 181 188,  
e-mail: pavel@greenville.cz, www.greenville.cz

anotace:
Po počáteční nedůvěře a skepsi se zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu jak 

architektů a investorů, tak i veřejné správy. Díky svému přínosu a vlastnostem, technické úrovni, 
odbornému provedení, zdařilým realizacím, neúnavné propagaci a osvětě si zelené střechy 
dobyly i v Česku své místo. Podobně jako v západní Evropě, tak i u nás se konečně staly 
součástí dlouhodobých strategií některých měst a jsou podporovány Ministerstvem životního 
prostředí.

1 MINULOST ZELENÝCH STřECH V ČR 
Obor zelených nebo také vegetačních střech byl v Česku před rokem 2000 takříkajíc v plenkách. 

V dobách totality nebyl zájem ani informace, nebyly k dispozici kvalitní hydroizolační materiály ani 
kvalitně odvedená práce. Platilo pouze pravidlo, že všechny ploché střechy dříve nebo později 
tečou. 

Po revoluci 1989 nastal příliv informací, nových materiálů a technologií a vzrůstal také 
zájem o řešení praktikovaná v západních zemích. Postupně přibývalo zkušeností i realizací, 
nepovedených i zdařilých. Mnoho pěkných projektů bylo díky přetrvávající neznalosti projektanta 
nebo nezkušenosti realizátora odsouzeno k nezdaru. Chyběla pravidla, jak pro správný návrh, tak 
pro realizaci, takže bylo pro investora velmi obtížné, ne-li nemožné, nepovedenou zelenou střechu 
reklamovat a dosáhnout nápravy. Speciální střešní substráty se u nás nevyráběly a málokdo 
věděl, že vůbec existují. Kvůli nedostatku financí měla přednost levná řešení, která představovala 
ve většině případů to, že na střechu byla navezena ornice. A bylo to. Jenže špatně. 

Naštěstí se postupně začaly prosazovat kvalitní materiály, systémy a technologie, používané 
a osvědčené v zahraničí. Díky šíření informací a přibývajícím zdařilým realizacím začal růst i zájem 
veřejnosti o zelené střechy. Vzrostla i důvěra a přibylo firem, které se realizacemi zabývají.

V roce 2013 byla při Svazu zakládání a údržby zeleně založena odborná sekce Zelené střechy. 
Sdružuje firmy, podnikající v tomto oboru, podporuje ozeleňování střech i stěn budov jako součást 
udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel, pořádá odborné kurzy, 
přednášky a semináře, dílny a exkurze, vydává odborné publikace k tématu zelených střech 
a pravidelně pořádá soutěž Zelená střecha roku. K dnešnímu dni má sekce 36 členů. Od svého 
vzniku je sekce Zelené střechy členem mezinárodní organizace EFB (Europäische Föderation für 
Bauwerksbegrünung). 

V roce 2016 vydala sekce Zelené střechy dokument Standardy pro navrhování, provádění 
a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech. Tento dokument, vypracovaný skupinou 
odborníků na základě tuzemských i zahraničních zkušeností a pramenů, má sloužit jako podklad 
pro práci projektantů i realizátorů a zamezit vzniku chyb. Má umožnit dosažení toho, aby výsledek 
odpovídal přání investora a návrhu architekta a aby zelené střechy spolehlivě plnily svoji funkci.

Tyto standardy se téměř okamžitě staly podkladem pro udělování dotací na zelené střechy, 
které od roku 2017 poskytuje Státní fond životního prostředí v rámci dotačního programu Nová 
zelená úsporám.
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2 SOUČASNOST
V současné době se zelené střechy v Česku dostávají do popředí zájmu i v dlouhodobých 

strategiích a plánech měst a obcí jako opatření zmírňující dopady klimatických změn. Počet projektů 
i realizací každoročně roste a dá se říct, že Česko přestalo přešlapovat a vyrazilo strmě vzhůru. 
V roce 2018 přibylo na území České republiky 247 000 m² zelených střech, což je ekvivalent 
plochy odpovídající 23 fotbalovým hřištím nebo 5,5násobku rozlohy Václavského náměstí. Oproti 
roku 2017, kdy přírůstek plochy zelených střech činil 195 000 m², se jedná o meziroční nárůst 
27 %. V roce 2016 činil přírůstek 130 000 m², v roce 2015 měření neproběhlo a historicky první 
měření v roce 2014 vyčíslilo meziroční přírůstek na 110 000 m² zelených střech za daný rok. 
Většina zelených střech (77 %, 150 000 m²) je zakládána jako extenzivní a menší část (23 %, 
45 000 m²) jsou intenzivní zelené střechy [1].

Trend udržitelné výstavby a snižování uhlíkové stopy, jehož jsou zelené střechy součástí, do 
velké míry vychází z evropského politického diskurzu. Evropská komise dlouhodobě podporuje 
projekty pomáhající v adaptaci měst na změnu klimatu pomocí přírodě blízkých opatření a vkládá 
do tohoto odvětví velké naděje i prostředky. V rámci Evropské unie tak vznikají projekty, které 
mají za cíl propojovat zainteresované osoby, organizace i města a sdílet zkušenosti v této oblasti, 
stejně jako projekty (např. z programu LIFE) realizující konkrétní opatření. Jednou z organizací, 
která se dění na evropské úrovni aktivně účastní je EFB a jejím prostřednictvím i sekce Zelené 
střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně.

3 OkéNkO DO BuDOucNOStI
V důsledku přibývajícího množství informací o rychlém postupu změny klimatu lze předpokládat, 

že trend přírodě blízkých opatření a energetických úspor ve výstavbě bude pokračovat nadále 
minimálně stejně rychlým tempem. Problémy jako rapidní úbytek biodiverzity, zvyšující se průměrná 
teplota povrchu i vzduchu, dlouhodobá sucha anebo naopak přívalové deště představují problémy, 
jimž je často snazší a levnější čelit přírodě blízkými opatřeními nežli těmi technologickými. 

Zelené střechy jsou jakožto jedno z těchto opatření oblíbeným způsobem, jak vracet zeleň do 
měst, která jsou na změny klimatu vzhledem k velké koncentraci obyvatel obzvláště citlivá. Ve 
velkých evropských městech fungují programy podpory výstavby zelených střech ať už regulativního 
nebo motivačního charakteru a obdobné programy jsou postupně zaváděny i v českých městech. 
Ze zahraničí jsou známy i výsledky takových programů, kdy se z měst původně průmyslových 
jako Linz či Sheffield stala města kladoucí důraz na skloubení zeleně s budovami. Došlo tak ke 
zkvalitnění ovzduší, snížení teploty ve městě a vyřešení problému srážkové vody, která je ze 
zelených střech ve velké míře vracena zpět do ovzduší. 

Česká republika stále ve svých zelených šlépějích není tak daleko jako jiné evropské země, 
nelze jí však upřít potenciál se jednou z takových zemí také stát. Zástupci soukromého i veřejného 
sektoru mají možnost cestovat na zahraniční konference a učit se od ostatních, srovnávat a vybírat 
si jinými již prověřená opatření, která lze adaptovat v českém prostředí. Test zubem času pak 
napovídá, že zelené střechy jsou jedním z těchto opatření.

lIteratura
[1] Svaz zakládání a údržby zeleně, „Plocha zelených střech se v roce 2018 opět zvětšila,“ Svaz 

zakládání a údržby zeleně, Brno, 2019
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bOHEMIA fR SySTEMS - VÝVOj, INOVACE, kVALITA  
PrO hyDrOIzOlace

Ing. Miloslav Paroubek
BOHEMIA FR SYSTEMS, spol. s r.o., Kydlinovská 161/27, 503 01 Hradec Králové
tel.: 602 246 165, e-mail: paroubek@pluvitec.cz, www.pluvitec.cz

Společnost BOHEMIA FR SYSTEMS je od počátku postavena na solidních základech 
technických znalostí a zkušeností. Od svého vzniku v roce 1992 uskutečnila různé změny ve své 
vnitřní struktuře, podstatné věci trvají.

Společnost se opírá o stabilní kolektiv zkušených odborníků a o dlouhodobou spolupráci se 
zásadními partnery. V obchodní oblasti je jím zejména italský výrobce modifikovaných asfaltových 
pásů PLUVITEC. Téměř po třiceti letech vývoje trhu lze konstatovat, že je jedním z mála italských 
výrobců, kteří se zde výrazně uplatňují. Jistě i díky střízlivé volbě výrobků umísťovaných na trh. 
Po celou dobu preferujeme vysoce kvalitní výrobky s modifikací SBS oproti APP výrobkům střední 
a nižší kvality. Klademe důraz na optimální technická řešení a to i přes současné nepříznivé 
prostředí, v němž dominuje cena. Prvky základní osvěty v oboru, jako je princip dilatace, 
mikroventilace, hlavní pravidla pro aplikaci natavováním či mechanickým kotvením, nabízíme 
a provádíme průběžně v celém spektru zákazníků. 

Již v roce 1996 jsme představili např. jednovrstvý systém natavitelného či mechanicky kotveného 
modifikovaného pásu IPERTEC a TECH 5000. 

V roce 1998 jsme zavedli jako jedni z prvních dodavatelů v Evropě masivní  používání 
termoaktivních a samolepicích kompletačních pásů místo do té doby převažujících kašírovaných 
kompletizovaných dílců typu KID a KSD.

Značkové výrobky PLUVITEC řady PLURA - R uvedené na trh v roce 2002 jsou jedinečné svým 
speciálním zaměřením - záměsí na sanaci - natavováním přímo na pásy s břidličným posypem. 

Řada OVERTEC asfaltových  pásů  APAO s polyolefiny uvedená na trh na konci první dekády 
jednadvacátého století , pak představuje další špičkové výrobky a to s mimořádnou odolností 
na stárnutí, kombinované s výbornou zpracovatelností i za velmi nízkých ale i vysokých teplot! 
(flexibilita - 30°C až + 140°C).

Vrcholná řada TECH 5000 byla pak v dekádě následující doplněna novými výrobky s retardéry 
proti hoření (NO FLAME), výrobky se speciálními přísadami (NOX) snižujícími emise v ovzduší či 
výrobky se úpravami snižujícími výrazně povrchovou teplotu výrobku a tím i v celé střešní skladbě 
(VOLTAIKA).

Výrobky PLUVITEC  jsou nositeli řady certifikátů, odolnosti na radon, ale i a to je ojedinělé, na 
metan!  Speciální produkty a skladby jsou pak úspěšně testovány také na  požární odolnost - třídu  
chování střešní krytiny při vnějším působení požáru Brooft3 a další na odolnost proti prorůstání 
kořenových systémů (FLL test).

Unikátní jsou však i zkoušky prováděné TZUS Předměřice n. Labem na adhesi podkladních - 
kompletačních pásů k podkladu z minerálně - vláknitých desek, zkoušky BDA Kern Gorinchen, 
na přídržnost mechanicky kotveného systému EPS dílců a thermo (samo)lepících kompletačních 
pásů k dílcům EPS, ale i zkoušky odolnosti asf. pásu v kluzných spárách základových konstrukcí 
poddolovaných území provedené Stavební fakultou VŠB Ostrava.

S nástupem fólií mPVC na trh před několika lety jsme navázali spolupráci se španělským 
výrobcem evropského významu DANOSA. Fólie DANOPOL HS pro mechanické kotvení, 
DANOFOL FV pro přitížení i DANOPOL HSF pro lepení patří svými parametry k vyšší střední 
třídě.
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V průběhu zmíněného působení na trhu naše společnost ověřila řešení, navrhla a dodala 
hydroizolační výrobky pro zajímavé objekty různých oborů. V energetice například pro Elektrárnu 
Opatovice po havárii či Úložiště jaderného odpadu Temelín, v průmyslové oblasti např. BENTELLER 
Liberec, WIENERBERGER, ZETOR, KARSIT, AIRCRAFT BLANÍK, FOXCONN, AUTONEUM, 
JITONA, PETROF…, pro státní zařízení např. FN Ostrava, HK JETE Temelín a další, řada 
školských areálů, sportovní zařízení - ZS Liberec, Viktoria Plzeň fotbal, řada obchodních center, 
areálů a souvisejících parkovišť - super a hypermarkety Albert, O2 Aréna Praha, samozřejmě 
mnoho bytových domů a také různé speciality - Hvězdicová kotelna Slaný, rozhledna Červená 
Voda a mnoho dalších. (viz obr. č. 1. – 3.)

Naši činnost v průběhu uplynulých let s miliony realizovaných metrů čtverečních hydroizolací 
a poskytovanými službami vnímají naši zákazníci a odborná veřejnost jako samozřejmou součást 
širšího prostředí v oboru.

Obr. č. 1.: JETE Temelín

Obr. č. 2.: AIRCRAFT Blaník Praha Letňany
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Obr. č. 3.: STUKEN Hradec Králové

Obr. č. 4.: PLUVITEC výroba
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ASfALTOVÉ IZOLAČNí PÁSy A jEjICH VÝSLEDky PEVNOSTI SPOjŮ 
PřI NAMÁHÁNí

Ing. jindřich Sobotka, Ph.D.
Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno
Tel.:  +420 541 14 7 423, e-mail: sobotka.jce.vztbr.cz, 
https://www.fce.vutbr.cz/o-fakulte/lide/jindrich-sobotka-11720/ 

anotace:
Tento článek je zaměřen na zjištění únosnosti spojů asfaltových pásů, které jsou vzájemně 

propojeny natavením horkým vzduchem, či plamenem. jedná o typy modifikovaných, tak 
i oxidovaných asfaltových pásů. U každého typu asfaltového pásu a jeho vzorku byla zjištěna 
maximální hodnota daných zkoušek namáhání. Čtenáři tak mohou rychle a jednoznačně zjistit 
využitelnost u daných typů asfaltových pásů, které jsou běžně realizovány na stavbě.

1.  ÚVOD
Asfaltový pás, jak dobře všichni víme, se používá hlavně jako izolace stavebních konstrukcí, 

přesněji řečeno jako hydroizolace spodní stavby. Avšak asfaltový pás v široké míře používáme ve 
stavební praxi v několika využití. Využití je, jak u šikmých, tak i u plochých střech. U plochých střech 
je možno asfaltový pás také použít i jako parozábranu položenou na nosnou železobetonovou 
konstrukci střechy. Pokud asfaltové pásy používáme, je nezbytně nutné vhodně určit typ 
používaného asfaltového pásu na danou funkci a nedílnou součástí je i jejich vzájemný spoj.

Je ale třeba se věnovat aspektům, které mohou ovlivnit kvalitu pásů technologií provádění 
a to v místě vzájemných spojů. Vzájemný spoj můžeme definovat jako nejslabší článek systému 
kontaktu u asfaltových pásů.

S touto problematikou úzce souvisí rozvoj výroby asfaltových izolačních pásů a jejich modifikace. 
Znamená to nejen zvýšení kvality vyrobených asfaltových izolačních pásů, ale i nutnost zabývat 
se technologií provádění k novým materiálovým vlastnostem těchto výrobků.

Problematika spolehlivosti hydroizolací ve spojích je spojena s vysokou kvalitou prováděných 
prací. Tato kvalita je ovlivněna nejen lidským faktorem, ale i použitou technologií u provádění 
hydroizolačního souvrství. Dalším důležitým ovlivňujícím faktorem je druh užitého asfaltového 
hydroizolačního pásu. Je nesmírně důležité a vhodně zvolit druh asfaltového pásu, který 
můžeme použít jako hydroizolaci spodní stavby. Přesněji řečeno se musí jednat o asfaltové pásy 
s nenasákavou nosnou vložkou. 

V tomto článku si shrneme dílčí výsledky pevnosti spojů vybraných druhů a to modifikovaných 
asfaltových pásů SBS s označením typu KV PL 5R a KVE 55B (nazývaný též jako mostní pás). 
Pevnosti spojů budeme moci porovnat i s oxidovaným asfaltovým pásem s označením Bitagit 
R20. 

Tyto druhy asfaltových pásů byly Fakultě stavení VUT Brno poskytnuty ve spolupráci od firmy 
Büsscher & Hoffmann, s.r.o.. Dále bližší veřejnost seznámíme a ukážeme druhy namáhání, 
které se provádělo tzv. „trhacími zkouškami“, které jsme prováděli na našem „Ústavu pozemního 
stavitelství VUT v Brně“.

2.  CHARAkTERISTIkA MODIfIkOVANÝCH ASfALTOVÝCH PÁSŮ
Modifikované asfaltové pásy SBS lze charakterizovat takto:

asfaltová hmota modifikovaná SBS má elastický charakter, t.j. má po protažení vratný efekt, • 
což se optimálně uplatňuje při dilatačních či jiných pohybech, které u staveb nastávají,
snadné zpracování za nízkých teplot a úspora energie při navařování (svařování),• 
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možnost vytvoření samolepící nebo snadno tavitelné úpravy spodního povrchu asfaltového • 
pásu (celoplošně, v pruzích, případně i v bodech),
u některých typů pásů možnost svařování vzájemných spojů (přesahů) horkým vzduchem • 
nebo tzv. skrytým plamenem.
akceptovatelná kompatibilita (i když ne zcela optimální) s asfaltovými pásy z oxidovaných • 
asfaltů,
bezproblémová odolnost vzájemných spojů sousedních asfaltových pásů proti účinkům • 
tangenciálních sil,
nedostatečná odolnost proti UV spektru slunečního záření – nutná povrchová ochrana pro • 
delší životnost pásů,
menší odolnost proti bodovému zatížení (propíchnutí),• 
slaběji modifikované SBS asfaltové pásy mohou na svislých plochách (vnitřní svislé • 
povrchy atik apod.) stékat. 

Jedna z důležitých vlastností nosných vložek, která ovlivňuje jejich uplatnění v asfaltových 
pásech a rozhoduje o použitelnosti těchto asfaltových pásů je nasákavost!

Podle nasákavosti se vložky dělí na nasákavé a nenasákavé.  

U nasákavých vložek dochází k tomu, že vlhkost, která se do nich může dostat, vytváří při 
vypařování v asfaltové vrstvě tzv. „puchýřky“. Ty jsou vždy spolehlivým signálem skutečnosti, že 
v asfaltovém pásu je výrazné množství vlhkosti. V zimě vlhkost zmrzne a rozpíná se. Tudíž vzniklý 
led trhá povrchovou asfaltovou krycí vrstvu asfaltového pásu. V teplých obdobích se led změní ve 
vodu a posléze opět v páru, která uniká někde mikroskopickými, jinde většími trhlinkami opět ven. 
Díle nutno říci, že týmiž trhlinkami zpětně vniká do asfaltového pásu atmosférická voda a proces 
se tak neustále opakuje až do stavu úplného „vyhnití“ nosné vložky a tím i ztráty hydroizolační 
funkce daného asfaltového pásu. Příkladem takovéto nasákavé a „hnijící“=degradující vložky je 
strojní „hadrová“ lepenka. Jedním z asfaltových pásů, které tuto vložku obsahují, je např. IPA 400 
H. Asfaltové pásy s nasákavými vložkami pro hydroizolační vrstvu zásadně nepoužíváme. Jejich 
využití je v jiných oblastech ve stavebnictví více přínosná.

3. MOŽNOSTI SPOjOVÁNí ASfALTOVÝCH IZOLAČNíCH PÁSŮ A jEjICH 
ODOlNOSt
V současné době je nejběžněji používanou technologií spojování asfaltových pásů ohřev přímým 

plamenem, kde se používá medium, tzv. „propan-butan“. Plamen této technologie spojování 
dosahuje běžně teplot okolo 1300 °C. Avšak tato teplota může při nesprávném provedení vést ke 
snížení kvality asfaltových pásů. Převážně se jedná o tzv. „přepálení“ nosných vložek obsažených 
ve skladbě a vrstvě daného asfaltového pásu. To jednoznačně vede ke snížení využití takto 
realizovaných typů asfaltových izolačních pásů.

Druhou a méně obvyklou metodou, či technologií, při svařování asfaltových pásů je spojování 
za pomocí horkovzdušné pistole. Spojování touto technologií budu později blíže popisovat 
a vyhodnocovat. Teplota při použití horkovzdušných přístrojů se dá regulovat, do maximální teploty 
okolo 700 °C. Tato teplota by neměla znehodnotit materiálové vlastnosti asfaltového pásu.

Na spolehlivosti a trvanlivosti za použití asfaltových pásů, má přímý či nepřímý vliv velké 
množství různých faktorů, které ovlivňují režim konstrukce. Jde především o mechanicky kotvené 
asfaltové povlakové krytiny, kde kromě silových účinků smršťování je nevyhnutelné uvažovat 
i s méně důležitými sacími účinky větru a to v případě, jestliže „úhel A“ v místě jejich vzájemného 
spojení je dostatečně velký. V případě silových účinků smršťování asfaltových pásů dochází 
v nich k tahovým napětím a tak tahová síla v pásech je transponovaná do smykových účinků síly 
Fs.
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Obr. 1  Napětí v asfaltových pásech

4.  PříPRAVA VZORkŮ A METODIkA MEřENí
Vybrané asfaltové pásy (modifikované, oxidované) se vzájemně spojovaly za pomocí 

horkovzdušné pistole. Takto svařené pásy se nechaly 24 hodin odležet, při teplotě +20 °C, aby 
nám spoje vychladly a spoje tak měly požadovanou pevnost. Takto připravené pásy se rozvinuly  
a položily se na tvrdou podložku. Poté se přes celou šířku přeřezaly tak, aby se z pásů daly vyřezat 
a vybrat zkušební vzorky. Pro identifikaci horního povrchu a směru výroby se označily jednotlivé typy 
pásů. Poté se odebralo 5 kusů pravoúhlých zkušebních vzorků uříznutých kolmo na spoj o šířce 
50+-1 mm a délce tak, aby počáteční vzdálenost mezi oběma čelistmi přístroje byla 100 +-5 mm. 
Vzorek se tak upne do obou čelistí minimálně 50 mm, tzn., že výsledná délka zkoušených vzorků 
je cca 250 - 300 mm. Takto vybrané asfaltové pásy (oxidované, modifikované) se připravovaly na 
trhací zkoušku (Zkoušku odolnosti proti odlupování ve spojích - ČSN EN 12316-1).

5.  STANOVENí METODIky PRO POSUZOVÁNí ÚČINNOSTI SPOjŮ ASfALTOVÝCH 
PÁSŮ
Díky studiu aktuálního stavu řešené problematiky bylo rozhodnuto o aproximaci zkoušek 

daných pásů v analogii zkoušení střešních asfaltových pásů. Pro zkoušení asfaltových pásů, 
zejména tedy zkoušení pevností provedených spojů v laboratořích Fakulty stavební v Brně byly 
prováděny dva typy zkoušek:

Zkouška smykové odolnosti ve spojích• 
Zkouška odolnosti proti odlupování ve spojích ČSN EN 12316-1, 72 7638• 

Tato evropská norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti odlupování ve 
spojích dvou sousedních pásů na shodné asfaltové bázi.

Tato zkušební metoda je určena pro zkoušení spojů v mechanicky upevněných jednovrstvových 
asfaltových střešních krytinách, nebo u hydroizolací spodní stavby.

Charakteristiky odlupování ve spojích dvou asfaltových pásů se podstatně liší v závislosti na 
materiálu, metodě spojování (svařování plamenem nebo ohřevem, použití adheziva za horka, 
např. asfaltu, adheziva za studena) apod., velikosti přesahu a řemeslné zručnosti.

Odolnost proti odlupování: tahová síla potřebná k úplnému oddělení připravených spojů

Obr. 2 – Zkouška odolnosti příčných a podélných spojů proti odlupování

Rozměry v mm
1 – čelist
w – šířka spoje
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6. VyHODNOCENí TRHACíCH ZkOUšEk TyPŮ ASfALTOVÝCH PÁSŮ  
(bITAGIT R20, kV PL 5R, kVE 55b)
Pro velké množství tabulek a grafů, které jsme naměřili a vyhodnotili, budou uvedeny výsledky 

pouze z některých zkoušek při namáhání vzorků a to při „Stanovení odolnosti proti odlupování ve 
spojích-tah“. Výsledky budou ukázány náhodně z daných asfaltových pásů, s kterými se zkoušky 
a měření prováděly.

Oxidovaný asfaltový pás bitagit R20• 
Spoj provedený horkým vzduchem

Tab. 1 Tabulka zkoušených vzorků proti odlupu oxidovaného pásu Bitagit R20 spojených pomocí horkého vzduchu 
a jejich výsledky

Celkové vyhodnocení zkoušek odolnosti proti odlupování ve spojích - ČSN EN 12316-1

série HV_IX

Maximální odolnost proti odlupování ve spojích 
(ČSN EN 12316-1, čl. 9.1.1)

Průměrná odolnost proti odlupování ve 
spojích (ČSN EN 12316-1, čl. 9.1.2)

fmax [N na 50 mm] fprům [N na 50 mm] 

ozn. vzorku jedn. průměr sm.odch. rozptyl jedn. průměr sm.odch. rozptyl

sé
rie

 H
V_

Ix

HV_IX_1 52,18

50 5 12

30,20

30 5 18

HV_IX_3 52,50 24,04

HV_IX_4 57,25 33,83

HV_IX_5 45,27 33,20

HV_IX_6 53,23 23,74

HV_IX_8 51,62 33,12

Obr.č. 3 – Závislost odolnosti vzorku na procentuální deformaci – vzorek  HV_IX_4 
Souřadnice osa „x“ posun v (mm) a osa „y“ velikost síly v (N)
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Modifikované asfaltové pásy kVE 55b, kV PL 5R• 
Spoj provedený horkým vzduchem

Tab. 2 Tabulka zkoušených vzorků proti odlupu modifikovaných pásů KVE 55B, KV PL 5R spojených pomocí 
horkého vzduchu a jejich výsledky

Celkové vyhodnocení zkoušek odolnosti proti odlupování ve spojích - ČSN EN 12316-1

série HV_I

Maximální odolnost proti odlupování ve 
spojích (ČSN EN 12316-1, čl. 9.1.1)

Průměrná odolnost proti odlupování ve 
spojích (ČSN EN 12316-1, čl. 9.1.2)

fmax [N na 50 mm] fprům [N na 50 mm] 

ozn. vzorku jedn. průměr sm.odch. rozptyl jedn. průměr sm.odch. rozptyl

sé
rie

 H
V_

I

HV_I_1 64,64

60 10 135

51,35

35 10 75

HV_I_3 53,43 34,60

HV_I_4 60,66 33,25

HV_I_5 58,41 21,69

HV_I_6 43,70 34,86

HV_I_8 81,85 33,92

Obr. 4 – Ukázka závislosti odolnosti vzorku na procentuální deformaci – vzorek HV_ I _6 
Souřadnice osa „x“ posun v (mm) a osa „y“ velikost síly v (N)
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Obr. 5 – Ukázky fotografií při experimentu (ukázka „trhacího“ přístroje,  
asfaltové pásy při a po ukončení namáhání)

7. ZÁVěR
Závěrem je možno říci, že problematika pevnosti spojů asfaltových pásů provedených 

horkovzdušným způsobem (horkovzdušnou pistolí) a jejich pevnostní výsledky při tomto druhu 
namáhání, nepřinesl nikterak vysoké hodnoty.

Tím je myšleno, že nebylo dosaženo příliš vysokých hodnot u výsledků ve spojích u asfaltových 
pásů při tomto druhu namáhání a to „odolnosti proti odlupování ve spojích“.

Nepříliš rozdílných výsledků v pevnostech spojů nebylo dosaženo u daných typů modifikovaných 
asfaltových pásů ve srovnání s asfaltovými pásy oxidovanými. 

Patřičných ukazatelem je to, že spoje asfaltových pásů je nutno provádět jiným způsobem, než 
horkovzdušným.

V příštích publikacích se mohou čtenáři těšit na další provedený typ spoje u asfaltových pásů 
a jeho experiment v pevnostech spojů a to „zkoušce smykové odolnosti asfaltových pásů ve 
spojích a dále jejich vzájemné porovnání“.
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řEšENí STAVEbNíCH VAD A PORUCH – RUTINNí POSTUP  
NEbO ExPERTNí PříSTUP?

Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. LL.M. (1)
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 VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, E-mail: kervitcer.m@fce.vutbr.cz

anotace:
V článku se autoři zamýšlejí nad aspekty rutinního postupu ve srovnání s expertním 

přístupem k řešení stavebních vad a poruch.  Pro lepší orientaci v problematice je uvedena 
základní terminologie z oblasti vad a poruch.  Dále autoři podrobněji popisují průběh obou 
řešení, zamýšlejí se nad jejich konkrétními aspekty a upozorňují na jejich důsledky. Podstatnou 
částí článku je pak uvedení možných přínosů expertního přístupu a v závěru je zdůrazněna 
výhodnost volby expertního přístupu.

1.  ÚVOD
Vady a poruchy ve stavebnictví bývají ve většině případů vyvolané synergií řady dílčích 

negativních vlivů v investorské přípravě stavby, v procesu projektování, v etapě výstavby  
a konečně i v etapě užívání. Bohužel je to daň současné době, která na jedné straně je vysoce 
náročná na obsah i formu stavebního díla a jeho účelu, na straně druhé však je negativně 
poznamenaná mnohdy chybějící odborností osob v celém procesu zapojených a zejména pak 
tlakem na rychlost procesu při nejnižší možné ceně za činnosti jednotlivých odborných profesí. 
Důsledek se pak mnohdy dostavuje ve formě vad nebo v horších případech i poruch stavebních 
konstrukcí a objektů.

V případě dobré vůle všech zúčastněných lze tyto problémy řešit rychle a konstruktivně, ale 
vždy s vynaložením dodatečných nákladů neuvažovaných ve sjednané ceně díla.

Vzhledem k nákladům na tyto vyvolané práce však mnohdy dochází k názorovým odlišnostem 
na příčinu vzniku problému a tím i na finanční podíl zúčastněných na jeho odstranění. A vznikající 
konflikt vede nejen k časovým průtahům při odstraňování problému, ale ve většině případů i ke 
sporům, které vzhledem ke složitosti celého stavebního procesu od investorské přípravy stavby 
přes projektovou přípravu a realizaci stavby až po její užívání odhalují řadu nedostatků na straně 
každého zúčastněného a jejich exaktní právní řešení obvykle nepřináší naplnění individuálních 
představ zúčastněných stran sporu o jeho řešení.

2. TERMINOLOGIE
Úvodem této kapitoly považuji za vhodné se zmínit   o terminologických významech pojmu “vada” 

a “porucha”.  Lze říci, že v terminologii právnické je zcela jasně vymezena “vada” jako faktický 
nebo právní stav, který brání řádnému a smluvenému užívání věci, zatímco pojem “porucha” 
není specifikován. Pojem “porucha” naopak je velice frekventovaných pojmem ve zdravotnictví 
a pedagogice, přičemž s mícháním pojmu vada a porucha se setkáváme u popsání problémů 
spojených s řečí.

Ve stavebnictví bývá pojem “vada” a “porucha” pojímán ne zcela jednotně a názory se liší, 
byť ne protikladně.  V dnes již historickém pojetí z doby před rokem 1989 byla “vada” výrobku 
(objektu) definována tehdejší ČSN 01 0113 Jakost výrobků. Termíny a definice. [8] jako jakýkoli 
nesoulad s předepsanými nebo obvyklými požadavky. Z toho vyplývalo, že všechny parametry 
nemusely být výslovně předepsány, pokud se jednalo o běžnou vlastnost obecně známých 
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výrobků, materiálů i objektů. A pro hodnocení jakosti byly vady rozlišovány do vad nepodstatných, 
podstatných a kritických.

Pojem “porucha” byl vymezen v ČSN 01 0102 Názvosloví spolehlivosti v technice. [7]. 
Poruchou zde byla označena ztráta schopnosti objektů plnit požadovanou funkci při zachování 
jeho technických, provozních a ekonomických parametrů. Přitom se norma členěním poruch 
zabývala velmi podrobně, pro charakterizování poruch ve stavební praxi mělo význam členění 
podle provozuschopnosti na poruchy kritické, úplné, částečné, havarijní a degradační.

Tradiční pojetí výkladu výše uvedených pojmů dílčím způsobem přežívá i dnešní praxi. 
V současnosti poměrně obsáhle se věcnou specifikací obsahu jednotlivých pojmů zabývá 
Ministerstvo pro místní rozvoj, jehož Ústav územního rozvoje v oblasti problematiky územního 
plánování a stavebního řádu vymezuje poměrně podrobně pojmy “vada” i “porucha” a navíc 
doplňuje pojem “havárie” a to takto [3]:

Vada, závada - nedostatek konstrukce, předmětu (např. určitého prvku) způsobený chybným 
návrhem, nevhodným čí nedokonalým provedením, který může ovlivnit funkční způsobilost 
konstrukce, předmětu. Jedná se o stav, který není změnou proti původnímu stavu. Může vyplynout 
z přehodnocení stavby, konstrukce nebo prvku podle v současnosti platných předpisů a norem. 
Konstrukce, předmět s vadou, pak nemá vlastnosti vymíněné nebo obvyklé. 

Porucha - trvalé nebo dočasné vyčerpání schopnosti konstrukce plnit požadavky na ni kladené, 
které zhoršuje její spolehlivost, případně snižuje její bezpečnost, předpokládanou ekonomickou 
životnost, užitnou jakost apod. Je to změna konstrukce proti původnímu stavu. Může vzniknout 
jako důsledek vady, nebo z jiných příčin. Porucha stavební konstrukce má technické důsledky. 

Havárie - takové poškození konstrukce, které vyžaduje výměnu nebo generální opravu jedné 
nebo několika částí konstrukce, případně zrušení konstrukce. 

Pojem “vada” i “porucha” je pak popsán více kategoriemi, u jejichž specifikací však vidíme, že 
pojem “vada” i “porucha” je spojen do jednoho bloku: 

Závažná vada - vada vedoucí k vážnému ohrožení nebo k dopadu na životy a zdraví lidí, zvířat 
a ke značným škodám (např. na životním prostředí nebo na majetku). Závažná vada ohrožuje 
také bezpečnost užívání, stabilitu stavby nebo její části. Hrozí poškození zdraví, úraz či škoda při 
dalším užívání stavby, případně nebezpečí zřícení některé části stavby nebo nefunkčnost stavby 
či její části. 

Opakující se vada - třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu.
Zjevná vada, porucha – vada a porucha, které je možné zjistit při běžné vizuální kontrole  

a prohlídce odborníka. 
Skrytá vada, porucha – jde o vadu a poruchu, které není možné zjistit při běžné vizuální kontrole 

a prohlídce odborníka. 
Odstranitelná vada – lze ji opravou odstranit a způsobilost konstrukce se stává bezvadnou.
Neodstranitelná vada – vada, pro kterou nemůže věc být užívána jako věc bez vady, zejména 

vada, kdy věc nelze opravit (vadu odstranit) z technického hlediska. 
Porucha vratná – porucha, která zanikne, jestliže zaniknou jevy, které ji vyvolaly. 
Porucha nevratná – porucha, která se vyskytuje na konstrukci, popř. objektu, i když zaniknou 

jevy, které ji vyvolaly. 
Naopak ve zdroji [2] je uvedeno, že oba tyto pojmy – vada i porucha - se využívají jako synonyma 

a snaží se odlišit tyto pojmy kauzální souvislostí, kdy za poruchu považují projev či následek 
vady nebo nadměrného opotřebení (vyčerpané životnosti). Přitom uvádí, že toto pojetí není zcela 
precizní, neboť často může docházet k řetězení vztahů, kdy porucha je způsobena určitou vadou, 
která je však způsobena jinou dřívější vadou.

Výše uvedená terminologie může být předmětem řady teoretických diskuzí, pro jednoznačné 
vyjádření v technickém i právním pojetí autorům připadá vhodnější rozlišování pojmů vada  
a porucha ve smyslu uvedeném ve zdroji [3].
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3 . rutINNí POStuP
Odpovědnost za vady díla, je v jednotlivých fázích zhotovování nebo užívání stavby obvykle 

řešena smluvním ustanovením předmětné smlouvy o dílo. Určitým vodítkem pro tato ustanovení 
mohou být vzorové „Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby“, které jsou obvykle 
doplňovány a rozšiřovány v konkrétní smlouvě o dílo. V případě zjištění vady nebo poruchy pak 
objednatel postupuje podle smluvních ustanovení a zhotovitel obvykle přijímá tuto odpovědnost  
a vynakládá veškeré úsilí o jejich odstranění. V případě, kdy je možné jednoznačné určení příčiny 
vzniku vady nebo poruchy, ji pak zhotovitel odstraňuje bez rozporu tím, že uvede dílo materiálově, 
technicky nebo technologicky do projektovaného stavu specifikovaného v předmětu díla příslušné 
smlouvy o dílo, který je určen obvykle příslušnou projektovou dokumentací.

Stavební praxe hnána kupředu ekonomickými i věcnými zájmy současné doby bohužel 
upřednostňuje hledisko minimální ceny ve všech stupních přípravy, projektování, realizace 
i užívání stavby s mnohdy negativním dopadem na kvalitu provedené práce a budovaného díla. 
Tato skutečnost současně s podceněním role investorské přípravy a projekční činnosti i autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru investora následně přináší vznik a výskyt celé řady vad 
a poruch, jejichž příčina pak není jednoznačně určitelná a nárokování odstranění takých vad 
nebo poruch objednatelem u zhotovitele naráží logicky na neochotu zhotovitele k odstranění 
těchto problémů výlučně na jeho náklady.

V případech sporů se cesta stavební praxe může štěpit do dvou extrémů:
 Objednatel–investor zadá řešení problému projektantovi, samozřejmě za co nejnižší cenu 

nebo v rámci celkové spolupráce pokud možno bezplatně. Projektant jako řešitel celku obvykle 
nedisponuje podrobnými znalostmi v každé technologii a řemesle a na konzultace s expertem, 
projektantem profesistou nebo odbornou firmou nemá ani čas ani prostředky. Proto nejčastěji 
pro odstranění vad a poruch požaduje řešení spočívající v odstranění a novém provedení celých 
konstrukčních celků, což v důsledku znamená výrazné náklady a provozní problémy a tím se celá 
situace prohlubuje a problém vyhrocuje. Toto řešení jednoznačně odstraňuje problém vady nebo 
poruchy, ale je otázkou, zda je takové řešení nutné a zda nepřináší  nepřiměřené náklady.

Nebo na druhé straně zhotovitel, aby se vyhnul vyhrocení sporu a následným výše popsaným 
nárokům, vybočuje k odstranění vad nebo poruch vysloveně provizorním způsobem, který 
pouze zakrývá problém a neřeší jeho podstatu. Takové řešení je pak pouze provizorním řešením 
maskujícím následky problému a neřešícím jeho příčiny, takže je možné očekávat, že se problém 
objeví po jistém čase znovu. 

Možné oboustranně konstruktivní řešení vycházející z technické nebo technologické optimalizace 
způsobu odstranění vady nebo poruchy při dosažení požadované funkčnosti a spolehlivosti při 
přijatelných nákladech pak může představovat výraznou podporu pro řešení celého problému, 
přičemž toto řešení je nutné hledat v rámci expetního přístupu.

4. ExPERTNí PříSTUP
Z podstaty věci, kterou je při hledání konstruktivního řešení problému vždy dobrovolnost  

a oboustranná vstřícnost, je v případě technického problému podstatné nalézt příčinu vzniku, 
pochopit ji a snažit se najít nejen stranu a míru zavinění, ale zejména způsob řešení. V tomto 
případě je role expertního přístupu zcela nenahraditelná.

Za vysoce vhodné autoři považují, aby v případě zapojení experta do řešení problému týkajícího 
se hledání příčiny technického problému vady nebo poruchy byl zadán nejen návrh způsobu jejího 
odstranění, ale aby byla zadána i optimalizace „cena-výsledek“ při hledání technických možností 
tohoto návrhu.  Při expertním přístupu je vždy, vzhledem k podrobným a aktuálním znalostem 
techniky a technologie v dané oblasti, možné 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.

Proti rutinnímu přístupu lze v expertním přístupu spojit hledání příčiny problému zabývat se 
variantami jeho odstranění s významným aspektem optimalizace poměru „spolehlivé řešení  
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x únosná cenová úroveň“. Tímto přístupem pak lze vést obě strany stojící na opačných pólech 
problému ke společnému konstruktivnímu řešení zajišťujícímu jeho trvalé odstranění.

Tím je možné dosáhnout korektního řešení problému přijatelného pro obě strany při dosažení 
plné technické funkčnosti a spolehlivé životnosti za přijatelných nákladů.

5. PříkLADy ExPERTNíHO řEšENí VADy NEbO PORUCHy
V této kapitole, která představuje stěžejní technicko názornou část tohoto článku, uvádí autoři 

tři vybrané případy z jejich praxe, kdy se optimalizací technického řešení odstranění vady nebo 
poruchy při dosažení plné technické funkčnosti a spolehlivé životnosti za přijatelné ceny podařilo 
dosáhnout konstruktivního řešení problému a zažehnat tak konflikt ještě před vznikem případného 
sporu.

Vyžaduje to však vždy ochotu obou stran problému, která je vždy výrazně vyšší, pokud existuje 
perspektiva oboustranně přijatelného řešení technicky možnou cestou v úrovni pro stranu 
povinnou přijatelných nákladů.  

Pro stručnost a přehlednost opět uvádíme pouze v tabelárně srovnávací formě s tím, že se 
jedná o vybrané případy z praxe autorů, kdy se jim optimalizací technického řešení za přijatelné 
ceny podařilo přivést strany sporu ke smírné dohodě bez využití jakékoli mimosoudní formy.

5.1 Průmyslová podlaha ve strojírenské výrobě
Problém: Vzájemný vertikální posun polí podlahy vymezených pracovními spárami

Příčina: Nesourodě provedené a nekvalitně zhutněné podloží podlahy

Rutinní řešení: Mikropilotáž v celé ploše do hloubky 3 m 

Náklady rutinního řešení: ca. 15 mil. Kč

Související problém: Omezení provozu v hale a ovlivnění výroby

Expertní řešení: Injektáž podložních vrstev 

Náklady expertního řešení: ca. 3,6 mil. Kč a bez omezení provozu v hale

5.2 Průmyslová podlaha ve skladové hale
Problém: Krakeláž /mikrotrhlinky/ na povrchu podlahy

Příčina: Technologicky nevhodné podmínky provádění

Rutinní řešení: Odfrézování povrchu do hloubky 2 cm nahrazení novou vysokopevnostní 
rychletvrdnoucí technologií

Náklady rutinního řešení: ca. 5 mil. Kč

Související problém: Omezení provozu v hale

Expertní řešení: Úprava povrchu impregnační a uzavírací vrstvou

Náklady expertního řešení: ca. 120 tis. Kč a bez omezení provozu v hale

5.3 Zatékání do střešního pláště prodejní haly
Problém: Zatékání do interiéru s poškozením zboží a vlivem na provoz

Příčina: Nekvalitní provedení spojů hydroizolační vrstvy

Rutinní řešení: Odstranění celého souvrství střešního pláště a nahrazení novým souvrstvím

Náklady rutinního řešení: ca. 7 mil. Kč

Související problém: Možnost masivního zatečení v průběhu realizace

Expertní řešení: Sofistikovaný návrh odstranění poruch na základě průzkumu a výpočtu

Náklady expertního řešení: ca. 930 tis. Kč a bez nebezpečí zatečení v průběhu realizace
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Popsané příklady z praxe vedly ke smírné dohodě ještě před vznikem případného sporu a byly 
pro autory inspirací k prohloubení a systemizaci této činnosti tak, jak je popsáno v tomto článku. 
Samozřejmě zájemcům autoři rádi sdělí detaily nebo budou k dispozici pro řešení případně 
vzniklých problémů.

6. ZÁVěR
V případu výskytu vad nebo poruch ve stavebnictví se daří ve většině případů nalézt smírnou 

dohodu ještě před vznikem sporu. Nicméně existují případy, kdy se některá ze stran konfliktu 
snaží získat neoprávněnou výhodu ať již v podobě nároku na odstranění vady nebo poruchy 
způsobem věcně a technicky nepřiměřeně nárokovaným za cenu přehnaných nákladů nebo 
naopak v odstranění vady nebo poruchy způsobem nezajišťujícím technicky odpovídající  
a dlouhodobě spolehlivé řešení s minimalizací nákladů.

Při řešení takovýchto problémů může hrát rozhodující úlohu expertní řešení, které bude hledat  
a nalezne technickou a technologickou možnost odstranění vady nebo poruchy technicky korektním 
způsobem při dosažení plné funkčnosti a dlouhodobé spolehlivosti, ale při vynaložení nezbytně 
nutných nákladů, které nebudou pro stranu povinnou nepřiměřeně zatěžující nebo dokonce 
likvidační a přitom straně nárokové přinesou plné, leč přiměřené uspokojení jejích nároků.

Jsme přesvědčeni, že konkrétní příklady, uvedené v kapitole 5.1, 5.2 a 5.3 jsou dostatečně 
přesvědčivé a mohou sloužit jako vzorový příklad toho, jak technická optimalizace řešení vad  
a poruch ve stavebnictví může přispět k rychlému a konstruktivnímu odstranění nejen konfliktu.

Jakkoli je v mezinárodním měřítku známá a běžně užívaná možnost expertní role, chci 
konstatovat, že v českém odborně profesním prostředí je expertní role bohužel podceňována 
a zcela nedohodnocena je její možnost hledání optimalizace technického řešení nejen ve 
stavebnictví, ale v technických oborech obecně. V tomto směru považuji nejen za vhodnou, ale 
za vysoce nutnou širokou osvětu nejen v kruzích technické veřejnosti, ale i v kruzích právních 
tak, aby případný problém nebyl řešen pouze striktně právní cestou, ale aby bylo možné nalézt 
oboustranně uspokojivé a konstruktivní řešení.

Pro širší uplatnění výše uvedených možností autoři považují v technické praxi za potřebné 
prohloubit tyto body:

Nutná osvěta v technickém světě o možnosti a vhodnosti prevence vzniku sporů -
Zdůraznění úlohy expertní činnosti při řešení problémů odstranění vad nebo poruch  -
Vysvětlení úlohy expertní optimalizace k dosažení dobrého poměru „Funkční a spolehlivé  -
řešení x únosná cena“
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NOVÉ PříSTUPy PřI řEšENí PREVENCE kRIMINALITy  
VE VÝSTAVbě

Ing. Alena šimková
C4Construction Praha: Expertní kancelář, Poradenství v oblasti právních a technických předpisů 
ve stavebnictví
E-mail: alena.simkovaa@gmail.com, Tel. + 420 730 420 181, LinkedIn

anotace: 
Příspěvek si klade za cíl upozornit na aktuální „bezpečnostní“ normy a s nimi související 

nové možnosti při řešení prevence kriminality ve výstavbě.
Základní požadavek č. 4 – bezpečnost a přístupnost při užívání, na který odkazuje § 156 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., klade kromě jiného požadavky na stavbu z hlediska prevence 
proti vloupání. S ohledem na aktuální společenský vývoj je však stále důrazněji vnímána potřeba 
řešit prevenci kriminality i v dalších oblastech. Ukazuje se, že při urbanistickém plánování, 
navrhování a provozování staveb je žádoucí vzít v úvahu i nové evropské technické normy 
vypracované v rámci evropské technické normalizační komise CEN/TC 325 (Crime Prevention 
through building Design), které nabízejí pokročilé nástroje k řešení prevence kriminality  
v širším záběru, a to přes návrhy, provedení až po provozování konkrétní stavby. Normy definují 
příslušné strategie, bezpečnostní úrovně, koncepce budov a ploch, použití stavebních prvků, 
silnic a chodníků, a mohou být aplikovány na nové a významně zrekonstruované budovy, objekty 
a prostory. kromě staveb určených k bydlení jsou tyto evropské normy použitelné i do dalších 
prostředí, jako jsou průmyslová zařízení, vzdělávací instituce, nemocnice, obchodní centra, 
náměstí, místa veřejných setkání náměstí, čerpací stanice a další. Normy jsou proto vhodné jak 
pro investory ze soukromého sektoru a státní správy, tak také pro odborníky na kriminalitu z řad 
policie, architekty, projektanty, stavební odborníky, montážní organizace, technologické firmy, 
bezpečnostní služby a v neposlední řadě také pro odborníky, kteří se zabývají problematikou 
bezpečnosti sídelních a obytných objektů, průmyslových a administrativních komplexů.

Úvodem si připomeňme, že Základní požadavky na stavby uvedené v Příloze I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) povinně přebírají všechny relevantní 
právní předpisy členských států EU. V případě stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) je na Přílohu 
I (CPR) odkazováno v § 156. Platí, že Základní požadavky na stavby jsou vždy zaměřené na 
konečný výrobek, za který je považován stavební objekt jako celek, a teprve od nich se odvozují 
požadavky na konkrétní stavební výrobky a části staveb. 

Pro účely tohoto článku se soustředíme na Základní požadavek č. 4 – Bezpečnost a přístupnost 
při užívání, který mj. klade požadavky na stavbu z hlediska prevence proti vloupání. S ohledem 
na aktuální společenský vývoj je stále důrazněji vnímána potřeba řešit prevenci kriminality 
ve více oblastech, často nově identifikovaných. Při urbanistickém plánování, navrhování  
a provozování staveb je proto kromě norem k prevenci proti vloupání vhodné zohlednit  
i evropské technické normy vypracované v rámci evropské technické normalizační komise 
CEN/TC 325, které pokrývají širší záběr preventivních opatření. 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ) je prvním 
normalizačním orgánem ze zemí bývalého východního bloku, který byl v r. 2010 pověřen správou 
sekretariátu technické komise CEN/TC 325 spadající do působnosti Evropského výboru pro 
normalizaci (CEN/CENELEC). ÚNMZ v rámci reorganizace potom lednu 2018 přenesl činnosti 
související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem na Českou agenturu pro 
standardizaci, která nyní za významné podpory ze strany Ministerstva vnitra ČR odpovídá za 
zabezpečení aktivit CEN/TC 325. V současné době Komise CEN/TC 325 řídí tři pracovní skupiny 
obsazené týmem špičkových českých i zahraničních odborníků, kteří se věnují vývoji norem se 
zaměřením na terminologii (Teminology), městské plánování (Urban Planning) a návrhy staveb 
(Building Design). Vedení komise CEN/TC 325 v souladu s normalizačním plánem CEN/CENELEC 
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rozšiřuje spektra norem prevence kriminality i do dalších prostředí, jako jsou např. náměstí  
a místa shromažďování velkého počtu osob, obchodní domy, sportovní stadiony, objekty kulturního 
vyžití, nemocnice a školy. Z tohoto důvodu jsou do procesu přípravy norem prevence kriminality 
vhodně zapojovány zainteresované subjekty; jedná se zejména o investory ze soukromého 
sektoru a státní správy, odborníky na kriminalitu z řad policie, architekty, projektanty, stavební 
odborníky, montážní organizace, technologické firmy, bezpečnostní služby a v neposlední řadě 
také o odborníky, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti sídelních a obytných objektů, 
průmyslových a administrativních komplexů.

Obr. 1: CEN/TC 325 Pracovní skupiny 

Seznam norem zpracovaných v rámci CEN/TC 325 je uveden na webových stránkách CEN/
CENELEC. Tyto normy jsou v tištěné a elektronické formě dostupné také v českém jazyce na 
webových stránkách agentury ČAS. 
Evropské technické normy z portfolia CEN/TC 325

jsou vhodné zejména pro průmyslová zařízení, vzdělávací instituce, nemocnice, obytné  -
budovy, obchodní centra, náměstí a místa veřejných setkání;
definují příslušné strategie, bezpečnostní úrovně, koncepce budov a ploch, použití stavebních  -
prvků, silnic a chodníků;
mohou být aplikovány na nové a významně zrekonstruované budovy, objekty a prostory; -
nesmí klást požadavky na stavební výrobky a komponenty bezpečnostních systémů, které  -
spadají pod působnost jiných technických komisí.

Jedním z příkladů může být norma ČSN 73 4400 - Prevence kriminality - řízení bezpečnosti 
při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Tato norma upravuje zásady  
a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách 
ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím 
preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet. Norma je vhodná 
pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce a lze ji využít pro rizika spojená s ochranou 
osob a majetku. Návrh a implementace bezpečnostních opatření vychází ze systémů řízení 
bezpečnostních rizik. V rámci preventivního řízení bezpečnostních rizik je potřeba zohlednit 
měnící se sociální a kulturní specifika daných oblastí, ve kterých se školy nacházejí. Za pozornost 
stojí rovněž ČSN P CEN/TR 14383-8 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby  
a navrhování budov - Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými 
pomocí vozidel, ale i další. 
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Obr. 2: Nově instalované bezpečnostní prvky na veřejném prostranství 
Office Park Nové Butovice, Praha (2019). Archiv autorky 

Podrobné informace může v případě zájmu poskytnout sekretariát CEN/TC 325 při agentuře 
ČAS (tajemník Ing. Stefan Krebs, e-mail: krebs@agentura-cas.cz).



156

27. kONfERENCE HyDROIZOLACE 2019
HyDROIZOLACE MOSTŮ, SPODNíCH A PODZEMNíCH STAVEb A STřECH

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

Vydalo:  nakladatelství NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno 
 pro TOPWET s.r.o.

Sazba a tisk:  NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno

Vyšlo:  prosinec 2019

Vydání:  první

ISBN 978-80-87342-22-0

Za věcnou a jazykovou správnost příspěvků odpovídají autoři.





Tahoun
mezi odbornými  

-

www.konstrukce-media.cz • www.silnice-zeleznice.cz



Téma Pro hrubou 
a spodní stavbu

X X V .  r o č n í k  –  č e r v e n

5 / 2 0 1 9

Urbach Tower
Příklady sanace dřevěných 
střešních konstrukcí

Pravidla pro použití 
transportních kotev

00_obal1_MAT05.indd   1 13.06.19   12:47

Téma Pro plochou  
střechu

X X V .  r o č n í k  –  s r p e n

6 / 2 0 1 9

Sanace kubistické zdi  
Ďáblického hřbitova

Projektování zabezpečovacích 
a tísňových systémů

Čiževského desky ve 
střešních konstrukcích

00_obal1_MAT06.indd   1 07.08.19   13:44

Téma  
Konstrukční systémy

X X V .  r o č n í k  –  z á ř í

7 / 2 0 1 9

ETICS z pohledu 
defektoskopické praxe

Cenové indexy stavebních 
a montážních 2019/II

Téma  
Pro beton

00_obal1_MAT07.indd   1 06.09.19   11:44

Odborný časopis určený projektantům, technikům stavebních firem, architektům, 
stavebním inženýrům a všem zájemcům o novinky v oblasti stavebnictví. Přináší 

informace především o stavebních materiálech a výrobcích a způsobech jejich použití. 
Upozorňuje na poruchy vzniklé chybnou volbou technologie či nesprávným postupem 

a navrhuje možnosti jejich nápravy.

Vydává Business Media One, s. r. o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5

Předplatné: SEND Předplatné, spol. s r. o.

www.bmone.cz, www.imaterialy.cz

Sanace_a_rekonstrukce.indd   1 24.09.19   12:28







Buďte v obraze
v oboru stavebních konstrukcí

www.konstrukce-media.cz

www.konstrukce.cz

JSME NA 
FACEBOOKU

OBJEDNEJ SI 
PRAVIDELNÝ
NEWSLETTER



HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY SIKA 
 � KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO BÍLÉ VANY
 � MATERIÁLY PRO TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH A PRACOVNÍCH SPÁR
 � KRYSTALIZAČNÍ A TĚSNICÍ PŘÍSADY
 � SYSTÉMY PRO DODATEČNÉ TĚSNĚNÍ TRHLIN A SPÁR
 � CELOPLOŠNĚ PŘILNUTÉ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SikaProof®

www.sika.cz
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