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Poznání získané sledováním 
nefunk ních ešení je cennou 
zp tnou vazbou pro navrhování 
konstrukcí nových. Níže popsaný 
p íklad vadné hydroizola ní 
konstrukce šikmé st echy možná 
tená e p ekvapí. Ukáže totiž úskalí 
ešení, které je stále mnohými 

projektanty i zhotoviteli považováno 
za b žný funk ní standard.

Konzultace pro našeho zákazníka 
se týkala šikmé st echy menšího 
bytového domu v zástavb  na okraji 
m sta. D m je zast ešen dv ma 
pultovými st echami. V podkrovních 
bytech na náv trné stran  domu byli 
obyvatelé pravideln  konfrontováni 
s vlhkými ß eky na sádrokartonových 
podhledech. Fleky se tvo ily p i 
dešti, p edevším po prudkých 
letních bou kách. 

Krytina byla na první pohled 
v po ádku. Po jejím sejmutí se na 
la ování a dopl kové hydroizola ní 
vrstv  (dále jen DHV) z difúzn  
propustné fólie objevily stopy 
po vod , která se dostávala pod 
krytinu. DHV byla vyboulená 
(obvykle zp sobeno neopatrnou 
montáží tepelné izolace ze strany 
interiéru). To m lo za následek 
stékání vody sm rem ke kontralatím 
a následn  zate ení vody do 
interiéru kolem kotvicích prvk  
kontralatí. Dalším d sledkem 
vyboulení DHV bylo výrazné 
zmenšení vzduchové vrstvy pod 
krytinou. Spára pod kontralatí byla 
volná, bez t sn ní.

A to jsme ješt  netušili, co objevíme 
v detailu styku st echy a obvodové 
st ny. Zde byla deformace DHV 
doslova extrémní – vzduchová 
vrstva zde byla tém  úpln  
p erušena. Fólie tvo ící DHV 
v tomto míst  byla vydutá pruhem 
PU p ny. M žeme se domnívat, 
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že deformaci DHV v tomto míst  
zp sobil fasádník, který se rozhodl 
vyp nit polyuretanem spáru 
mezi navazujícím kontaktním 
zateplovacím systémem a DHV. 
Nedomyslel však, co zp sobí 
expanze PU p ny.

Je z ejmé, že oprava st echy bude 
nutn  v tomto p ípad  zahrnovat 
kompletní rozebrání krytiny, la ování 
a DHV. Dále lze o ekávat, že bude 
t eba vym nit ást tepelné izolace 
zdegradované p sobením vody. 
V horším p ípad  mohou být vlivem 
vlhkosti v konstrukci biologicky 
napadeny d ev né prvky krovu. 
Oprava st echy se tak bude zcela 
jist  pohybovat v ádek stovek tisíc 
korun. Další škody a nep íjemné 
zážitky m že napáchat p ípadný 
déš  v dob  opravy, kdy st echa 
bude rozkrytá.

Z popsaného je z ejmé, že zhotovitel 
podcenil význam dopl kové 
hydroizola ní vrstvy a odsoudil 
ji k nefunk nosti. Jedná se však 
pouze o nekvalitn  provedenou 
realizaci nebo bylo možné p edejít 
popsaným mrzutostem vhodným 
projek ním návrhem? 

Zkusme n kolika otázkami ov it, 
zda je v sou asné dob  k dispozici 
dostatek podklad  a informací pro 
volbu správného ešení st echy na 
dom  z ilustra ního p ípadu.

Krytina byla položena ve svém 
bezpe ném sklonu. Je „v po ádku“, 
že se srážková voda m že dostat 
pod taškovou krytinu?

Ano, je vlastností skládaných krytin, 
že ani p i pokládce na st echu, 
která má pro danou krytinu tzv. 

„bezpe ný“ sklon, nejsou zcela 
t sné a mohou pod sv j povrch 
propoušt t ást vody p i v trem 
hnaném dešti nebo prachový sníh. 
Je z ejmé, že skládané krytiny 
nejsou vodot sné, takže ur it  
propustí tlakovou vodu, která se 
m že vyskytnout v tajícím sn hu. 
Za ur itých podmínek také dochází 
ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na 
spodním povrchu krytiny. Množství 
srážkové vody pronikající pod 
krytinu a na DHV závisí na tvaru 
st ešních tašek, na provedení 
jejich spoj , na sklonu st ešní 
plochy a samoz ejm  na množství 
vody. Množství vody p sobící na 
st echu nebo její ásti pak závisí na 
délce odvod ované plochy, tvaru 
st echy (velký vliv mají nap íklad 
úžlabí) a klimatických podmínkách. 
Riziko proniknutí vody pod krytinu 
se zvyšuje u v tracích otvor  

 03| Vlhké ß eky na sádrokartonové konstrukci
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a tvarovek a také v detailech, 
kde je krytina napojována na jiné 
konstrukce, nap . klempí ské. 
Hydroizola ní funkce taškové krytiny 
m že být ovlivn na i chybami p i 
její pokládce (nesprávn  rozm ené 
la ování apod.). 

Pochopení a p ijetí faktu, že se 
voda m že b žn  dostávat pod 
skládanou krytinu, nás motivuje 
vážn  se zabývat tím, v jaké kvalit  
má být navržena a provedena 
dopl ková hydroizola ní vrstva. 
Na rozhodování bude mít vliv 
využití prostor pod st echou, 
tedy toho, co by se p ípadným 
zatékáním poškodilo. Jinak se bude 
p istupovat ke st eše nad ložnicí 
a jinak ke st eše nad neobývanou 
p dou.

Podle eho se nyní navrhuje DHV? 

Metodiku pro návrh DHV najdeme 
v Pravidlech pro navrhování 
a provád ní st ech vydaných 
Cechem klempí , pokrýva  
a tesa  R v roce 2014. Na tato 
Pravidla také odkazuje norma 

SN 73 1901-2 Navrhování st ech 
– ást 2: St echy se skládanou 
krytinou z roku 2020. Principy této 
metodiky jsou využity i v pom cce 
pro návrh DHV obsažené v Katalogu 
SKLADBY A SYSTÉMY DEK, kde 
je zmín ná metodika rozpracovaná 
i pro n které typy st ešních 
krytin, kterými se Pravidla Cechu 
nezabývají.

Byla DHV navržena ve standardu, 
který by pro daný typ st echy 
a krytiny vyhov l v sou asné dob ?

Postupem pro návrh DHV dle 
Pravidel Cechu pro okrajové 

podmínky výše popsané stavby 
(sklon st echy odpovídá tzv. 
bezpe ném sklonu krytiny, st echa 
je nad obytným podkrovím, 
ve st eše jsou st ešní okna 
a odvod ovaná plocha je delší než 
10 m) bychom zjistili, že DHV m la 
být navržena ve t íd  t snosti 4, tzn. 
použitá difúzn  propustná fólie by 
m la být realizovaná se slepenými 
p esahy a na „rozm rov  a tvarov  
stálé tepelné izolaci nebo na 
celoplošném bedn ní“. 

M že tepelná izolace ze sklen ných 
vláken tvo it rovný a tuhý podklad 
pro DHV ve smyslu Pravidel Cechu?

Pravidla Cechu odpov  na 
tuto otázku explicitn  nenabízí. 
Zkušenost ukazuje, že p i návrhu 
skladby st echy je vhodné zamyslet 
se nad zp sobem výstavby. 

 07| Vyboulení DHV

 08| Stopy po vod  stékající pod kontrala
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U konceptu st echy z našeho 
p íkladu (st echa se skladbou se 
zateplením mezi a pod krokve) 
se obvykle postupuje tak, že jsou 
realizovány nejd íve vrstvy ze strany 
exteriéru (DHV, la ování, krytina) 
a teprve následn  je realizováno 
zateplení ze strany interiéru. Pokud 
do skladby neumístíme vrstvu, která 
by tomu zabránila, tak p i necitlivé 
realizaci tepelné izolace dojde 
k onomu „vyboulení“ fólie DHV. 

Na tomto míst  je také vhodné si 
uv domit, že vrstvu tepelné izolace 
na stavb  realizuje velmi asto jiný 
emeslník (sádrokartoná ), než ten, 

který provád l DHV (pokrýva ). 
Je astým jevem, že emeslník, 
který danou vrstvu neprovád l, 
k ní nep istupoval s pot ebnou 
opatrností. Náš p íklad ukázal, že 
DHV v nechrán né pozici m že být 
poškozena nejen sádrokartoná em, 
ale i dalšími navazujícími emesly 
jako t eba fasádníkem provád jícím 
ETICS. Na fotograÞ i z jiné stavby 
zase m žeme vid t stav DHV po 
provád ní vnit ních omítek. 

Z popsaného je z ejmé, že 
pokrýva , který pod fólii DHV 
nezrealizuje vhodnou podkladní 
(a zárove  ochrannou) vrstvu, se 
ocitá ve velmi nekomfortní pozici, 
kdy bude muset v budoucnu 
s velkou pravd podobností ešit 
reklamace a složit  prokazovat, 
že k poškození jeho díla došlo 
navazujícími emesly.

Ješt  jednu zkušenost z prohlídek 
velkého množství st ech je t eba 
p ipojit. Pro DHV musí být zvolena 
taková fólie, o které je známo, že 
impregna ní prost edky na ochranu 
d eva neovliv ují její funkci. 

Ve své praxi se autor lánku 
pravideln  setkává s vyjád eními 
zhotovitel , ale i n kterých 
dodavatel  materiál  pro DHV, že 
zajišt ní rovného a tuhého podkladu 
pod DHV není nutné nebo že použití 
kvalitní fólie pro DHV tuhý podklad 
nahradí. Pomohlo by ale použití 
sebekvalitn jší fólie k zamezení 
deformací DHV u výše popsané 
st echy? Je tedy z ejmé, že 
dostate n  tuhý podklad je z mnoha 
d vod  d ležitým p edpokladem 

pro správnou funkci dopl kové 
hydroizola ní vrstvy. 

Pro inspiraci uvádíme níže n která 
vhodná materiálová a konstruk ní 
ešení podkladních vrstev pod DHV 

a p íklady typových konstrukcí 
z Katalogu Stavebnin DEK, ve 
kterých jsou tato ešení podkladních 
vrstev využita

<Ing. Robert Kokta>

 11| Fasádní polystyren pod pruhem PU p ny

 12| Schéma deformace DHV ve styku šikmé st echy s obvodovou st nou

 13| DHV pot ísn ná omítkou (ilustra ní foto z jiné stavby)

 Tabulka 01| Konstruk ní typy a t ídy t snosti DHV – ást tabulky z Pravidel CKPT.
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 14| Podklad pod 
DHV z prkenného 
bedn ní

 15| Skladba ST8003.C

 16| Skladba ST.8006D

 17| Podklad pod DHV 
z desek Egger DHF

 18| Skladba ST.8003A
 19| Podklad pod DHV 

z d evovláknitých 
desek Steico

 20| Skladba ST.8005A

 21| Podklad pod DHV 
z PIR desek

 22| Skladba ST.8002C

 23| Skladba ST.8004F

PRKENNÉ BEDN NÍ

KONSTRUK NÍ D EVOVLÁKNITÉ DESKY (NAP . EGGER DHF)

TUHÁ D EVOVLÁKNITÁ TEPELNÁ IZOLACE (NAP . STEICO SPECIAL)

TEPELNÁ IZOLACE Z PIR
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