
VLHKOSTNÍ PROBLÉMY LEHKÉ D EV NÉ 
PLOCHÉ ST ECHY S NET SNOU 
PAROZÁBRANOU A VADNÝMI ODTAHY 
VNIT NÍHO VZDUCHU

Na podzim roku 2018 byl proveden 
pr zkum st echy bytového domu. 
D vodem byly vlhkostní poruchy 
v interiéru. V bytech se na podhledu 
tvo ily vlhké skvrny. P i pr zkumu 
byly provedeny sondy pro zjišt ní 
skladby st echy a stavu jednotlivých 
vrstev. 

Zjišt ná skladba st echy:
• povlaková krytina – asfaltový pás 

v jedné vrstv  mechanicky kotven 
h ebíky,

• bedn ní z OSB desek tl. 22 mm 
– zespodu vlhké s viditelnou 
biologickou degradací,

• d ev né vazníky / vzduchová 
vrstva cca tl. 400 až 800 mm – 

slab  v traná, pr b žná, v trací 
otvory kruhové o pr m ru 50 mm 
po 600 mm zakryté plastovými 
m ížkami,

• tepelná izolace z minerálních 
vláken tl. 240 mm – p i pr zkumu 
suchá, tlouš ka rovnom rná,

• parot snicí vrstva z fólie lehkého 
typu vyztužená m ížkou,
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• sádrokartonový podhled v etn  
nosného roštu.

St echa objektu je pultová se 
sklonem p ibližn  3 % (obr. 01). 
Nosnou konstrukci tvo í d ev né 
sbíjené p íhradové vazníky (obr. 02). 
Na protilehlých podélných st nách 
v úrovni vzduchové vrstvy jsou 
v trací otvory opat ené krycí 
plastovou m ížkou (obr. 03, 
04). Funk n  lze skladbu 
st echy charakterizovat jako 
dvoupláš ovou se slab  v tranou 
vzduchovou vrstvou. Ve skladb  je 
parozábrana z fólie lehkého typu 
a sádrokartonový podhled.

Zjišt ná skladba byla tepeln  
technicky posouzena. P i zapo tení 
velikosti v tracích otvor  a difúzních 
vlastností obvyklým zp sobem 
provedené parozábrany z fólie 

lehkého typu vyšla kondenzace 
vzdušné vlhkosti na spodním 
chladném povrchu bedn ní z OSB 
desek. Na biologickou degradaci 
OSB desek to sta í, ale co ty vlhké 
skvrny na podhledu? 

P i prohlídce st echy bylo 
odhaleno n kolik podez elých míst 
v hydroizolaci z asfaltového pásu. 
Detaily napojení hydroizolace na 
potrubí nebyly opracovány zrovna 
nejlépe, což m lo vliv na trvanlivost 
napojení (obr. 05). V ploše ale 
asfaltový pás vykazoval dobrý stav 
úm rný jeho stá í. Zcela zjevn  
net sné bylo falcování atikových 
plech  (obr. 06). 

Hlavní p í ina vlhkostních poruch se 
ukázala po zahájení rekonstrukce 
st echy. P i postupné demontáži 
horního plášt  z OSB desek se 

zjistilo, že do vzduchové dutiny byly 
vyúst ny výdechy ventilátor  (obr. 
11, 12). Tak masivní vlhkost, která 
se ventilátory do st echy dostávala, 
se nemohla p vodními v trací 
otvory odv trat (obr. 03, 04). 

P i rozkrývání se v plné mí e 
ukázala plošná destrukce horního 
d ev ného plášt  z OSB desek 
(obr. 07, 08). I nosná konstrukce 
d ev ných vazník  byla zasažena 
hnilobou (obr. 08). Potvrdil se také 
výskyt net sností v parozábran , 
které byly zahrnuty do výpo tového 
posouzení. 

Bylo t eba p istoupit ke kompletní 
rekonstrukci st ešního plášt . 
Navrhlo se odstran ní horního 
plášt  st echy. Nosnou konstrukci 
z d ev ných vazník  bylo t eba 
chemicky ošet it proti šk dc m. 

 01| St echa p ed rekonstrukcí

 02| Nosná konstrukce st echy tvo ena 
d ev nými sbíjenými p íhradovými 
vazníky

 03| P vodní v trací otvory s plastovou 
krycí m ížkou

 04| Pohled na p vodní v trací otvor 
ze skladby st echy

 05| Nesystémové a již degradované 
hydroizola ní opracování potrubí

 06| Net sný spoj atikových plech

 07| Záklop z OSB desek masivn  
zasažen hnilobou

 08| Hnilobou zasažená ást 
d ev ného vazníku
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Hnilobou zasažené ásti bylo 
t eba vym nit (obr. 09). P vodní 
tepelná izolace byla ponechána 
a doplnila se o novou vrstvu desek 
z minerálních vláken. Zachovala 
se i p vodní parot snicí vrstva, 
která se pr b žn  kontrolovala 
zejména v kritických detailech. 
Nalezené net snosti se opravily. 
Nov  byl položen horní záklop 
z prken a provedena nová vrstva 
z povlakové hydroizolace. D ležitým 
p edpokladem pro správné 
fungování st echy bylo zajišt ní 
ádného v trání vzduchové vrstvy. 

Výrazn  byly zv tšeny v trací otvory.

Nová skladba st echy:
• povlaková krytina z mechanicky 

kotvené hydroizola ní fólie 
z m k eného PVC DEKPLAN 76 
tl. 1,5 mm,

• ochranná a separa ní textilie 
FILTEK 300,

• nové prkenné bedn ní tl. 24 mm,
• p vodní d ev né vazníky / 

vzduchová vrstva cca tl. 280 až 
680 mm – zv tšením v tracích 
otvor  na 300 × 600 mm s krycí 
kovovou m ížkou zajišt no silné 
v trání,

• paropropustná difúzní fólie – jako 
v trot sná zábrana a ochrana 
proti zaprášení tepelné izolace,

• p vodní tepelná izolace 
z minerálních vláken tl. 240 mm 
+ nová vrstva tepelné izolace 
z minerálních vláken tl. 120 mm,

• p vodní parot snicí vrstva z fólie 
lehkého typu – v rámci možností 
opravena net sná místa,

• p vodní sádrokartonový podhled 
v etn  nosného roštu.

Postup dalších prací v pr b hu 
rekonstrukce je zachycen na 
fotograÞ ích 13 až 21.

ZÁV R:

Dvoupláš ové st echy, zvlášt  pokud 
jsou z d ev ných materiál , musí být 
dostate n  v trané, aby byl zajišt n 
odvod vodní páry z konstrukce. 
Proud ní vzduchu nesmí bránit žádné 
p ekážky, musí být také navržena 
dostate ná velikost p ivád cích 
a odvád cích otvor . Dále je nutno 
pamatovat na dostate né tepeln  
izola ní vlastnosti ohrani ujících 
konstrukcí, vylu ující povrchovou 
kondenzaci vlhkosti. Do konstrukce 

st echy smí pronikat jen omezené 
množství vodní páry. Parot snost 
a vzduchot snost dolního plášt  
zásadn  ovliv uje množství vlhkosti 
proniklé do skladby st echy. 
V p ípad  parozábrany z fólie lehkého 
typu montované zespodu na m kkém 
podkladu z minerálních vláken je 
zajišt ní t snosti zna n  obtížné. 
Ani masivní v trání ani nejt sn jší 
parozábrana však nezabrání vlhnutí 
a destrukci d ev ného horního 
plášt , pokud do vzduchové vrstvy 
ženou ventilátory vzduch z interier  
byt , zvlášt  pokud pod ventilátory 
jsou koupelny nebo hrnce s va ící 
se vodou. V našem p ípad  vlhkost 
z interiérového vzduchu v zim  
na horním plášti kondenzovala 
a namrzala. Na spodním povrchu 
horního plášt  st echy se tak 
nahromadilo dostate né množství 
vody k tomu, aby po zvýšení 
venkovních teplot sta ila k vytvo ení 
vlhkých skvrn na podhledech. Je 
z ejmé, že skvrny na podhledech 
se objevily pod net snostmi 
parozábrany, mnoho vody nespíš 
z stávalo na parozábran .

<Ing. Libor Koubek>
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 09| Vým na poškozených ástí 
vazník , zv tšení v tracích 
otvor  na 300 × 600 mm

 10| Ošet ení d ev né konstrukce 
post ikem proti d evokazným 
houbám a hmyzu

 11| Net sn  provedená 
parot snicí vrstva, vyúst ní 
ventilátoru do vzduchové 
dutiny

 12| Spodní koleno na zadním 
potrubí je vyúst né do 
vzduchové dutiny

 13| Opravy net sností 
parozábrany, zejména kolem 
prostup

 14| Snaha o dot sn ní 
parot snicí vrstvy

 15| Dopln ní nové vrstvy tepelné 
izolace z minerálních vláken 
tl. 120 mm

 16| Zakrytí tepelné izolace 
difúzní fólií proti zaprášení 
a ochlazování vlivem 
proud ní studeného vzduchu

 17| Zv tšení v tracích otvor  na 
300 × 600 mm

 18| Zakrývání nových v tracích 
otvor  kovovou m ížkou

 19| Postupná realizace nového 
prkenného záklopu

 20| Etapové pokládání 
hydroizolace z m k eného 
PVC DEKPLAN 76 tak, 
aby nedošlo k zate ení do 
skladby st echy

 21| Tém  hotová nová 
hydroizolace
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