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ABSTRAKT: 

V článku je popsán problém rekonstrukce ploché střechy na objektu rodinného domu v Brně. 

Sklon střechy je přibližně 2,5%, hlavní hydroizolace byla provedena z asfaltových pásů. 

Požadavek stavebníka bylo střechu dodatečně zateplit a položit nové hydroizolační souvrství. 

Nová tepelná izolace měla být provedena z pěnového polystyrénu a nová hydroizolace měla 

být opět z asfaltových pásů. Součástí rekonstrukce, měla být rovněž výměna původních 

klempířských prvků za nové z titanzinku. Stavebník si vybral místní stavební firmu, která 

danou rekonstrukci provedla, dle svého návrhu. Při revizi hromosvodu stavebník zaznamenal 

nerovný povrch hydroizolace. To bylo základním podnětem pro kontrolu provedení 

rekonstrukce střešního pláště.  

ABSTRACT: 

The article described the problem of reconstruction of the flat roof on the building of the 

house in Brno. Roof slope is approximately 2.5%, was the main waterproofing bitumen. 

Request builder was additionally insulate the roof and lay new waterproofing layers. New 

thermal insulation should be made of polystyrene and a new bituminous waterproofing should 

be. The reconstruction, should also change the original sheet metal components with new 

ones from titanium zinc. The builder chose local construction company that carried out the 

reconstruction, according to their own design. When reviewing the lightning was detected 

uneven surface waterproofing. This was a fundamental stimulus to control the reconstruction 

of the roof deck. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Plochá střecha, hydroizolace, kotvení, tepelná izolace, rekonstrukce, oprava, oplechování, 

koroze.  
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1 ÚVOD 

Předmětem příspěvku je znalecké posouzení provedené rekonstrukce střešního pláště ploché 

střechy na objektu rodinného domu v Brně na ulici Lipová. Majitelé objektu si zadali stavební 

firmě rekonstrukci střešního pláště na ploché střeše rodinného domu. Zástupci realizační 

společnosti dodali smlouvu, ve které byl okrajově specifikován velmi zjednodušený 

technologický postup prováděných prací. Na jeho základě byla provedena cenová kalkulace. 

Předmětem rekonstrukce je provedení dodatečného zateplení z desek z pěnového polystyrénu, 

osazení nové povlakové hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů a výměna klempířských 

prvků za nové titanzinkové. 

Po provedení rekonstrukce při pracích na střeše bylo zjištěno, že hlavní hydroizolační pásy 

jsou zvlněné. Vlny jsou kolmo na spád střechy, což částečně znemožňuje odtékání vody. Toto 

zjištění vyvolalo provedení kontroly provedení rekonstrukce střešního pláště. 

2 SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Jedná se o nepochůznou plochou střechu s klasickým pořadím vrstev o ploše cca 70 m
2
 se 

spádem okolo 2,5% směrem k podokapnímu žlabu, krytinu tvoří asfaltové pásy.  

 

Obr. 1 – Pohled na plochou střechu po rekonstrukci 

Fig. 1 –View of the flat roof after reconstruction 

2.1 Střešní plášť před rekonstrukcí 

Dle ústní výpovědi majitelů objektu a dle endoskopické kontroly byla zjištěna následující 

skladba střešního pláště: 

 nátěr živičné hydroizolace, 

 3x pásy asfaltové hydroizolace – celková tl. 8 mm, 
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 tepelná izolace z pěnového polystyrenu, 

 spádový lehčený beton, 

 betonová deska stropu, 

 vápenná omítka. 

2.2 Střešní plášť po rekonstrukci 

Dle ústní výpovědi majitelů objektu a dle endoskopické kontroly byla při místním šetření 

zjištěna následující skladba střešního pláště: 

 mechanicky kotvený SBS bitumenový pás Paraelast TOP PV S42, 

 lokálně položený Parabit V S35, 

 tepelná izolace EPS 100S 100 mm, 

 nátěr živičné hydroizolace, 

 3x pásy živičné hydroizolace – celková tl. 8 mm, 

 tepelná izolace z pěnového polystyrenu, 

 spádový lehčený beton, 

 betonová deska stropu, 

 vápenná omítka. 

3 ROZBOR PROBLEMATIKY 

3.1 Vady a nedostatky zjištěné při místním šetření 

Při opakovaném místním šetření, které bylo prováděno zejména nedestruktivně, byly zjištěny 

následující skutečnosti: 

 spád střešní roviny činil na dvoumetrové lati od 5-6 cm, tedy celkem 2,5-3% (1,6°), 

 na nové povlakové hydroizolaci jsou utvořeny vlny, výška vln je cca od 12 – 25 mm), 

 zjištěny lokální prohlubně (louže), hloubka cca os 8-18 mm na dvoumetrové lati, 

 lokálně ve spojích nedostatečně natavený pás, odlupuje se, 

 nesprávně provedené oplechování (neodpovídá ČSN 733610), 

 titanzinkový plech (zejména střešní žlab) není opatřen proti bitumenové korozi. 

Dále bylo zjištěno, že nebyla zpracována PD rekonstrukce střešního pláště. Tepelně izolační 

vrstvu zde tvoří desky EPS 100S tl. 100mm. Návrh nové tepelné izolace horního pláště, který 

musí potlačit účinek původní tepelné izolace spodního pláště, nebyl doložen ověřeným 

tepelně technickým výpočtem. Nebylo tak prokázáno splnění závazných tepelně technických 

požadavků stanovených dle ČNS 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky. 

3.2 Rozbor problematiky 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby se v mnoha ustanoveních 

odkazuje na hodnoty uvedené v českých technických normách. Zde jsou aplikovány zejména 

normy ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech, ČSN P 73 0600:2000 Hydroizolace staveb, 

(revize normy 2010), ČSN P 73 0606:2000. S ohledem na skutečnost, že výše zmíněné ČSN 

jsou uvedena jako kritéria ve Vyhlášce č.268/2009 Sb. se z nich stávají závazné požadavky. 

Dále byly využity technologickými předpisy výrobce asfaltových pásů (dále jen AP), tedy 

společností Parabit Technologies, s.r.o. 
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3.2.1 Spád střešní roviny 

Spád střešní roviny činí cca 2,5% Dle montážních návodů výrobce je u spádu od 1°do 3° 

nutné předepsat výhradně dvouvrstvou kotvenou nebo lepenou hydroizolaci z asfaltových 

pásů. AP Parabit V S35 v tomto případě má pouze funkci pouze separační zajišťující 

zamezení vniku plamene při natavování kotveného přesahu 80 mm vrchního pásu, proto je 

také pokládán pouze liniově, nikoliv plošně. Z toho důvody jsou parametry tohoto AP 

v posuzované skladbě nepodstatné. 

ČSN P 73 0606:2000 Povlakové hydroizolace, Příloha C, tabulka C.1, pol. C Srážková voda 

stékající po povrchu povlakových krytin, odstavec a předepisuje dimenzování AP pro skladbu 

střechy: 

a) Povlakové hydroizolace z asfaltových pásů, 

aa) Povlak ze dvou asfaltových pásů typu S o tloušťce každého pásu min. 4 mm, 

ab) povlak z jednoho kombinovaného asfaltového pásu o tloušťce 5 mm. 

Přičemž kombinovaným asfaltovým pásem se rozumí víceúčelový pás kombinující různé 

druhy asfaltových hmot, použití spřažené nebo dvou samostatných nosných vložek nebo 

různých povrchových úprav. Tyto pásy mohou nahradit dva i více pásů v povlaku, 

použitelnost se řídí podle údajů výrobce a požadované funkce. 

Realizační firma použitím jednovrstvého systému s AP o tl. 4,2 mm nedodržela minimální 

předepsanou tloušťku pro jednovrstvou aplikaci dle ČSN P 73 0606 ani technologický předpis 

výrobce AP. Dle technologického předpisu výrobce měl být aplikován dvouvrstvý systém, 

kde u AP Paraelast Single TOP PV+V S52 je v technickém listě doloženo, že min. sklon 

střešní roviny pro aplikaci tohoto AP jsou 3°.  

Jednoznačně tedy nebyly dodrženy požadavky ČSN P 73 0606:2000, ale současně byly 

porušeny také montážní předpisy výrobce hydroizolačních AP. 

3.2.2 Zvlněná hydroizolační vrstva 

Při místním šetření byly zjištěny lokální louže (srážkové vody) hloubky až 18 mm, dále pak 

byly zjištěny vlny na hydroizolačním AP. Výška vln místy je až 25 mm. Vlny jsou kolmo na 

spád střešní roviny a tak dochází ke ztížení plynulého odtékání srážkové vody. 

 

Obr. 2 – Louže a zřejmá vlna na ploché střeše 

Fig. 2 – Puddles and obvious wave on a flat roof  

Technický list výrobce pro AP Paraelast PV S42 z ledna 2012 předepisuje montáž formou 

celoplošného natavování z důvodu malé tloušťky krycí vrstvy asfaltu. Připojení bodovým 
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natavováním ve spoji může způsobit závady působením plamene na citlivou polyesterovou 

vložku. Bodovým natavování dochází rovněž k objemovým změnám, které mohou způsobit 

zvlnění pásu v podélném směru osy pásu.  

Nedodržení předepsané tloušťky pásu při bodovém natavování uvedené v technickém listě 

výrobku Paraelast PV S42, kap. montáž, odst. Natavování. 

Dále pak jde o nedodržení ČSN P 73 0606:2000 Povlakové hydroizolace, čl. 4.5.12., který 

říká, že hydroizolační soustava musí být navržena tak, aby zachytila napětí vyvolané 

rozměrovými změnami hydroizolačních materiálů. Dále není dodržena také ČSN 73 

1901:2011, čl. 9.1.4., podle kterého musí zvolné materiály po dobu svoji životnosti zajistit 

požadovanou únosnost. 

Technický list výrobce pro AP Paraelast PV S42 předepisuje podélné přesahy pásů min. 80 

mm, pro mechanicky kotvené pásy pak předepisuje přesahy 120 mm. U provedeného kotvení 

v podélném směru není tento přesah opět dodržen. 

Jedná se o nedodržení podmínek uvedených v technickém listě výrobku Paraelast PV S42, 

kap. Montáž, odst. Natavované přesahy pásů. 

  

Obr. 3 – Vlny na ploché střeše a měření jejich výšky 

Fig. 3 –Waves on the roof and measure their height 

Hydroizolační vrstva se obecně navrhuje a dimenzuje na příslušné (v PD stanovené) 

hydrofyzikální namáhání z čehož vychází i technologický způsob provádění atp. Zohlední se 

požadavek na spolehlivost, trvanlivost a proveditelnost. Vznikem kaluží na střešní rovině, 

které se vyskytují i přes dostatečný sklon střešní roviny, dochází rovněž ke změně 

hydroizolačního namáhání AP tzv. tlakovou vodou, působící sice omezenou dobu do 

vyschnutí kaluží vody na ploché střeše.  

Tímto dochází k překvalifikaci dle ČSN P 73 0600 –tabulka C1 část F – Tlaková voda. 

V místech kaluží může v kombinaci s UV spektrem slunečního záření docházet k negativnímu 

působení na hydroizolační vrstvu – vzniká zde prostředí vhodné pro růst mikroorganismů 

způsobujících chemickou a biologickou degradaci materiálu. 

Klempířské prvky 

Při místním šetření byly zjištěny nedostatky v provedení nových detailů klempířských prací. 

Jedná se zejména o osazení krycích lišt hydroizolací. Tyto jsou osazeny v rozporu 

s příslušnou ČSN 73 3610: 2008 Klempířské práce stavební, která předepisuje kotvení těchto 
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krycích plechů přes těsnící EPDM podložku a zatmelení, nebo pak zaříznutím plechu pod 

omítku. 

Skutečnost je taková, že je plech k omítce pouze přiložen a horní část je opatřena silikonovým 

tmelem. 

Byly nově osazeny rovněž klempířské prvky z titanzinkového plechu, na který asfalt 

(bitumen) negativně působí a může dojít ke vzniku bitumenové koroze. Střešní plocha je 

odvodněna do okapního žlabu, který je rovněž společně s odpadním potrubím proveden z 

titanziku. Na tyto klempířské prvky tedy stéká voda z bitumenové střešní plochy. 

Tuto problematiku lze posuzovat dle normy ČSN 73 1901:2011, čl., 7.7.2, 7.8.3 a posuzovat 

opatření dle článku 8.27.4. 

  

Obr. 4 – Nesprávně provedené oplechování krycí lišty 

Fig. 4 – Improper plumbing flashings 

4 ZÁVĚRY 

Z výše uvedeného textu je tedy zřejmé, že k pochybení došlo v několika úrovních přípravy a 

realizace akce: 

 Nebyla zpracována PD rekonstrukce ověřená autorizovanou osobou 

 Realizaci prováděla stavební firma s nedostatečnými znalostmi – nedodržela závazné 

podmínky ČSN i doporučení výrobce 

 Investor si nenajal autorizovanou osobu (tzv. technický dozor investora) ke kontrole 

realizace akce – TDI by měl nedostatky odhalit a zajistit nápravu 

Jako správné řešení odstranění vzniklých problémů byla následně navržena demontáž 

hydroizolačního systému včetně části oplechování a osazení nového hydroizolačního systému 

včetně nového oplechování. Hydroizolační systém by měl být proveden jako dvouvrstvý. 

Oplechování by mělo být ke stávajícímu zdivu kotveno přes EPDM podložky. Okapní žlab by 

měl být ošetřen nátěrem proti bitumenové korozi.  
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