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1. VŠEOBECNĚ

1.1. Předmět technické
pomoci

Knihovna a aula, Universita Pardubice, Studentská
519, 532 10  Pardubice

1.2. Úkol technické
pomoci

Návrh technického řešení opravy ploché střechy

1.3. Objednatel UNIVERZITA PARDUBICE

Studentská 95
532 10  Pardubice
IČ: 00216275

kontaktní osoba:
Ing. Aleš Pek
Tel.: +420 725 153 550

1.4. Zpracovatel DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257
budova  TTC  TECHKOM
CENTRUM
108 00, Praha 10
tel.:  +420 234 054 284-5
fax.: +420 234 054 291

IČO: 27 64 24 11
DIČ: CZ 699000797

bankovní spojení:
35-7899980247/0100
KB Praha 9

Zapsáno v obchodním rejstříku,  vedeném Městským
soudem v Praze oddíl C., vložka 120996

1.5. Vypracoval Petr Vencl

1.6. Zpracováno v období červenec 2011

Technická pomoc – Návrh technického řešení opravy ploché střechy
 Knihovna a aula, Universita Pardubice, Studentská 519, 532 10  Pardubice                          Strana 3/10

 



                                            DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.: 2011-009019-VP

2. PODKLADY
[1] Průzkum objektu dne 18.07.2011
[2] Objednávka ze dne 11.07.2011
[3] ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (2009)
[4] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (2009)
[5] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní  ustanovení

(2009)
[6] ČSN 73 0540-1-4 Tepelná ochrana budov (2009)
[7] ČSN EN ISO 13788 Tepelně  vlhkostní  chování  stavebních  dílců  a  stavebních  prvků  -

Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti  a kondenzace uvnitř
konstrukce - Výpočtové metody (2002) 

[8] Aktuální publikace, montážní příručky a technické listy užitých materiálů společnosti DEK
a.s.

[9] Částečná původní projektová dokumentace - „Univerzitní knihovna, zpracoval Ing. Arch. J.
Třeštík, září 1997“

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu návrhu.

3. POPIS STŘECHY A POŽADAVKŮ OBJEDNATELE
Jedná se o objekt  universitní  knihovny a auly.  Objekt  je zastřešen jednoplášťovou plochou
střechou. Střecha je po svém obvodu ukončena atikou. Odvodnění střechy je provedeno do
vnitřních vtoků. Nad rovinu střechy vystupují prosvětlovací světlíky a soustava klimatizačních
jednotek a rozvodů. Klimatizační jednotky jsou osazeny na železobetonových patkách. 
Objednatel poskytl  část původní projektové dokumentace. Z této původní dokumentace byly
zjištěny následující skladby střech.  

Skladba S1 - knihovna

č. popis vrstvy (od exteriéru) funkce vrstvy
tlouš ťk

a 
[mm]

pů
vo

dn
í

1 Fólie mPVC Fatrafol hydroizolační -
2 Separační textilie separační -
3 Cementový potěr vyrovnávací 30
4 Perlitbeton spádová 30 - 180
5 Parozábrana PE fólie - -
6 Tepelná izolace z minerálních vláken tepelněizolační 120
7 Parozábrana PE fólie parotěsnící -
8 pravděpodobně železobetonová stropní konstrukce nosná 250

Skladba S2 - Aula

č. popis vrstvy (od exteriéru) funkce vrstvy
tlouš ťk

a 
[mm]

pů
vo

dn
í

1 Fólie mPVC Fatrafol hydroizolační -
2 Tepelná izolace z minerálních vláken tepelněizolační 180
3 Parozábrana PE fólie parotěsnící -
3 trapézový plech nosná 30
4 Ocelové příhradové vazníky nosná 30 - 180
5 Uzavřená vzduchová vrstva - 2000
6 Tepelná izolace z minerálních vláken tepelněizolační 30
7 Sádrokartonový podhled Pohledová 12,5
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4. TEPELNĚTECHNICKÉ POSOUZENÍ PŮVODNÍCH SKLADEB STŘECHY
4.1. Základní okrajové podmínky pro výpo čet dle ČSN 73 0540 a ČSN EN ISO 13788
Parametry interiéru (obytná místnost)

Návrhová teplota vnitřního vzduchu 21°C  

Návrhová relativní vlhkost vzduchu v interiéru 55%

Průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu 3. třída

Parametry exteriéru pro teplotní oblast 3 do 400 m n.m. (Pardubice)

Návrhová venkovní teplota -13°C

Návrhová relativní vlhkost vnějšího vzduchu 84,00%

Objednatel nedefinoval zvláštní požadavky parametrů vzduchu v interiéru, a proto je v interiéru
uvažováno  se  3.  vlhkostní  třídou  v  souladu  s  8.4.1  odstavce  a)  ČSN 73  0540-3  Tepelná
ochrana budov – Návrhové hodnoty veličin.

4.2. Požadavky normy ČSN 73 0540 pro ploché a šikmé st řechy se sklonem do 45° v četně (tepelný
tok zdola)

Hodnocený parametr konstrukce Hodnota
požadovaná

Hodnota
doporu čená

Součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)] 0,24 0,16

Množství zkondenzované vodní páry Mc [kg/(m2.a)] < 0,1 a nebo 3% plošné
hmotnosti materiálu

Celoroční bilance vlhkosti Mc < Mev [kg/(m2.a)] aktivní

Vnitřní  povrchová  teplota  –  požadovaná  hodnota  teplotního  faktoru  vnitřního
povrchu při návrhových okrajových podmínkách, vylou čení rizika r ůstu plísní
[-] (požadovaná nejnižší povrchová teplota [°C] )
Tlumené vytápění s poklesem výsledné teploty 2 až 5°C; t ěžká konstrukce

0,819 (14,13)

Mev ... Roční množství vypařené vodní páry uvnitř konstrukce

4.3. Výsledky tepeln ětechnických výpo čtů

Skladba

Součinitel
prostupu

tepla 
U [W/(m2.K)]

Množství
zkondenzované

vodní páry 
Mc [kg/(m2.a)]

Celoro ční
bilance
vlhkosti

Posouzení povrchové teploty
konstrukce – teplotní faktor fRsi [-]

(nejnižší povrchová teplota θsi [°C] )

Riziko r ůstu plísní p ři návrhových
okrajových podmínkách H

od
no

ce
ní

SKLADBA  S1 0,31 ! 0,0085 + aktivní + 0,925 (18,46) + !

SKLADBA  S2 0,24 + 0.3118 + pasivní + 0,943 (19,07) + !

+ ... Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 (2007)

X ... Vyhovuje doporučeným hodnotám ČSN 73 0540-2 (2007)

! ... Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 (2007)

Tepelně-technický výpočet je proveden v programu TEPLO 2007..
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5. NÁVRH SKLADBY PLOCHÉ ST ŘECHY
Návrh opravy ploché střechy je zpracován ve dvou variantách. 
Varianta 1 uvažuje pouze s obnovou hydroizolační funkce střechy.  Bude provedena demontáž
původní povlakové krytiny z PVC fólie a separační textilie. Následně bude provedena nová střešní
krytina z PVC krytiny s PES vložkou mechanicky kotvená k podkladu. Nad prostorem Auly bude
původní krytina zachována. 
Varianta 2 uvažuje s odstraněním původní povlakové krytiny z PVC fólie a separační textilie. Na
původní vrstvy bude přidána vrstva tepelné izolace tak, aby byla splněna minimálně požadovaná
hodnota součinitele prostupu tepla a aby byla zajištěna bezproblémová funkce střechy. 

5.1. Varianta 1
Skladba S1 - knihovna

č. popis vrstvy (od exteriéru) funkce vrstvy tlouš ťk
a 

[mm]              nové

1

Folie  z  měkčeného  PVC-P s  PES vložkou   určená  k
mechanickému  kotvení  vyztužená  polyesterovou
tkaninou
např. DEKPLAN 76
(stabilizace proti silovým účinkům větru bude provedena
mechanickým kotvením)

Hydroizolační 1,5

2 Textilie z netkaných polypropylenových vláken o plošné
hmotnosti 300 g.m-2
např. FILTEK 300

Separační 3,1

      p
ůvodní

3 Cementový potěr vyrovnávací 30
4 Perlitbeton spádová 30 - 180
5 Parozábrana PE fólie - -
6 Tepelná izolace z minerálních vláken tepelněizolační 120
7 Parozábrana PE fólie parotěsnící -
8 pravděpodobně železobetonová stropní konstrukce nosná 250

Poznámka:
Před zahájením realizace je nutné ověřit možnost mechanického kotvení do původních vrstev
(cementový potěr, perlitbeton) provedením výtažných zkoušek.

Skladba S2 - Aula

č. popis vrstvy (od exteriéru) funkce vrstvy
tlouš ťk

a 
[mm]       nové 1

Folie  z  měkčeného  PVC-P s  PES vložkou   určená  k
mechanickému  kotvení  vyztužená  polyesterovou
tkaninou
např. DEKPLAN 76
(stabilizace proti silovým účinkům větru bude provedena
mechanickým kotvením)

Hydroizolační 1,5

            p
ůvodní

2 Fólie mPVC Fatrafol hydroizolační
3 Tepelná izolace z minerálních vláken tepelněizolační 180
4 Parozábrana PE fólie parotěsnící -
5 Trapézový plech nosná 30
6 Ocelové příhradové vazníky nosná 30 - 180
7 Uzavřená vzduchová vrstva - 2000
8 Tepelná izolace z minerálních vláken tepelněizolační 30
9 Sádrokartonový podhled Pohledová 12,5
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Poznámka:
Před zahájením realizace je nutné ověřit možnost mechanického kotvení do původních vrstev
(cementový potěr, perlitbeton) provedením výtažných zkoušek. 

5.2. Varianta 2

Tloušťka tepelné izolace u skladby S1 je navržena na požadovanou hodnotu součinitele prostupu
tepla dle ČSN 73 0540-2. Pro zajištění bezproblémové funkce střechy je nutné na původní vrstvu
cementového potěru položit SBS modifikovaný pás který bude ve skladbě plnit parotěsnící funkci. 

Skladba S1 - Knihovna

č. popis vrstvy (od exteriéru) funkce vrstvy
tlouš ťk

a 
[mm]nové

1

Folie  z  měkčeného  PVC-P s  PES vložkou   určená  k
mechanickému  kotvení  vyztužená  polyesterovou
tkaninou
např. DEKPLAN 76
(stabilizace proti silovým účinkům větru bude provedena
mechanickým kotvením)

Hydroizolační 1,5

2
Textilie z netkaných polypropylenových vláken o plošné
hmotnosti 300 g.m-2
např. FILTEK 300

Separační 3,1

3

Desky z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného
polystyrenu, napětí polystyrenu v tlaku při 10%
deformaci > 100 kPa, pokládané v jedné vrstvě
EPS100 S Stabil
(k podkladu montážně kotvit)

tepelněizolační 80

4
SBS modifikovaný  asfaltový  pás  s  nosnou vložkou  ze
skelné tkaniny, bodově nataven k podkladu
např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

parotěsnící 4

5 Penetrace asfaltovou emulzí např. DEKPRIMER - -p
ůvodní

6 Cementový potěr vyrovnávací 30
7 Perlitbeton spádová 30 - 180
8 Parozábrana PE fólie - -
9 Tepelná izolace z minerálních vláken tepelněizolační 120
10 Parozábrana PE fólie parotěsnící -
11 pravděpodobně železobetonová stropní konstrukce nosná 250

Poznámka:
Před zahájením realizace je nutné ověřit možnost mechanického kotvení do původních vrstev
(cementový potěr, perlitbeton) provedením výtažných zkoušek. 
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Současná skladba S2 splňuje požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-
2. Pro zajištění bezproblémové funkce střechy je nutné demontovat stávající krytinu a vrstvu
tepelné izolace. Původní vrstvu PE fólie nahradit SBS modifikovaným asfaltovým pásem, který ve
bude skladbě plnit parotěsnící funkci. Po provedení nové vrstvy parozábrany bude možní zpět
položit původní vrstvu z minerálních vláken pokud se při demontáži nezjistí její nevyhovující stav.
Na vrstvu tepelné izolace pak bude provedena  nová povlaková hydroizolace z PVC-P fólie s PES
vložkou. 

Skladba S2 - Aula

č. popis vrstvy (od exteriéru) funkce vrstvy
tlouš ťk

a 
[mm]                        nové

1

Folie  z  měkčeného  PVC-P s  PES vložkou   určená  k
mechanickému  kotvení  vyztužená  polyesterovou
tkaninou
např. DEKPLAN 76
(stabilizace proti silovým účinkům větru bude provedena
mechanickým kotvením)

Hydroizolační 1,5

2

Původní vrstva tepelná izolace z minerálních vláken  (v
případě že bude zjištěn nevyhovující stav původní vrstvy
tepelné izolace bude použita tepelní izolace z
minerálních vláken např. ORSIL S (λ = 0,039 W/mK)

tepelněizolační 180

3
Samolepící  SBS modifikovaný  asfaltový  pás  s  nosnou
vložkou ze skelné tkaniny, bodově nataven k podkladu
např. GLASTEK 30 STICKER    p

ůvodní

6 Trapézový plech nosná 30
7 Ocelové příhradové vazníky nosná 30 - 180
8 Uzavřená vzduchová vrstva - 2000
9 Tepelná izolace z minerálních vláken tepelněizolační 30
10 Sádrokartonový podhled Pohledová 12,5

Poznámka:
Před zahájením realizace je nutné ověřit možnost mechanického kotvení do původních vrstev
(trapézový plech) provedením výtažných zkoušek. 

5.3. Výsledky tepeln ětechnických výpo čtů

Vstupní údaje výpočtu viz kapitola 3.1 a 3.2

Skladba

Součinitel
prostupu

tepla 
U [W/(m2.K)]

Množství
zkondenzované

vodní páry 
Mc [kg/(m2.a)]

Celoro ční
bilance
vlhkosti

Posouzení povrchové teploty
konstrukce – teplotní faktor fRsi [-]

(nejnižší povrchová teplota θsi [°C] )

Riziko r ůstu plísní p ři návrhových
okrajových podmínkách H

od
no

ce
ní

SKLADBA  S1 0,31 ! 0,0085 + aktivní + 0,925 (18,46) + !

SKLADBA  S2 0,24 + 0.3118 + pasivní + 0,943 (19,07) + !

+ ... Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 (2007)

X ... Vyhovuje doporučeným hodnotám ČSN 73 0540-2 (2007)

! ... Nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 (2007)

Tepelně-technický výpočet je proveden v programu TEPLO 2007.
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6. TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ

6.1. Pokládka st řešní PVC-P fólie s PES vložkou

Směr pokládky hydroizolace není zpravidla nijak vyžadován. Fólie se kladou tak, aby horní vrstva
měla na sobě potisk označující přesah a identifikaci fólie. Jednotlivé pruhy se pokládají na vazbu,
posun čelních spojů by měl být nejméně 200 mm. V místě křížení podélného a příčného spoje se
roh horní fólie seřízne do oblouku. 

6.2. Pokládka separa čních vrstev

Textilie se pokládá v celé ploše, kde bude provedena hydroizolace, tj. i pod profily z poplastovaého
plechu, vytažená na stěny, atiky atd. 
Pruhy separační textilie  se pokládají volně  s přesahy 100 – 150 mm nejméně  však 50 mm. V
případě  pokládky  textilie  jako  separační  vrstvy  pod  hydroizolací  se  přesahy  bodově  spojí
horkovzdušným přístrojem. 

6.3. Pokládka tepelné izolace

Podklad pod desky tepelné izolace z EPS 100 S STABIL je třeba dostatečně vyrovnat (přířezy
asfaltového pasu apod.). 

Dílce EPS se kladou v jedné vrstvě co nejtěsněji na sraz. Jednotlivé řady jsou posunuty vůči sobě
na vazbu tak, aby nevznikaly průběžné spáry. Jednotlivé desky tepelné izolace budou montážně
kotveny k podkladu v počtu 2 kotev / 1 deska tep. Izolace. 

6.4. Pokládka modifikovaných asfaltových pás ů

SBS modifikovaný  pás  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL bude bodově  navařen  k podkladu.
Podklad bude penetrován asfaltovou emulzí. Pásy se svaří s přesahy 100 mm. 

Všechny pásy se kladou jedním směrem. Pásy se kladou na vazbu tak,  aby  čelní  spoje byly
vystřídány  a  styk  bočního  a  čelního  spoje  měl  tvar  T  (ne  X).  Roh  spodního  pásu  v T  spoji
doporučujeme šikmo v šířce spoje zaříznout, aby se prodloužila případná cesta vody spojem pod
pás.

Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pečlivě svinout jednu polovinu ke
středu a natavit / nalepit ji. Potom se svine a nataví / nalepí druhá polovina rolí. 
Kvalitu svaření spoje může signalizovat malý návalek asfaltu na okrajích pásu.

Poznámka: 
V průběhu provádění i  po dokončení příslušné etapy technologického procesu je třeba provést
kontrolu  prací  i  použitých  materiálů.  Po  nechráněné  izolaci  je  dovoleno  přecházet  pouze
pracovníkům provádějícím hydroizolaci, a to jen v nezbytných případech.
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7. SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude
jiný než byl předpokládán. Toto riziko je největší u všech detailů, které nebylo možno při průzkumu
zcela  obnažit.  v  těchto  místech  není  přesně  známa  skutečná  konstrukce.  V  případě  změny
předpokládaného stavu těchto detailů  po jejich obnažení bude jejich řešení. Návrh technického
řešení není vzhledem k požadované podrobnosti určen jako podklad pro realizaci díla. 

Skladby původních konstrukcí byly převzaty z původní projektové dokumentace. U skladby S2 –
nad prostorem Auly  je podle projektové dokumentace provedena parotěsnící  vrstva  z PE fólie
lehkého typu. U tohoto typu střech je v tomto případě problematické zajistit jejich vzduchotěsnost
vzhledem k mechanickému kotvení krytiny skrze parotěsnící vrstvu. 

U varianty 1 – obnova hydroizolační funkce střechy bude řešena na žádost objednatele pouze
výměna střešní krytiny. V tomto případě doporučujeme ponechání původní střešní krytiny včetně
jejího  kotvení  nad  prostorem  auly,  aby  po  jejím  odstranění  a  následnému  přikotvení  nové
povlakové  hydroizolace  nedocházelo  k  výraznému  zhoršení  původního  stavu  z  hlediska
vzduchotěsnosti a parotěsnosti původní skladby. 

Závazný požadavek na vzduchotěsnost konstrukcí je stanoven v ČSN 73 0540-2. V případě že v
rámci rekonstrukce střech objektu si objednatel vybere variantu č. 1 – obnova hydroizolační funkce
střechy se dá předpokládat, že tento závazný požadavek nebude splněn. V případě následných
zjištěných poruch vlivem nedostatečné vzduchotěsnosti a parotěsnosti původní konstrukce za to
neponese zpracovatel této technické pomoci zodpovědnost.  

Dle našich zkušeností z realizací a posudkové činnosti doporučujeme zpracování varianty č.  2,
která  řeší  komplexní  rekonstrukci  střešního  pláště  se  všemi  návaznostmi  tak,  aby  aby  byla
zajištěna bezproblémová funkce střechy.

PŘÍLOHY:
Typový detail 1 – střešní vtok
Typový detail 2 – kruhový prostup
Typový detail 3 – atika
Typový detail 4 – ukončení na stěně 
Typový detail 5 – patka klimatizace 
Typový detail 6 – světlík
Typový detail 7 – uložení bleskosvodu 

Ve Svitavách dne 29.7.2011 za DEKPROJEKT s r.o.
Petr Vencl

email: petr.vencl@dek-cz.com
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