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Abstrakt:
Od počátku roku 2010 probíhá revize normy ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Revize
skýtá příležitost zapracovat do normy nejnovější poznatky o problémech hydroizolační
techniky a o nových technologiích. Revize směřuje k tomu, aby norma působila jako nástroj
pro návrh ochrany stavby proti nežádoucímu působení vody. Při posuzování a výběru
hydroizolačních konstukcí se uplatňují především účinnost a spolehlivost v daném
hydrofyzikálním namáhání.
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Záměry revize
Současné znění normy Hydroizolace staveb vydané pod číslem 73 0600 je platné od roku
2000. Norma byla vydána k ověření, proto nese označení ČSN P. Během desetiletého užívání
se ukázalo, že norma je velmi potřebná, zvláště pro projektanty. Proto technická normalizační
komise 65 Izolace staveb rozhodla, že norma má být po nezbytné revizi součástí systému
českých technických norem.
Platné znění obsahuje mnoho kvalitních informací potřebných k návrhu hydroizolací staveb,
některé z důležitých informací jsou ale v přílohách, kde jim čtenáři nevěnují potřebnou
pozornost. Součástí revize má být úprava struktury normy a její doplnění tak, aby norma ještě
více přispívala k prevenci nedostatků, které se v návrzích hydroizolací stále ještě vyskytují.
Jedním ze záměrů revize je zdůraznit, že pro ochranu stavby proti nežádoucímu působení
vody, tedy hydroizolaci, obvykle nestačí pouze hydroizolační konstrukce. Hydroizolace je
v názvosloví zavedeném normou chápána jako soubor hydroizolačních konstrukcí a opatření
zajišťující požadovanou ochranu stavby před nežádoucím vnikáním nebo působením
namáhající vody nebo zabraňující nežádoucím únikům vody. Je třeba si uvědomit, že některá
opatření je třeba realizovat již v prvopočátku přípravy investičního záměru. Například pro
ochranu podzemních prostor a konstrukcí před vodou má mnohem větší efekt rozhodnutí
investora o umístění suterénu nad hladinu podzení vody než následné mnohaměsíční úsilí
architekta, projektanta hydroizolace, statika a dodavatelů stavby a konstrukcí o eliminaci
nežádoucího působení podzekní vody na stavbu. Také jedině v počátku přípravy stavby lze
řešit polohu obvodu suterénu vůči hranicím pozemku tak, aby vznikl dostatečný prostor pro
realizaci hydroizolačních a s nimi souvisejících konstrukcí. Investor by si měl
najímat architekta, který od počátku bude spolupracovat se specialistou pro hydroizolace na

řešení ochrany stavby proti podzemní vodě, na řešení tvaru a odvodnění střech, na
hydroizolačním řešení fasád, na ochraně stavby před provozní vodou a na propojení všech
obalových konstrukcí.
Dalším záměrem revize normy je zvýšit povědomí o potřebě správného stanovení
hydrofyzikálního namáhání. Stále se vyskytuje mnoho vad staveb způsobených nesprávným
vyhodnocením hydrofyzikálního namáhání. Je třeba zpřehlednit definice jednotlivých druhů
hydrofyzikáního namáhání přísným oddělením popisu zdroje vody od hodnocení tlakových
účinků tohoto zdroje vody, časového hlediska a vydatnosti zdroje v případě výskytu poruchy
hydroizolační konstrukce.
V neposlední řadě si autoři kladou za cíl podpořit uplatnění hledisek spolehlivosti při
navrhování hydroizolací.

Pomůcka pro návrh a posouzení hydroizolací staveb
S vědomím, že nikdy nemůže postihnout všechny případy, vložili atoři do přílohy pomůcku
pro návrh nebo posouzení hydroizolace stavby a pro výběr vhodných hydroizolačních
konstrukcí a opatření do návrhu hydroizolace. Autoři předpokládají, že zkušený projektant
hydroizolací pomůcku nikdy nepoužije. Projektantovi, který není specialistou na hydroizolace
staveb, by ale mohla pomoci zorientovat se ve složité problematice návrhu hydroizolace.
Pomůcka podporuje vnímání hydroizolace jako systému i uplatnění hledisek spolehlivosti.
Pomůcka je členěna do několika tabulek, které odpovídají jednotlivým krokům návrhu.
Struktura příloh ještě není pevně zakotvena, proto pro potřeby tohoto článku použijeme
vlastní číslování.
V tabulce 2 jsou uvedeny čtyři třídy požadavků na hydroizolaci podle druhu chráněných
prostor. Při zatřídění je třeba vycházet nejen z druhu protor, ale také mimo jiné
z významu předmětů v nich umístěných. Například prostory, ve kterých jsou umístěny vzácné
„veterány“ nejspíš nebudou posuzovány jen jako garáže.
V tabulce 3 jsou popsány různé úrovně přístupnosti hydroizolačních konstrukcí, přístupnost
pro případnou budoucí opravu je jedno z hledisek pro volbu míry spolehlivosti konstrukce.
V tabulce 4 jsou uvedeny běžné příklady obalových konstrukcí stavby nebo jejich
hydroizolačních konstrukcí a jejich obvyklá přístupnost a obvyklé hydrofyzikální namáhání.
Přístupnost je stanovena podle definic v tabulce 3, hydrofyzikální namáhání podle kapitoly 5,
kam bylo přesunuto z přílo. Přehled hydrofyzikálních namáhání je shrnut do tabulky 1.
V kapitole 5 je navíc přehled obvyklých zdrojů vody vyvolávajících jednotlivá hydrofyzikální
namáhání.

Tab. 1: Přehled hydrofyzikálních namáhání
Označení Název
A

vzlínající vlhkost (kapilární tlak)

B

voda volně stékající bez tlaku

BW

voda pod vlivem vnějšího tlaku (obvykle tlak větru)

C

voda dočasně nebo lokálně pod hydrostatickým tlakem

D

voda stále pod hydrostatickým tlakem nebo s velkou vydatností
v případě poruchy

P

vodní pára

Zdroj: vlastní
V tabulkách 5 a 6 jsou pro potřeby posouzení hydroizolace stanoveny třídy účinnosti a třídy
spolehlivost hydroizolačních konstrukcí. Ty jsou v tabulce 7 přiřazeny k vybraným
hydroizolačním konstrukcím. Pro potřeby tohoto článku je do tabulky 7 vybráno jen několik
hydroizolačních konstrukcí z výrazně obsáhlejšího výčtu v normě. Ani výčet v normě však
nelze považovat za vyčerpávající. Každou novou konstrukci lze ale zařadit do třídy účinnosti
a třídy spolehlivosti.
V tabulce 8 jsou doporučeny třídy spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí podle
přístupnosti.
Návrh hydroizolace jako souboru hydroizolačních konstrukcí a opatření by měl začínat od
tabulky 9, kde je pro jednotlivé části staveb k jednotlivým třídám požadavků doporučena
kombinace hydroizolačních konstrukcí a opatření a ve většině případů je doporučena
minimální třída hydroizolační účinnosti hydroizolačních konstrukcí. Podle přístupnosti se
v tabulce 8 stanoví potřebná třída spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí. V tabulce 7 se
vyhledají hydroizolační konstrukce s odpovídající nebo lepší spolehlivostí a účinností,
samozřejmě je třeba zkontrolovat, které z nalezených hydroizolačních konstrukcí jsou vhodné
pro dané použití.
Pro to, aby návrhy hydroizolací a hydroizolačních konstrukcí, které jsou jejich součástí byly
komplexní, používá se v revidované normě nově pojem hydroizolační konstrukce. Součástmi
hydroizolační konstrukce jsou hydroizolační vrstvy, návaznosti na jiné konstrukce, řešení
prostupů, prvky pro kontrolu těsnosti nebo pro utěsnění apod. Pro samotnou hydroizolační
vrstvu lze obvykle stanovit třídu účinnosti a třídu spolehlivosti, pro vytvoření funkční
hydroizolační konstrukce je ale často třeba kombinovat více hydroizolačních vrstev s dalšími
prvky. Příkladem může být hydroizolační konstrukce na šikmé střeše. Hydroizolační vrstva
skládaná z taškové krytiny obvykle sama nestačí pro zajištění potřebné účinnosti. Musí se do
hydroizolační konstrukce kombinovat s doplňkovou hydroizolační vrstvou, kromě toho je

nezbytné vyřešit návaznosti na jiné konstrukce, průniky střešních rovin, prostupy prvky
větrání apod.

Průběh revize
Revize normy je ve fázi prvního návrhu. Všechny její části včetně pomůcky v přílohách
budou ještě předmětem diskusí, škrtání a doplňování tak, aby výsledná podoba normy byla
přijatelná pro co nejširší okruh jejích uživatelů a přispívala k co největší kvalitě návrhů
hydroizolací staveb. K vysoké kvalitě normy chceme přispět i tímto článkem a navazujícími
semináři Střechy, fasády izolace. Předpokládáme, že rozšíření prvního návrhu mezi odborníky
spolu s výkladem zpracovatelů revize přispěje ke shromáždění kvalitních podnětů a
připomínek pro zdárné dokončení revize.
Tabulky v přílohách normy
Tab.2: Třídy hydroizolačních požadavků
Druhy chráněných prostor

Příklady

Prostory do kterých nesmí vnikat voda,
ve kterých by případné vnikání vody
způsobilo nenahraditelné škody
Obvykle s požadavkem na stav
vnitřního prostředí
Prostory do kterých nesmí vnikat voda.
Škody vzniklé vniknutím vody lze
pojistit.
Obvykle s požadavkem na stav
vnitřního prostředí
Prostory do kterých může vnikat voda
v malém množství ale nemůže
odkapávat na osoby nebo zařízení
Nevadí odpar vlhkosti z povrchu
konstrukcí
Prostory do kterých může vnikat voda
v malém množství a může odkapávat
na osoby nebo zařízení
Nevadí odpar vlhkosti z povrchu
konstrukcí

Muzea, galerie, archivy nemocnice,
technologické provozy s cenným vybavením

Třída
požadavků
P1

Byty, kanceláře, prodejny

P2

Garáže

P3

Kolektory

P4

Tab.3: Přístupnost hydroizolačních konstrukcí
Označení, popis
Volně
V
přístupné
P

O

N

Definice
nezakrytá hydroizolační konstrukce,
přístupná z exterieru nebo interieru

Příklady důvodů nepřístupnosti

dlažba na podložkách, dlažby v zásypech,
demontovatelné klempířské konstrukce,
Přístupné
vegetační střechy s tloušťkou substrátu
do cca 15 cm
hydroizolační konstrukce zakrytá
zásyp stavební jámy kolem suterénu,
vegetační střechy, hydroizolace pod
vrstvami, které lze odstranit bez
zásadního zásahu do nosných
monolitickými ochrannými nebo
konstrukcí a při použití obvyklých
provozními vrstvami, nosné stěny na
Obtížně
technologií, odstraňované vrstvy jsou vodorovné hydroizolační konstrukci, nad
přístupné
obvykle znehodnoceny nebo přístup
hydroizolační konstrukcí prostor patřícím
k hydroizolační konstrukci znamená
jiným majitelům, hranice pozemku,
zásah do majetkových práv druhých
veřejná komunikace podél stavby,
technologická zařízení na střeše
osob
pažení Milánskými stěnami, základová
není umožněn přístup k hydroizolační
deska nad hydroizolační konstrukcí,
konstrukci bez zásadních zásahů do
půdorys suterénu menší než půdorys
Nepřístupné nosných konstrukcí a/nebo je
vyššího podlaží, zabudování ve střešní
k zajištění přístupu nutné využít
skladbě (parotěsnicí vrstva, pojistná
speciální technologie
hydroizolační vrstva)
hydroizolační konstrukce zakrytá
vrstvami, které lze odstranit, aniž by
došlo k jejich znehodnocení

Tab.4: Obvyklé hydrofyzikální namáhání a přístupnost podle druhu konstrukce
Konstrukce

Sklon

Hydrofyzikální Obvyklá
namáhání
přístupnost*

krytina střechy nebo fasády

0-3°

D

3-7°

C

7-90°

B

vrstva skladby střechy nebo fasády zakrytá dalšími 0-7°
vrstvami
7-90°
např. pojistná hydroizolační vrstva nebo doplňková
hydroizolační vrstva

D

vrstva skladby střechy nebo fasády zakrytá dalšími
vrstvami, bezprostředně k ní „na straně vody“ přiléhá
drenážní vrstva

0-3°

D

3-90°

B

P

O

C

O

např. pojistná hydroizolační vrstva nebo doplňková
hydroizolační vrstva
hlavní vodotěsnicí vrstva provozní střechy (terasa, 0-7°
vegetační střecha) nebo střechy stabilizované
zatížením

D

P,O (podle
druhu
provozní

7-90°

C, spíše D
(pokud
na
vodotěsnicí
vrstvě
leží
drenážní vrtsva)

vrstvy)
N
(komplikované
majetkové
vztahy)

D
obalová konstrukce suterénu svislá v libovolné
zemině nad návrhovou hladinou podzemní vody
zvýšenou o 1000 mm

B* (s přiléhající
odvodněnou
plošnou
drenáží)
D* (bez
přiléhající
odvodněné
plošné drenáže)

O,N
(podle
hloubky,
terénních
úprav,
vlastnických
vztahů
pozemků

obalová konstrukce suterénu vodorovná v libovolné
zemině (propustné nebo nepropustné) nad návrhovou
hladinou podzemní vody zvýšenou o 1000 mm se
speciálními opatřeními bránícími nahromadění vody
(podkladní beton ve sklonu 3 ° k obvodové drenáži,
plošná drenáž v přímém kontaktu s obalovou
konstrukcí)

C*

N

obalová konstrukce suterénu vodorovná v libovolné
zemině nad návrhovou hladinou podzemní vody
zvýšenou o 1000 mm

D*

N

Tab. 5: Třídy účinnosti stavebních konstrukcí
Třída
účinnosti
U1

U2

U3
U4

Popis
Konstrukce v daném hydrofyzikálním namáhání propouští vodu tak, že z jejího
chráněného povrchu nebo z vnitřního povrchu jí chráněných konstrukcí stéká voda,
ovlivňuje vnitřní prostředí.
Konstrukce v daném hydrofyzikálním namáhání propouští vodu tak, že její chráněný
povrch je vlhký, nestéká z něj voda, nebo z ní vlhkost proniká vzlínáním do chráněných
konstrukcí, které jsou s ní v kontaktu, ovlivňuje vnitřní prostředí.
Konstrukce v daném hydrofyzikálním namáhání nepropouští vodu na svůj chráněný
povrch.
Konstrukce v daném hydrofyzikálním namáhání nepropouští vodu pod svůj exponovaný
povrch.

Tab. 6: Třídy účinnosti stavebních konstrukcí
Třída
účinnosti
S1
S2
S3

Popis
Je velmi pravděpodobné, že nebude dosaženo potřebné těsnosti nebo v průběhu užívání
dojde k neodstranitelné poruše.
Nelze odhadnout, zda hydroizolační konstrukce bude funkční.
Je velmi pravděpodobné, že bude dosaženo potřebné těsnosti nebo poruchy vznikllé
v průběhu užívání budou odstranitelné.

Tab. 7: Hodnocení (výňatek z tabulky v návrhu revize normy)

Tab.8: Doporučené minimální stupně spolehlivosti hydroizolačních konstrukcí podle jejich
přístupnosti
Přístupnost (viz příloha 2)

Třída spolehlivosti

V

S2

P

S2

O

S3

N

S3

Tab.9: Doporučené kombinace hydroizolačních konstrukcí a opatření podle stavebních
konstrukcí a tříd chráněných prostor
Exponovaná
stavební
konstrukce

P1

P2

P3

střechy

hlavní vodotěsnicí
konstrukce U4

hlavní vodotěsnicí
konstrukce U4

hlavní vodotěsnicí
konstrukce

pojistná vodotěsnicí
konstrukce U4
obvodové
konstrukce
suterénu

hlavní vodotěsnicí
konstrukce

hlavní vodotěsnicí
konstrukce

pojistná vodotěsnicí
konstrukce

nepropustná terénní úprava
odvodněná

nepropustná terénní
úprava odvodněná

nad HPV drenáž

nad HPV drenáž
úprava vnitřního
prostředí
podlahy na
stropech a stěny
vnitřní

hlavní vodotěsnicí
konstrukce U4

hlavní vodotěsnicí
konstrukce U4

hlavní vodotěsnicí
konstrukce U4

podlaha garáží

hlavní vodotěsnicí
konstrukce U4

hlavní vodotěsnicí
konstrukce U4

hlavní vodotěsnicí
konstrukce

pojistná vodotěsnicí
konstrukce U4

systematické odvodnění
podlahy

systematické odvodnění
podlahy

pojistná vodotěsnicí
konstrukce U4

systematické odvodnění
podlahy
odsávání nánosů vody
„rohožka“

PROPOSAL OF RELIABLE WATERPROOFING
INSULATION IN CSN 73 0600 BUILDING INSULATION
Abstract:
Since the beginning of 2010, the norm CSN 1973 P 0600 of Building Insulation has been
revised. Review provides an opportunity to incorporate the latest standards of knowledge
about the problems waterproofing techniques and new technologies. The revision is intended
to act as a standard tool for the design of protection works against harmful effects of water.

The efficiency and reliability in the hydro-physical stress are employed in the assessment and
selection of waterproofing structures.
Key words: Revision/review, waterproofing, building insulation, waterproofed insulation
construction
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