
1

Poruchy

šikmých střech



Navrhování střech

základní ustanovení

ČSN 73 1901
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Šikmá střecha 

s asfaltovými pasy jako krytinou

(krytina je tam namalovaná)
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Šikmá střecha s fólií mPVC
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Šikmá střecha s fólií mPVC
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PORUCHY ŠIKMÝCH STŘECH

Vše se vyvíjí, a to jak technické řešení, tak i

poruchy. Je nutné si uvědomit, že pro nová technická

řešení, nové podmínky, není možno aplikovat staré

technologické postupy, staré materiály. Tak jak mám

rád Rakousko-Uherský stavební řád, tak akceptuji, že

jeho pravidla nelze používat pro současné technické

zvyklosti, a to i v oblasti šikmých střech.
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Totální porucha šikmé střechy
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Šikmá střecha 

se syntetickou fóliovou krytinou
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Poruchy šikmých 

střešních plášťů

vyplývající z technického řešení (projektové

dokumentace, zadání nebo také absence

projektové dokumentace, průzkumu atd.)

vyplývající z použitých materiálů a prvků (od

parotěsné zábrany po odvětrávače)

vyplývající z provedení – prováděcí chyby

vyplývající z kontrolního a dokumentačního

procesu

vyplývající z absence údržby
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Poruchy šikmých 

střešních plášťů

Projektová dokumentace by měla být

zpracována pro novostavby i rekonstrukce,

pro rekonstrukce je nutné, aby tato

dokumentace byla doplněna o odpovídající

průzkum (stav stávajících konstrukcí a

materiálů ze všech hledisek, ale zejména z

hlediska statiky).
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Poruchy šikmých 

střešních plášťů
Je možné je rozdělit do oblastí:

– poruchy technického řešení – (nevhodná 

geometrie střechy, namrzání ledu  atd.)

– poruchy krovu a příslušenství

– poruchy krytin, včetně konstrukčních prvků

– poruchy pojistných a parotěsných izolací

– poruchy tepelných izolací = stavebně-fyzikální 

poruchy, kondenzace atd. 

– poruchy vzniklé špatnou nebo spíše žádnou 

údržbou.
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Šikmé střechy – obecně

(projektová dokumentace)

technická zpráva

výkresová dokumentace

– půdorysy, řezy, pohledy

– konstrukční detaily

rozpočet
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Kreslení šikmých střech
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Kreslení šikmých střech
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Kreslení šikmých střech
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Kreslení šikmých střech
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17
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Vyrovnání krovu

Po dokončení je nutné vždy krov vyrovnat 

tak, aby bylo možno provést kontralatě a 

latě tak, aby byla krytina rovná.

Při rekonstrukci je nutné vždy striktně 

počítat, že je nutné krov vyrovnat. Staré 

krovy jsou vždy křivé a tato křivost se vždy 

přenese do krytiny.
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No a když se to nevyrovná
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Nebo
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Konstrukce krovu

šikmých střech (06)
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Ukázkové vyprotézování

23



Poruchy krovu, resp. krokví
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Velmi účinné 

mechanické kotvení
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Neobvyklé laťování
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Biologická 

degradace 

dřevěných konstrukcí, 

včetně krovu (07)
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Dřevomorka
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Ještě jedna
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Tesaříci
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Hniloba – dlouhodobé zatékání
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Degradace 

– problematická životnost
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Strojně řezané šindele
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Složitá geometrie šikmých 

střešních plášťů (05)
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Problematické odvodnění
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Problematické odvodnění
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Odvodnění do jednoho bodu
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Mechanické kotvení, 

šikmých střech (04)
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Dokotvování, příponky nestačí
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Vytrhávání 

mechanického kotvení
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Šikmé střešní pláště –

typy a principy

Nezateplený, 

bez pojistné 

hydroizolace

Nezateplený, 

s pojistnou HI

Zateplený, 

s nekontaktní 

pojistnou HI

Princip odvětrání

Provětrávání TI, 

sníženi tep. odporu

Ukládání 

prachu v TI

Zateplený, s 

kontaktní 

difúzní 

pojistnou HI
Princip 

odvětrání

! VŽDY ODVĚTRÁVANÉ !
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Části šikmé střechy

Plocha:

– krytina (hydroizolace);

– pojistná hydroizolace;

– tepelná izolace;

– parotěsná zábrana;

– vnitřní povrchová úprava;

– nosné konstrukce.
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Prvky šikmých střech

Konstrukční detaily

– Lemování:
u žlabů, štítů, svislých konstrukcí;

úžlabí, hřebeny, nároží;

liniové odvětrávače

úchyty různých druhů vedení (hromosvod,
sdělovací technika, bezpečnostní prvky atd.).

– Prostupy:
komíny, střešní okna, výstupy, prostupy pro
instalace, zachytávače sněhu, pochozí prvky,
bodové odvětrávače (liniové, bodové).
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Prvky na šikmé střeše
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Prvky šikmých střech

Deformovaný zachytávač sněhu – poddimenzovaný
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Prvky šikmých střech

Nedeformované zachytávače sněhu 

Správně nadimenzované



Absence zachytávačů sněhu
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48

Větrací hlavice



A nebo větrání všeobecně
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Modifikace odvětrání WC
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Silikony na střechu nepatří
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Šikmé střechy

Volba krytiny je závislá na klimatických 
podmínkách, kterým bude vystavena, čím 
drsnější podmínky, tím je nutno volit 
kvalitnější krytiny.

Volba tepelné izolace, resp. jejího 
množství, je závislá opět na klimatických 
podmínkách, čím drsnější (do zimy i do 
tepla), tím je nutné používat větší 
množství tepelné izolace.
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Univerzálnost řešení 

šikmých střech (geografická)

Při řešení šikmých střech je vždy nutné

respektovat lokální zvyklosti. Transfer

technologií z jednotlivých klimatických

podmínek do druhých není dobrý, stejně tak

jsou různé i řemeslné a materiálové

zvyklosti.
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Schématické skladby
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Schématické skladby
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Schématické skladby
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Příklady poruch 

a systém jejich řešení
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Šikmé střešní pláště -

odvětrávání

Ae

Ai

A

Ai+Ae = cca A/200

2.Ae

Ai

Ai+Ae = min A/500

Ai=Ae = min 

100cm2/1 otvor
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Odvětrávání - poznámky

Střešní okno

Zkrácení 

kontralatí

Nárožní 

krokev Ventilační 

hřebenáč

Průvětrníky

Zkrácení 

kontralatí



Příklad řešení PHI
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62

Totální absence odvětrávání
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Odvodnění pojistné 

hydroizolace



Poruchy parozábran šikmých 

střech (02)
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Poruchy parozábran, 

materiálů a provedení
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Poruchy parozábran, 

materiálů a provedení
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Poruchy parozábran, 

materiálů a provedení
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Poruchy parozábran, 

materiálů a provedení
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Poruchy pojistných hydroizolací 

šikmých střech (03)
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Poruchy pojistných hydroizolací
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Poruchy pojistných hydroizolací
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Poruchy pojistných hydroizolací
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Poruchy pojistných hydroizolací
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Poruchy šikmých střech

se skládanou krytinou 

z břidličných šablon (08)
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