
Působení UV  
záření na pojistné  
hydroizolace
Intenzivní UV záření může narušit pojistné hydroizolace  
a dlouhodobě ovlivnit jejich funkčnost. Aby bylo možné  
investorům zaručit dlouholetou bezvadnou funkci  
a spokojenost, je důležité účinky přesně znát a podle  
toho jim předcházet.



Působení UV záření na pojistné hydroizolace

Pojistné hydroizolace plní v šikmé střeše 
důležitou funkci druhé vrstvy odvádějí-
cí vodu pod vlastní střešní krytinou.

Dostane-li se větrem hnaný déšť nebo 
prachový sníh pod střešní krytinu, což i 
při běžných povětrnostních podmínkách 
může nastat, chrání pojistná hydroizolace 
další vrstvy uložené pod ní před provlhnu-
tím - a to v ideálním případě po celou dobu 
životnosti střechy. Následkem provlhnutí 
je snížení účinnosti tepelné izolace a to 
může vést až k výskytu plísní a zdravotní 
újmě obyvatel. Až do kompletního dokon-
čení pokládky střešní krytiny má správně 
provedená pojistná hydroizolace chránit 
konstrukci nebo plochu před deštěm a 
tím např. umožnit pracovat v interiéru.

Zvláště v této fázi jsou pojistné hyd-
roizolace vystaveny následujícím povětr-
nostním vlivům, jež mohou za určitých 
podmínek v závislosti na jejich inten-
zitě vést k významnému snížení funk-
ce takové důležité vrstvy ve střeše:

  UV záření
 Teplota
 Vlhkost 
 Pohyb vzduchu

UV záření má přitom zvláště vysoký 
význam. U nedostatečně stabilizovaných, 
často cenově velmi výhodných pojistných 
fólií při jejich delším vystavení povětrnos-
ti (doba od položení fólie do konečného 
zakrytí střešní krytinou) může dojít k 
poškození. Následkem toho se mohou za 
pár let zhoršit jejich technické vlastnosti, 
hlavně vodotěsnost a pevnostní charak-
teristiky fólie, respektive funkčního filmu 
a tím hrozí nebezpečí pro konstrukci, i 
pro celou budovu, jež má být chráněna.

Pochopit mechanismus  
poškození a snížit jeho dopady

Znát možné následky působení UV záření a zohlednit je při výběru materiálů projektantem  
a řemeslníkem zaručí investorovi dlouholetou bezvadnou funkci a spokojenost s celkově  
vynaloženými náklady.
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Obr. 2: Provětrávaná střešní konstrukce s větranou 
vzduchovou vrstvou mezi fólií a tepelnou izolací.

Působení UV záření na pojistné hydroizolace

Šikmá střecha je ze všech stavebních  
konstrukcí celého domu nejvíc vystavena  
povětrnostním vlivům. V oblastech, kde 
se i jen částečně potýkají s velkým množ-
stvím srážek, se šikmé střechy po staletí 
osvědčily a mají i dnes vysoký ochranný 
potenciál. Vysokým teplotám a sluneč-
nímu záření odolávají střešní krytiny, 
většinou na minerální bázi, bez problémů 
mnoho desítek let. Protože se dnes pod-
kroví využívá k bydlení nebo jiným užitným 
účelům a zároveň se u uživatelů zvyšují 
požadavky na komfort, stále více se za-
tepluje. Zateplení pak musí být chráněno 
proti vodě na vnější straně zabudováním 
pojistné hydroizolační fólie a stejně tak 
je důležité chránit tepelný izolant proti 
působení vodní páry z vnitřní strany prove-
dením vzduchotěsné / parotěsné vrstvy.

Ve spolupráci se vzduchotěsnou /  
parotěsnou vrstvou reguluje pojist-
ná hydroizolace vlhkostní poměry ve 
střešní skladbě a dodatečně chrá-
ní tepelnou izolaci před vniknutím 
vody z vnější strany pod krytinou.

U stále se snižujících sklonů střech ros-
tou požadavky na pojistnou hydroizolaci, 
jako na druhou vrstvu odvádějící proniklou 
vodu – ať již z hlediska doby, po kterou je 
fólie vystavena povětrnosti, tak i po jejím 
zakrytí krytinou. Ztráta vlastností ve vztahu 
k vodotěsnosti zde vede ke škodám rychleji 
než u strmějších sklonů střech. Ideální 
pojistná hydroizlace je difuzně otevřená, 
aby umožnila vyschnutí zabudované nebo 
vniklé vlhkosti, a zároveň má mít vysokou 
vodotěsnost. Tyto vlastnosti se snadno 
zjistí z prohlášení o vlastnostech nebo 
z technického listu (pro pokládku jsou 
také důležité pevnostní charakteristiky, 
které informují o mechanických odol-
nostech a plošná hmotnost zase napoví 
něco o vrstvách fólie a její tuhosti).

Těžší je posoudit výroky o odolnosti 
vůči UV záření nebo maximální mož-
nou dobu, po kterou je možné ponechat 
fólii bez zakrytí. Spolehnout se zde 
pouze na normativní minimální poža-
davky není zárukou skutečně dlouho-
dobé bezpečné funkce druhé vrstvy 
odvádějící vodu ze šikmé střechy.

Funkce pojistné  
hydroizolace na šikmé střeše

Obr. 1: Nevětraná střešní konstrukce, kompletně  
zateplený mezikrokevní prostor.

varianta s  
kleštinou

varianta s  
kleštinou
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I když je pojistná hydroizolace – nezá-
visle na tom, je–li „levná“ nebo „drahá“ 
– jen malou částkou z celkové sumy 
střechy a podkroví, při jejím selhání 
jsou následky pro projektanta, řeme-
slníka a investora velmi nepříjemné.

Jestliže pojistná hydroizolace jako důle-
žitá druhá vrstva odvádějící ze střechy 
vodu přestane plnit svoji funkci, hrozí tato 
nebezpečí, resp. poškození vnikající vodou:

  snížení účinnosti tepelné izolace umístěné 
mezi krokvemi a s tím spojená zvýšená  
spotřeba energií

  plesnivá izolace s negativním účinkem  
na kvalitu vzduchu v interiéru a případnými 
negativními dopady na zdraví obyvatel.

  napadení dřeva střešní konstrukce  
dřevokaznými houbami a možný 
negativní vliv na statiku krovu.

Škody, jako jsou tyto, se většinou projevují 
až za několik let od návrhu projektanta 
a řemeslného provedení. Náprava škod 
je pro investora vždy spojena s velkými 
nepříjemnostmi a často i vysokými náklady. 
Kromě toho vede objasnění zodpovědnosti 
za způsobenou škodu a její náhradu často 
k soudním sporům. Nezávisle na jejich 
výsledku a skutečné odpovědnosti škodí 
tyto spory dobrému jménu projektanta a ře-
meslníka – i když se předpokládaná chyba 
vztahovala „jen“ na výběr nebo doporučení 
výrobku, jenž se ukázal jako nevhodný.

Následky poškozené  
pojistné hydroizolační vrstvy

Obr. 3: Příklady poškození v souvislosti s vadnou , resp.nesprávně zvolenou pojistnou hydroizolací (shora zleva  
dolů doprava): poškození vodou (I a II), tvorba plísní (III), narušení statiky nosné konstrukce (IV), vlhká a tedy  
nefunkční tepelná izolace (V)

Působení UV záření na pojistné hydroizolace4



Pochopit nebezpečí  
poškození UV zářením

Poškození pojistné hydroizolace, která je  
v průběhu pokládky vystavena povětrnosti  
a vysokému mechanickému zatížení  
(např. pádu předmětů), lze snadno poznat 
a opravit. Téměř nemožné je ovšem zjistit 
na stavbě stupeň (začínající) degradace při 
účincích UV záření. Tyto vady nejsou ani 
povrchové, ani viditelné. Stejně jako u ostat-
ních fyzikálních škodlivých faktorů probíhá 
při působení UV záření poškození polymeru 
(z něhož je pojistná hydroizolace vyrobena) 
na molekulární úrovni. Polymery, z nichž 
jsou pojistné hydroizolace vyrobeny, jsou 
přitom na různé úrovni odolnosti vůči jed-
notlivým škodlivým faktorům. Lze tedy vy-
cházet z toho, že UV záření, případně kom-
binované s vyššími teplotami, nejvíce škodí 
pojistným hydroizolacím. A to i z toho dů-
vodu, že UV záření může být velmi vysoké v 
závislosti na roční době, zeměpisné šířce a 
době, po niž je fólie vystavena povětrnosti 
bez zakrytí krytinou. Je-li střešní plocha 
pokryta fólií poškozenou UV zářením, je po 
zakrytí krytinou před jeho dalšími účinky 
chráněna. Další škodlivé účinky jako je 
teplo, vlhko a pohyb vzduchu se však dále 
podílejí (i když díky krytině jen mírněji) spolu 
s původním účinkem UV záření na ztrátě 
funkčnosti fólie, kdy za nějaký čas dojde 
ke snížení nebo ztrátě její vodotěsnosti.

Obr. 5: Větraná (tříplášťová) střešní konstrukce  
s větranou mezerou mezi fólií a tepelnou izolací.

Obr. 4: Nevětraná (dvouplášťová) střešní konstrukce  
se zateplením na celou výšku krokví.

Pro všechny účastníky stavby, od projek-
tanta přes řemeslníka až k investorovi, 
je důležité vědět, že fólie poškozená UV 
zářením nemusí vést ihned ke ztrátě její 
ochranné funkce, ale může být odpovědná 
za pozdější selhání po mnoha letech.

Čas vystavení povětrnosti  
(zatížení UV po dobu výstavby)

Čas vystavení povětrnosti  
(zatížení UV po dobu výstavby)

Stav po zabudování
(fólii dále zatěžují ostatní faktory, 
pokračuje oslabený proces degradace)

Stav po zabudování
(fólii dále zatěžují ostatní faktory, 
pokračuje oslabený proces degradace)
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X % bytových vlastností: fólie 
již neplní svoji funkci.

X % bytových vlastností: fólie 
již neplní svoji funkci.

Čas

Čas

100 %

100 %

Doba možného vystavení povětrnosti 
vztažena na UV záření - určená výrobcem.

Doba možného vystavení povětrnosti 
vztažena na UV záření - určená výrobcem.

Pojistná fólie s dostatečnou  
UV-odolností

Pojistná fólie s nízkou 
UV-odolností

Působení UV záření na pojistné hydroizolace 5



Normativní prohlášení o vlastnostech  
versus informace výrobce

Aktuální celoevropská norma (v EU) 
EN 13859-1 obsahuje požadavky a zku-
šební metody pro pojistné hydroizolace 
a popisuje také metodiku jejich zkoušení 
po umělém stárnutí. Zde jsou vystaveny 
vzorky každé fólie – nejprve po dobu 336 
hodin - přesně definovanému UV záření při 
teplotě 50–53 °C a následně jsou uloženy 
po dobu 90 dní při teplotě 70 °C (±2 °C). 
Po tomto umělém stárnutí se zkouší vedle 
mechanických vlastností také odolnost 
proti pronikání vody (na vzorek působí 
vodní sloupec), která by měla být ve stejné 
třídě jako před účinky umělého stárnutí. 
Doba expozice UV zářením odpovídá 
působení na položenou fólii po dobu ca. 
4 týdnů v letních měsících na jihu Evropy. 

S přesnějším pozorováním procentuální-
ho úbytku odolnosti proti pronikání vody, 
jež by umožnilo odhadnout další proces 
stárnutí, se nepočítá, stejně jako s udáním 
absolutních hodnot změřeného vodního 
sloupce před a po testu umělého stárnutí.

Současně nejsou zohledněny další škodlivé  
vlivy jako je výrazně vyšší vlhkost, jejíž  
účinek se u některých polymerů dá pozoro - 
vat, a také vliv únavy materiálu způsobený  
pohybem vzduchu.

Na základě čeho ale dávají někteří  
výrobci pojistných hydroizolací informace 
o možnosti vystavení fólie působení  
povětrnosti po mnoho měsíců? 

Jedna možnost existuje, pokud se expozice  
UV záření při zkoušce umělého stárnutí  
prodlouží. V druhé části normy EN 13859, 
která se zabývá fasádními pásy, je doba 
zkoušení zvýšena na 5.000 hodin, což od-
povídá vystavení nezakryté fólie UV záření 
po dobu 60 týdnů. Nakolik je tento přepočet  
realistický, je otázkou, protože ani zde shora  
jmenované další škodlivé faktory nejsou  
zohledněny.

Dodržení normou podmíněných „mini
málních požadavků“ ve vztahu s pro-
cesem stárnutí ještě nezaručuje jistotu 
dlouhodobé funkce po desetiletí.

Výrobci ovšem mají možnost své výrobky  
vystavit co nejvyššímu UV záření při sou- 
čas ném působení vysokých teplot, vysoké  
relativní vzdušné vlhkosti a působení  
skutečného větru. Tyto podmínky nalez- 
neme třeba na Floridě.

Působení UV záření na pojistné hydroizolace6



Proces stárnutí pojistných  
hydroizolací v teorii a praxi

Intenzita UV záření, kterému je pojistná 
hydroizolace vystavena ve fázi výstavby, je 
odlišná od množství energie, které je fólie 
vystavena při testu UV zářením v kontro-
lovaném laboratorním prostředí. V praxi 
mají vliv na množství záření dopadajícího 
na fólii i další faktory jako kapky vody nebo 
částečky z atmosféry, hodnoty ozonu, 
úhel slunečního svitu, teplota, mraky a 
aerosoly. Umístění střechy je také důležité. 
Podmínky ve Stockholmu nebo Varšavě 
nebudou stejné jako v jižním Španělsku: 
roční UV záření je například v Málaze 
dvojnásobně vyšší než ve Stockholmu 
nebo v Moskvě. Sluneční záření se měří 
v kiloLangley (kLy) za rok. V Evropě jsou 
běžné hodnoty okolo 100 kLy, což odpo-
vídá asi 4.000 MJ/m² globálního záření.

Ačkoliv záření UV-A a UV-B (vlnová dél-
ka mezi ca. 295 a 400 nm) tvoří jen 
zhruba pět až šest procent celkového 
záření, může způsobit významné škody 
na polymerech pojistných hydroizo-
lací. resp. ovlivnit jejich funkčnost.

Obr. 6: Mapa globálního slunečního záření v kLy/rok
(©2017 The World Bank, Solar resource data: Solargis.)

Tabulka 1 ukazuje hodnoty ročního 
globálního, resp. UV záření v různých 
zeměpisných oblastech a časová mě-
ření normovaným QUV-přístrojem.

Pojistná hydroizolace, která odolá tes-
tu stárnutí QUV po dobu 1.000 hodin, 
by mohla být teoreticky vystavena 149 
dnů přímým účinkům UV záření na jihu 
Španělska, což by odpovídalo 21 týd-
nům. Pro srovnání, těchto 1.000 hodin 
v laboratorní zkoušce odpovídá 238 
dnům v Dortmundu, tedy 34 týdnům.

Roční globální 
sluneční záření  

[kLy]

Roční  
UV záření  
[MJ/m²]

Vztah mezi zkouškami přístrojem  
QUV a odvozené doby působení  

UV záření na fólii ve dnech

336 h QUV =  
55 MJ/m²  

laboratorně

1.000 h QUV =  
164 MJ/m²  
laboratorně

5.000 h QUV =  
818 MJ/m²  
laboratorně

Dortmund 100 251 80 238 1.189

Marseille 130 326 62 183 9.15

Moskva 80 201 100 298 1.487

Stockholm 70 176 114 341 1.699

Miami, Florida 160 402 50 149 743

Tabulka 1: Roční sluneční záření a odpovídající doba vystavení fólie účinkům UV záření
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Proces stárnutí pojistných  
hydroizolací v teorii a praxi

  Proč by měla být omezena doba, po  
kterou je možné fólii ponechat účinkům  
povětrnosti ?

  Pojistná hydroizolace není jen (před)
poškozena UV zářením po dobu vý-
stavby, ale i po zakrytí na ni působí 
teplota, vlhkost a pohyb vzduchu.

  Intenzita UV záření by se neměla uva-
žovat jen jako roční, ale i měsíční. V 
červnu 2019 byl měsíční úhrn slunečního 
záření na východě Německa (v Görlitz) 
224 kWh/m², což odpovídá měsíční hod-
notě UV záření ca. 48 MJ/m² : standardní 
pojistná hydroizolace, která splní mini-
mální požadavky na stárnutí (336 hod 
QUV přístroj), by v tomto případě mohla 
být vystavena povětrnosti maximálně 
35 dní, než by ztratila svoji funkčnost.

Po zakrytí střechy krytinou neexistuje žádná 
možnost snížit účinek dalších škodlivých 
faktorů jako jsou teplo, vlhkost a pohyb 
vzduchu. Protože ale už ve fázi pokládky 
fólie by mohlo dojít k nadměrnému vyso-
kému zatížení UV zářením a jejímu „před-
poškození“, musí být doba, po kterou je 
možné vystavit fólii povětrnosti, omezena.

Měsíční úhrn  
slunečního záření Měsíční úhrn 

UV záření 
[MJ/m²]

Vztah mezi zkouškami přístrojem QUV  
a odvozené doby působení UV záření  

na fólii ve dnech

[kWh/m²] [MJ/m²]
336 h QUV =  

55 MJ/m²  
laboratorně

1.000 h QUV =  
164 MJ/m²  
laboratorně

5.000 h QUV =  
818 MJ/m²  
laboratorně

Dortmund 191 688 41 41 123 615

Dresden 224 806 48 35 105 524

Marseille 320 1.152 69 25 74 367

Jižní Španělsko 400 1.440 86 20 59 293

Tabulka 2: Měsíční úhrny slunečního záření a odpovídající doba vystavení fólie UV záření

Působení UV záření na pojistné hydroizolace8
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Alterungsdauer [Wochen]

Einfluss von Temperatur auf der Funktion einer Unterdeckbahn 
(in Wochen bei +70°C )

Bahn A (200 g/m²)

Bahn B (150 g/m²)

Bahn C (80 g/m²)

Bahn D (145 g/m²)

Bahn E (150 g/m²)

Zrychlené zkušební  
metody/stresové faktory

UV-záření a teplota jsou hlavními faktory  
(vedle zatížení vlhkostí a pohybem vzduchu),  
které mohou ovlivnit spolehlivou funkčnost  
pojistné hydroizolace. 

V příslušném testu bylo odzkoušeno 
pět pojistných hydroizolací a u všech se 
prokázalo snížení pevnosti, pružnosti a 
vodotěsnosti (dynamický vodní sloupec).

Testovaná pojistná  
hydroizolace

Skladba materiálu
Maxmiální UV odolnost  
deklarovaná výrobcem

Fólie A (200 g/m²) PP textilie – vícevrstvý funkční film – PP textilie 4 měsíce

Fólie B (150 g/m²) PP textilie – funkční film – PP textilie 3 měsíce

Fólie C (80 nebo 190 g/m²) Funkční film – PP textilie > 4 měsíce

Fólie D (110 nebo 145 g/m²) PP textilie – funkční film – PP textilie 3 měsíce

Fólie E (150 g/m²) PP textilie – funkční film – PP textilie 3 měsíce

Tabulka 3: Difuzně otevřené pojistné hydroizolace a jejich deklarovaná doba vystavení povětrnosti

Po roce testování vysokou teplotou byly 
hodnoty dynamického vodního sloupce 
ještě před 2.000 mm u všech zkouše-
ných fólií, přičemž jeden vzorek (fólie B) 

ztratil téměř 70 % ze svých původních 
hodnot. Z toho vyplývá, že pouhé tep-
lotní zatížení není pro pojistné hyd-
roizolace nijak zvlášť problematické. 

Obr. 7: Dlouhodobý vliv teploty na funkci pojistné hydroizloace ( v týdnech při +70 °C)
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Alterungsdauer [Wochen] 

Einfluss von UV-Strahlung auf der Funktion einer Unterdeckbahn  
(QUV Test nach EN 138591-/-2 in Wochen bei +50°C ) 

 
Bahn A (200 g/m²)

Bahn B (150 g/m²)

Bahn C (80 g/m²)

Bahn D (110 g/m²)

Bahn E (150 g/m²)

692 mm 
1.046 mm 

534 mm 

Obr. 8: Dlouhodobý vliv UV záření na pojistné hydoizolace

Dlouhodobé zatížení UV zářením je oproti 
zatížení teplotou pro značnou část po-
jistných hydroizolací problematičtější. Po 
laboratorním testu 1.000 hod QUV-přístro-
jem (ca.6 týdnů umělého stárnutí) ukazují 
hodnoty dynamického vodního sloupce sice 
ještě přes 50 % výchozích hodnot, u fólií B a 
D však byly změřeny výrazné ztráty vlast-
ností. U takto masivně „předpoškozených“ 
fólií UV zářením dojde po několika málo 
letech k úplné ztrátě funkčnosti i přesto, 
že budou zakryté krytinou. Také fólie C a 
E vykazují nejpozději po 36 týdnech vý-
razné snížení vlastností. Fólie A vybavená 
speciálním UV stabilním funkčním filmem 
naproti tomu vykazuje podobnou změnu 
vlastností, ovšem až po 96 týdnech (skoro 
2 roky).Protože ve vztahu k dynamické-
mu vodnímu sloupci tato fólie vykazovala 
velmi vysoké výchozí hodnoty, poskytuje 
i po absolvování tohoto extrémního tes-
tu vodní sloupec přes 4.000 mm, což je 
mimořádný bezpečnostní potenciál.

U zkoušky Florida-Test se vzorky výrobků 
vystaví reálnému působení povětrnostních 
vlivů – vysoké intenzitě UV záření, teplotě, 
vlhkosti a pohybu vzduchu. Kombinace 
nejrůznějších škodlivých vlivů vede u 
fólií nižších kvalit velmi rychle k výrazným 
ztrátám vlastností. Pět testovaných vzor-
ků vykázalo rozdílné výsledky. Pevnosti 
jsou v první řadě závislé na nosné textilii. 

U všech výrobků nastal v závislosti na  
čase konstantní úbytek, který byl u fólií B,  
D a E výrazně vyšší, než u fólií A a C. Pev-
nostní vlastnosti ale ještě nedávají infor-
maci o funkci fólie při použití jako druhé 
vrstvy odvádějící vodu ze šikmé střechy 
(obr. 9). Je možné, že výrobek vykazuje 
i po dlouhé expozici UV záření vysoké 
pevnostní charakteristiky, ovšem jeho 
funkční film, který je odpovědný za vodo-
těsnost fólie, byl přitom značně poškozen.

Zrychlené zkušební  
metody/stresové faktory
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Zrychlené zkušební  
metody/stresové faktory

Důležitým faktorem pro odhad funkčnosti 
druhé vrstvy pro odvod vody ze střechy je 
vývoj pevnostních charakteristik (prodlou-
žení při přetržení) funkčního filmu: zde se 
u vzorků B, D a E snížily hodnoty po 12 
týdnech o 60 až 90 % v porovnání s výcho-
zími hodnotami. Vzorky A a C vykazovaly 
oproti tomu výrazně lepší mechanické 
vlastnosti. Je ovšem třeba říci, že vzorek 

C byla fólie určená pro ochranu fasád s 
obkladem s otevřenými spárami (obr. 10).

U fólií B, D a E lze po 12 týdnech půso-
bení povětrnosti na Floridě pochybovat 
o schopnosti odvádět vodu ze střechy, 
zatímco u fólií A a C byly ještě po 36 týd-
nech mechanické vlastnosti dostačující.

Obr.9: Test na Floridě (vystavení fólie skutečným povětrnostním podmínkám), pevnost po stárnutí.

Obr.10: Test na Floridě  
(vystavení fólie skutečným povětrnostním podmínkám), prodloužení funkční vrstvy do přetržení.
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Porovnání dvou fólií  
a jejich vyhodnocení

Pojistná hydroizolace A
Fólie A může být podle vyjádření výrobce 
vystavena povětrnostním vlivům a UV 
záření po dobu 16 týdnů. Všechny testy 
absolvovala s velmi dobrými výsledky. I 
po maximální přípustnou dobu expozice 
UV záření bylo těsně před zakrytím kryti-
nou zjištěno, že výška vodního sloupce se 
neodchýlila od výchozích hodnot, známky 
poškození UV zářením nebyly zjištěny. 
Lze tedy vycházet z toho, že vlastnosti a 
funkce se sníží jen minimálně a fólie bude 
vykazovat ještě po mnoha letech vysokou 
hodnotu vodního sloupce (> 4.000 mm).

Pojistná hydroizolace B
Fólie B je výrobek, jenž podle údajů výrobce 
smí být vystaven povětrnosti a UV záření  
po dobu 3 měsíců. Po zkouškách, jež odpo-
vídaly vystavení fólie povětrnosti a UV zá-
ření na jihu Francie, ztratila fólie téměř 50 % 
ze své hydroizolační funkce: destrukce UV 
zářením byla pokročilá ještě před zakrytím 
střechy krytinou. Lze tedy předpokládat, že 
poškození polymerů bude i po zakrytí kry-
tinou ve zmenšené formě pokračovat, což 
povede za pár let k výšce vodního sloupce 
pod 200 mm. Přestože fólie po expozici UV 
zářením a povětrnostním vlivům vykazo-
vala dostatečnou vodotěsnost, za několik 
let svoji hydroizolační schopnost ztratí.

Obr. 11: Srovnání vlastností pojistné fólie A a B – znázornění vývoje vlastností ve vztahu k funkci pojistné  
hydroizolace (hodnoty vystavení povětrnosti = výsledky testu QUV; funkčnost fólie po zakrytí krytinou = prognóza) 

Stav po zabudování – Fólie A
(fólii dále zatěžují ostatní faktory,  
pokračuje oslabený proces degradace)
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100 %

Prognóza dynamického 
vodního sloupce 
fólie A: 4.000 mm 
(ztráta zhruba 10 %)

Prognóza dynamického 
vodního sloupce fólie B
< 200 mm (ztráta 
zhruba 90 %)

10 týdnů QUV
= 4 měsíce
ystavení povětrnosti  
v jižní Francii  
(dle informace výrobce  
fólie A)

7 týdnů QUV
= 3 měsíce

vystavení povětrnosti  
v jižní Francii  

(dle informace výrobce
fólie B)

Stav po zabudování – Fólie B
(fólii dále zatěžují ostatní faktory,  
pokračuje oslabený proces degradace)

Pojistná hydroizolace A

7 týdnů      10 týdnů Čas (QUV Test) v týdnech

Pojistná hydroizolace B
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Vysvětlení rozdílu: vystavení fólie povětrnosti ve vztahu k  
UV záření versus ochranná funkce pojistné hydroizolace po  
dobu vystavení povětrnosti při funkci dočasného zastřešení.

Pro vysvětlení rozdílu obou pojmů  
se rozlišují dva případy, respektive  
dva dotazy: 

  1. Případ/dotaz:
Vystavení účinkům povětrnosti v řádu 
mnoha týdnů nebo měsíců se vždy vzta-
huje na UV odolnost pojistné hydroizolace 
a ne na ochrannou funkci dočasného 
zastřešení střechy nebo budovy. Tato 
odolnost je zpravidla čistě jen vlastností 
materiálu, kde nemusí být nutně zohledně-
ny další faktory ovlivňující stárnutí. Zodpo-
vědní výrobci používají tento údaj pouze 
proto, aby mohli reagovat na následující 
dotazy projektanta nebo řemeslníka: 

  Může být střešní plocha, která byla dopo-
sud chráněna jen fólií, zakryta krytinou, 
aniž by hrozilo nebezpečí, že pojistný pás 
je natolik poškozený UV zářením, že to ve 
střednědobém horizontu povede ke ztrá-
tě vlastností celé stavební konstrukce? 

Pokud výrobce stanovil dobu, po niž je 
možné vystavit fólii povětrnosti ve vztahu 
k UV záření a doba skutečné expozice této 
fólie je v rámci výrobcem stanovené lhůty, 
potom je odpověď na tuto otázku „ano“.

Možnost dlouhé expozice povětrnostním 
vlivům vztažená na UV záření poskytuje 
dostatek času a jistotu, pokud dojde k ne-
plánovaným časovým posunům, např. při 
těžkostech s dodáním střešní krytiny, při 
nevhodných povětrnostních podmínkách 
nebo výpadku personálu u řemeslníků.

Působení UV záření na pojistné hydroizolace 13



  2. Případ/dotaz
Dají-li se zmíněné časové posuny s vel-
kou pravděpodobností očekávat a je již 
při pokládce fólie jasné, že k nim dojde, 
neměli by se projektant a řemeslník spo-
léhat pouze na expozici povětrnosti ve 
vztahu k UV záření konkrétního výrobku. 
Pokud je výrobce dotázán na maximální 
časovou možnost vystavení fólie povětr-
nosti současně s ochrannou funkcí střešní 
konstrukce po dobu výstavby, měl by udat 
časový údaj v řádu několika týdnů. Navíc 
k takovému opatření musí být fólie vhod-
ná, aby potřebnou funkci splnila = funkce 
dočasného zastřešení. K tomu je třeba 
připočítat například těsné slepení všech 
přesahů, stejně tak i dešti odolná napojení 
na prostupující konstrukce a zabránění pro-
nikání srážkové vody perforacemi kontralatí 
a střešních latí. Dodatečně je tedy třeba 
zohlednit vedle materiálové UV odolnosti 
samotné fólie i možnosti a hranice při zpra-
cování difuzně otevřených fólií i z hlediska 
řešení těsnosti jejich spojů a napojení.

  Lze pojistnou hydroizolaci, která 
bude vystavena UV záření po celou 
přípustnou dobu, zároveň využít jako 
dočasné zastřešení a po celou tuto 
dobu by chránila podstřešní kon-
strukci nebo stavební prvek před 
vlastním položením střešní krytiny? 

V tomto případě by zpravidla výrobce  
měl odpovědět „ne“.

Máli pojistná hydroizolace plánovitě 
chránit další konstrukce po dobu vý-
stavby před položením krytiny (dočasné 
zastřešení), bude lhůta pro toto použití 
od výrobce výrazně kratší, než jen samot-
ná možnost vystavení fólie UV záření.

V některých členských zemích EU se 
stanovuje maximální doba mezi polože-
ním pojistné hydroizolace až po finální 
zakrytí střešní krytinou. Tak je na příklad 
ve Francii v národní normě předepsá-
na maximální lhůta 8 dní. V zemích bez 
srovnatelných předpisů většina výrobců 
omezuje výše uvedenou funkci dočas-
ného zastřešení – při správném prove-
dení – na několik týdnů. Pokud tento čas 
není dostačující, je třeba zvolit dodatečná 
opatření – zakrytí ochrannými plach-
tami nebo vytvořením ochranné střechy.

Působení UV záření na pojistné hydroizolace

Vysvětlení rozdílu: vystavení fólie povětrnosti ve vztahu k  
UV záření versus ochranná funkce pojistné hydroizolace po  
dobu vystavení povětrnosti při funkci dočasného zastřešení.
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Závěr, aneb co je třeba zohlednit při navrhování a 
provádění střešní konstrukce ve vztahu k UV záření.

Pojistné hydroizolace dodatečně chrání 
tepelnou izolaci a/nebo dřevěnou kon-
strukci. Před vlastním položením střešní 
krytiny přebírá pojistná fólie při správném 
řemeslném zpracování ochranu před 
deštěm po omezenou dobu. Až do celkové 
pokládky střešní krytiny je pojistná hyd-
roizolace vystavena nejrůznějším škodli-
vým faktorům, přičemž UV záření může 
vést k jejímu nejvýraznějšímu poškození. 
I po položení střešní krytiny mají na fólii 
vliv další škodlivé vlivy, které mohou podle 
stupně předchozího poškození UV zářením 
u nedostatečně UV stabilizovaných vý-
robků vést k výraznému snížení vlastností 
a být nebezpečím pro celou střechu.

  Jak se mohou investoři, projektanti a  
řemeslníci chránit před tímto nebezpečím? 

  Zohlednění vlivu UVzáření 
Berte v úvahu téma UV záření při kaž-
dém návrhu a realizaci střechy a 
veďte k tomu i své spolupracovníky.

  Respektování objektových zvláštností 
V závislosti na umístění objektu, jeho 
orientaci, sklonech střešních ploch a 
ročním období, ve kterém bude po-
jistná fólie pokládána a vystavena 
povětrnosti, jsou rozdílná zatížení UV 
zářením a to je třeba brát v úvahu

  Plánování a dodržení krátké doby  
vystavení fólie povětrnostním vlivům 
Každou pojistnou hydroizolaci zatěžují 
škodlivé faktory zmíněné v předcho-
zím textu. Protože UV záření dokáže 
v relativně krátkém čase, než se po-
loží střešní krytina, způsobit značné 
poškození fólie, mělo by se už při 
návaznosti prací počítat s co nejnižší 
dobou vystavení fólie povětrnosti.

  Volba pojistné hydroizolace  
s dobrou UV stabilitou 
U neplánovaného delšího vystavení 
fólie povětrnosti poskytují UV stabilní 
pásy vyšší bezpečnostní potenciál ve 
srovnání s fóliemi nedostatečně stabili-
zovanými. Takové by se pak před vlastní 
pokládkou střešní krytiny měly vyměnit.

  Ochrana po dobu vystavení povětrnosti 
– dočasné zastřešení 
Je-li vyžadována ochranná funkce před 
vlastním položením střešní krytiny,  
musí to být zohledněno již při pokládce  
pojistné hydroizolace.Přitom dbejte na  
to, aby nebyla překročena maximální  
možná doba pro tuto funkci dočasného  
zastřešení podle údajů výrobce.

  Co ještě? 
U staveb s nutností „vyšší“ ochrany 
(např. kulturní památky), kdy bude 
časově překročena funkce dočasného 
zastřešení oproti údajům výrobce nebo 
i u plánovaných extrémně dlouhých 
časových prodlev, se musí počítat s 
dodatečnými ochrannými opatření-
mi – např.zaplachtování celé plochy 
střechy nebo výstavba provizorního 
zastřešení nad vlastní střechou.

Působení UV záření na pojistné hydroizolace 15



  Máte další otázky?  
Zavolejte našim expertům, jsou tady pro Vás. 
 
Karel Bulín 
Tel.: 00420 602 319 093 
E-Mail: karel.bulin@dorken.cz  
Internet: www.dorken.cz 
  
Dörken s.r.o. 
 Nad Vinným potokem 2 
CZ-101 11 Praha 10-Vršovice 

  DELTA® chrání hodnoty.


