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PLOCHÉ ST¤ECHY
A PùNOV¯ POLYSTYREN

3.1 Úvod
V na‰em klimatu mají ploché stﬁechy pomûrnû krátkou tradici. Byly
k nám pﬁeneseny teprve na pﬁelomu devatenáctého a dvacátého
století z oblastí s velmi mírn˘m klimatem, zejména z jiÏní Evropy.
Jejich uplatnûní v na‰ich drsnûj‰ích klimatick˘ch podmínkách
umoÏnily nové materiály – zpoãátku zejména povlakové izolace
z dehtov˘ch nebo asfaltov˘ch lepenek s nezbytn˘mi nátûry, pozdûji z asfaltov˘ch nataviteln˘ch pásÛ. Pﬁi zvy‰ování nárokÛ na tepelnou izolaci ploch˘ch stﬁech se po polovinû dvacátého století zaãal
hromadnû pouÏívat pûnov˘ polystyren.
K masivnímu roz‰íﬁení ploch˘ch stﬁech v ‰edesát˘ch letech dvacátého století napomohly u nás zejména tﬁi pﬁíãiny - jejich zdánlivá jednoduchost, jejich snaz‰í moÏnost zprÛmyslnûní s vysokou
produktivitou práce a jejich zaãlenûní do moderního architektonické tvarosloví funkcionalismu, konstruktivismu a dal‰ích globálních novodob˘ch architektonick˘ch stylÛ. To se promítlo zejména
pﬁi prÛmyslové v˘stavbû halov˘ch objektÛ a zprÛmyslnûné hromadné v˘stavbû bytov˘ch panelov˘ch objektÛ.
Postupnû se u nás ploché stﬁechy staly vût‰inovou konstrukcí
zastﬁe‰ení a pﬁes nedávné oÏivení zájmu o ‰ikmé stﬁechy zÛstávají ploché stﬁechy nadále rozhodující stﬁe‰ní konstrukcí. Vyboãení z klimatick˘ch stavebních tradic v‰ak vede ke zv˘‰enému namáhání, riziku poruch, vad a zkrácení Ïivotnosti.
Ploché stﬁechy jsou jednoduché pouze zdánlivû. V ﬁe‰ení ploch˘ch
stﬁech je skryta ﬁada technick˘ch a technologick˘ch problémÛ,
které je ﬁadí mezi nejobtíÏnûj‰í ãásti stavby. Chyby pﬁi návrhu a realizaci ploch˘ch stﬁech jsou drahé – vynucují si pﬁedãasné opravy,
popﬁ. i rozsáhlej‰í rekonstrukce. Opravy ploch˘ch stﬁech jsou ãasto
odbornû nároãnûj‰í neÏ nové ploché stﬁechy.
V˘voj ploch˘ch stﬁech vedl k rozmanitosti konstrukãních ﬁe‰ení.
Pro pochopení jejich zákonitostí se rozli‰ují:

bezpeãnû izolovat
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• v˘sledné tepelnû izolaãní pÛsobení je velmi závislé na kvalitû
detailÛ s minimalizací vlivu tepeln˘ch mostÛ.

• podle poãtu nosn˘ch plá‰ÈÛ na:
- jednoplá‰Èové ploché stﬁechy (dodnes v zahraniãí naz˘vané
„teplé”, u nás tento název b˘vá ãast˘ ve star‰ích publikacích;
obvykle nevûtrané, dﬁíve se provádûly také s kanálky, které mûly
zaji‰Èovat mírné odvûtrání)
- dvouplá‰Èové ploché stﬁechy (dodnes v zahraniãí naz˘vané
nûkdy „studené”, u nás tento název b˘vá obãas uÏívan˘ ve star‰ích publikacích; obvykle odvûtrané)
- víceplá‰Èové ploché stﬁechy - obsahují více neÏ dva nosné plá‰tû a jsou zcela v˘jimeãné

Nesplnûním tûchto pravidel se zhor‰uje tepelnû izolaãní funkce
ploch˘ch stﬁech a dochází k v˘znamn˘m charakteristick˘m vadám
a poruchám.

3.1.1 Zatékání do stﬁechy
Jednou z hlavních pﬁíãin poru‰ení vodotûsnosti ploch˘ch stﬁech
b˘vá pomalé ãi nedostateãné odvádûní vody z povrchu stﬁechy.
To klade nadmûrné poÏadavky na vlastnosti a provedení obvyklé
povlakové krytiny vãetnû spojÛ. Stﬁechy s navrÏen˘m nulov˘m
nebo témûﬁ nulov˘m sklonem proto nejsou vhodné. Díky tolerancím pﬁi realizaci, prÛhybÛm nosné konstrukce a reáln˘m v˘‰kov˘m zmûnám pﬁi provádûní v nich ãasto vzniknou opaãné sklony,
takÏe je riziko tvoﬁení velk˘ch kaluÏí.

• podle poﬁadí vrstev na:
- ploché stﬁechy s klasick˘m poﬁadím vrstev
- ploché stﬁechy s opaãn˘m poﬁadím vrstev (obrácené, kdy se
zmûní poﬁadí hydroizolace a tepelné izolace, takÏe tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu je nad hydroizolací)
- ploché stﬁechy duo (spodní tepelná izolace – stávající hydroizolace – nová horní tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu, napﬁ. pﬁi zv˘‰ení tepelné izolace nad bezchybnou hydroizolaci pÛvodní stﬁechy; prakticky je to doplnûní obrácené skladby
nad stávající klasickou skladbu)

Vyhodnocení poruch ploch˘ch stﬁech panelov˘ch budov provedené v 90. letech minulého století potvrdilo, Ïe i ménû kvalitní hydroizolaãní krytiny a jejich spoje jsou pﬁekvapivû bezpeãné pﬁi sklonu nad 5 % (pro praktickou kontrolu je v˘hodné sklon udávat
v procentech). Naopak stﬁechy s minimálními sklony vykazovaly
poruchy i pﬁi provedení z velmi kvalitních povlakov˘ch krytin.

- ploché stﬁechy plus (spodní tepelná izolace – stávající hydroizolace – nová horní tepelná izolace – vnûj‰í nová hydroizolace,
napﬁ. pﬁi dodateãném zateplení s novou vnûj‰í hydroizolací pﬁi
ponechání pÛvodních vrstev; prakticky je to doplnûní klasické
skladby vãetnû tepelné izolace nad stávající klasickou skladbu),
• podle vyuÏití na:
- ploché stﬁechy omezenû pochÛzné (nûkdy nepﬁesnû oznaãované jako „nepochÛzné”, pﬁi skuteãném uÏívání se po nich vÏdy
obãas chodí)
- ploché stﬁechy plnû pochÛzné (terasy)
- zelené stﬁechy (nebo téÏ stﬁe‰ní zahrady, se zelení extenzivní ãi
intenzivní, u stﬁech s intenzívní zelení nûkdy jako speciální typ
pochÛzn˘ch stﬁech)
- pojízdné stﬁechy (obvykle parkovi‰tû, únosnûj‰í nûkdy téÏ heliporty)
• podle tepelné akumulace se jako zvlá‰tní vyãleÀují stﬁechy
lehké s plo‰nou hmotností pod 100 kg/m2 (obvykle na dﬁevûném
bednûní nebo trapézovém plechu)
Návrh nové ploché stﬁechy ovlivÀují zejména vnitﬁní a vnûj‰í podmínky oãekávané v prÛbûhu Ïivotnosti stavby.

Je to dáno i tím, Ïe vût‰í sklony odvedou vodu z nerovností stﬁechy, kde by jinak vznikly kaluÏe. Nebezpeãnost vût‰ích kaluÏí vnímá
âSN 73 1901 „Navrhování stﬁech”, která na stﬁe‰e pﬁipou‰tí kaluÏe vody hluboké nejv˘‰e 10 mm. Nejspolehlivûj‰í jsou v‰ak samozﬁejmû ploché stﬁechy bez kaluÏí. Z tohoto pohledu je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích opatﬁení kladení hydroizolaãních pásÛ po spádu („po
vodû”).

Pﬁi opravû, údrÏbû a zateplení pÛvodní ploché stﬁechy se v˘raznû
uplatÀuje v˘chozí ﬁe‰ení a souãasn˘ stav stﬁechy, kterému se musí
podﬁídit návrh nov˘ch vrstev stﬁe‰ního plá‰tû. PÛvodní a nové vrstvy pﬁi obnovû stﬁech totiÏ spolupÛsobí. Rozmanitost dosavadních
stﬁech vyvolává i rÛznorodost správn˘ch ﬁe‰ení pﬁi jejich potﬁebném zateplení a pﬁi obnovû hydroizolaãní krytiny. Proto neexistuje recept na jednotné, univerzálnû správné ﬁe‰ení ploch˘ch stﬁech.

Podle âSN 73 1901 „Navrhování stﬁech – Základní ustanovení ”
má b˘t sklon povlakové hydroizolaãní vrstvy ploché stﬁechy nejménû 1°, tj. 1,75 %, smûrem k odvodÀovacím prvkÛm, a to vãetnû
úÏlabí. Je zajímavé, Ïe podle DIN se ploché stﬁechy se sklonem
pod 2,0 % povaÏují za zvlá‰tní konstrukci se zv˘‰en˘mi poÏadavky na bezpeãnost hydroizolace. Stﬁechy se sklonem nad 3°, tj.
5,25%, které zajistí zv˘‰enou hydroizolaãní bezpeãnost vylouãením kaluÏí na stﬁe‰e, mají zv˘‰ené poÏadavky na kotvení, pokládku i na vlastní hydroizolaãní materiály. Doporuãují se tedy ploché
stﬁechy s bezpeãn˘m sklonem 3 aÏ 5 %.

Tepelná izolace ploch˘ch stﬁech se ﬁídí zejména tûmito obecn˘mi
pravidly:
• základními pﬁedpoklady dobré tepelnû izolaãní funkce jsou dlouhodobá hydroizolaãní spolehlivost stﬁechy a omezení kondenzace vodní páry ve stﬁe‰ním plá‰ti,
• potﬁebná tlou‰Èka tepelná izolace stﬁechy musí souvisle pﬁecházet v tepelnou izolaci obvodov˘ch stûn, popﬁ. dal‰ích navazujících konstrukcí,
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Podrobnûj‰í pokyny a doporuãení pro ﬁe‰ení hydroizolaãní spolehlivosti jsou v âSN 73 1901.

Pﬁi obousmûrném spádování urãuje sklon stﬁe‰ních rovin úÏlabí.
Aby i v úÏlabí byl minimální sklon, musí b˘t sklon stﬁe‰ních rovin
vy‰‰í neÏ 1,4 násobek minimálního sklonu.
Pro odvodnûní ploché stﬁechy je také dÛleÏit˘ stﬁe‰ní vtok, kter˘
musí mít svûtlost nejménû DN 100 a jeho horní okraj musí leÏet
v nejniÏ‰ím místû ploché stﬁechy. V bezprostﬁedním okolí vtoku je
vhodné zajistit vût‰í sklon krytiny ke vtoku, nejménû 3°. Vtok by
nemûl leÏet blíÏe neÏ 0,5 m od atik, stûn a prostupujících konstrukcí.
Na ploché stﬁe‰e by mûly b˘t nejménû 2 vtoky, jejich vzájemná
vzdálenost by nemûla pﬁev˘‰it 15 m. Zaná‰ení vtoku brání osazení ko‰e na zachycení neãistot a ﬁe‰ení navazujícího svodu bez
ohybÛ, popﬁ. s ãistícími kusy u nezbytn˘ch ohybÛ dostateãnû vzdálen˘ch od vtoku. Nad tepelnou izolací dvouplá‰Èov˘ch stﬁech musí
b˘t kvÛli promrzání tepelnû izolováno nejen odpadní potrubí vãetnû stﬁe‰ního vtoku, ale i ostatní trubní prostupy stﬁe‰ním plá‰tûm.
Ve snûhov˘ch oblastech jsou v˘hodné elektricky vyhﬁívané vtoky,
které jsou bezpeãnûj‰í pﬁi odtávání snûhu.

3.1.2 Vodní pára ve stﬁe‰e
Kondenzace vodní páry uvnitﬁ stﬁechy mÛÏe mít stejné dÛsledky
jako pﬁímé zatékání atmosférické vody do stﬁechy. Zhor‰ují se vlastnosti materiálÛ, zkracuje se jejich Ïivotnost a degradaãní spolupÛsobení zesiluje zv˘‰en˘ poãet mikroorganismÛ. V interiéru objektu se následnû mohou projevit i hygienické závady.
Proto se poÏaduje vylouãení, popﬁ. omezení, kondenzace vodní
páry uvnitﬁ stﬁe‰ní konstrukce pﬁi prostupu vodní páry z vnitﬁního
do vnûj‰ího prostﬁedí v zimním období a moÏnost vysychání stﬁechy v letním období.
Povlakové hydroizolaãní krytiny (asfaltové hydroizolaãní pásy,
nûkteré druhy hydroizolaãních fólií) mají ãasto vy‰‰í difúzní odpor.
Pﬁi neodborném návrhu ãi provedení se mohou stát pﬁíãinou kondenzace vodní páry, nejãastûji tûsnû pod povrchem krytiny. Pﬁi
náhlém odpaﬁení zkondenzované vody dochází k nadmûrn˘m
deformacím krytiny (puch˘ﬁe i vût‰í v˘dutû, následnû i poru‰ení
krytiny a zatékání). Zkondenzovaná voda mÛÏe putovat gravitací
do spodních vrstev ploché stﬁechy, kde negativnû ovlivÀuje vlastnosti a Ïivotnost materiálÛ. Pﬁi vût‰ím zkondenzovaném mnoÏství
se mÛÏe vlhkost ‰íﬁit aÏ na podhledov˘ povrch stropu pod stﬁechou, kde tvoﬁí vlhkostní mapy a odkapává. Pﬁidáváním dal‰ích
vrstev krytiny pﬁi opravách a údrÏbû stﬁechy se situace stále zhor‰uje - difúzní odpor na vnûj‰ím povrchu narÛstá a s tím narÛstá
také zkondenzované mnoÏství vody.

Stﬁechy s vnûj‰ím odvodnûním je tﬁeba navrhovat tak, aby se zabránilo tvorbû ledov˘ch valÛ pﬁi okraji stﬁechy a tím i nebezpeãí následného zatékání vody do podstﬁe‰ních prostor.
Ploché stﬁechy zv˘‰ené atikou ãi pﬁilehl˘mi stûnami po celém obvodû by mûly mít bezpeãnostní pﬁepad ve v˘‰ce nejv˘‰e 0,1 m nad
nejniÏ‰ím místem roviny odvodnûní, chránûn˘ pﬁed snûhem.
DÛleÏité je vytaÏení hydroizolaãní vrstvy na pﬁilehlé stûny a jiné
konstrukce do v˘‰ky nejménû 0,15 m nad rovinu odvodnûní, doporuãuje se 0,2 m (napﬁ. podle DIN 18 195 se toto napojení musí
mechanicky pﬁipevnit, nestaãí pﬁilepení).
Kromû nedostatkÛ v odvodnûní jsou nejváÏnûj‰í pﬁíãinou zatékání ploch˘ch stﬁech trhliny. Ty jsou v povlakov˘ch hydroizolaãních
krytinách zpÛsobené rozdíln˘mi dilataãními pohyby stﬁe‰ní desky
a navazujících konstrukcí, spolu s objemov˘mi zmûnami materiálÛ a jejich koncentrovan˘m pﬁenosem do povlakov˘ch krytin. U prÛmyslov˘ch objektÛ se ãasto nepﬁíznivû projevuje i kmitání stﬁe‰ního plá‰tû zpÛsobené podvûsnou dopravou a u lehk˘ch stﬁech
i kmitání zpÛsobené úãinky vûtru.
Nepﬁízniv˘ vliv teplotních dilatací se vyluãuje provedením normou
pﬁedepsan˘ch dilataãních spár, které dûlí monolitické tuhé stﬁe‰ní vrstvy na men‰í celky. Podle âSN 73 1901 je nejmen‰í ‰íﬁka dilataãních spár 3 aÏ 5 mm, obvyklá od 10 do 30 mm, v˘jimeãnû vût‰í.
Monolitické vrstvy nad tepelnou izolací se doporuãuje dilatovat ve
ãtvercích max. 2 x 2 m, monolitické silikátové tepelnû izolaãní vrstvy ve ãtvercích max. 3 x 3 m a monolitické vrstvy pod tepelnou izolací ve ãtvercích max. 6 x 6 m. Zdûné atiky se dilatují obvykle po
6m, krycí desky ﬁíms a atik po 2 m, nevyÏaduje–li lineární teplotní
roztaÏnost krycího materiálu vzdálenosti men‰í. Zcela samostatnou otázkou jsou dilatace navazujících klempíﬁsk˘ch prvkÛ.

Obdobné potíÏe s kondenzací vodní páry mohou vzniknout v nedostateãnû odvûtrané dvouplá‰Èové stﬁe‰e. Je-li pohyb vzduchu pﬁíli‰ pomal˘, nebo je-li pronikající mnoÏství vodní páry pﬁíli‰ velké,
pak zaãne ve vzduchové vrstvû vodní pára kondenzovat, popﬁ. se
zaãne tvoﬁit námraza na vnûj‰ím plá‰ti stﬁechy (a pﬁi oteplení kondenzát zateãe do tepelné izolace a následnû i do spodních vrstev).
Kondenzovat také mÛÏe vodní pára z proudícího vzduchu na pﬁíli‰ chladném spodním líci vnûj‰ího plá‰tû dvouplá‰Èové stﬁechy.
K tomu dochází pﬁi tepelném odporu vnûj‰ího plá‰tû niÏ‰ím neÏ
0,2 m2K/W, zejména pﬁi náhl˘ch zmûnách denních teplot, kdy
povrch pﬁilehl˘ch vrstev zÛstává déle chladn˘.
Stﬁecha musí b˘t vzduchotûsná, aby se vylouãil pﬁím˘ transport vlhkosti proudûním vlhkého vnitﬁního vzduchu pﬁípadn˘mi netûsnostmi. U lehk˘ch montovan˘ch stﬁech se to ﬁe‰í souvislou vzduchotûsnou vrstvou pod tepelnou izolací. PoÏadavek na vzduchotûsnost
mÛÏe plnit peãlivû provedená parozábrana, pokud je navrÏena.

Také parozábrany by mûly b˘t dÛslednû ﬁe‰eny podle zásad platn˘ch pro hydroizolaãní krytinu, vãetnû minimálních sklonÛ a vytaÏení na pﬁilehlé konstrukce a prostupy.

Kriteria a normové hodnoty ﬁe‰ení uveden˘ch problémÛ uvádí âSN
73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – âást 2: Funkãní poÏadavky”.
Zásady ﬁe‰ení se podrobnûji uvádí u jednotliv˘ch typÛ stﬁech.

Nejvût‰í vliv na dlouhodobou hydroizolaãní spolehlivost ploché stﬁechy (a potaÏmo úspû‰nost tepelné izolace stﬁechy)
má tedy spolehlivé odvodnûní ploché stﬁechy jejím doporuãen˘m sklonem 3 aÏ 5 % se správnû proveden˘mi stﬁe‰ními
vtoky nebo odvodÀovacími Ïlaby, a s vhodnû vyﬁe‰en˘mi dilataãními spárami.

3.1.3 Tepelná izolace stﬁechy
PoÏadavky na tepelnû technické vlastnosti stﬁech zaji‰Èují jeden
ze ‰esti základních poÏadavkÛ na stavby v legislativû EU – „úsporu energie a tepelnou ochranu” budov.
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zpravidla v násobcích tlou‰Èek po 20 mm.

Tabulka 1 – Normové hodnoty souãinitele prostupu tepla UN, 20
pro stﬁechy budov s pﬁevaÏující návrhovou vnitﬁní teplotou
im = 20 °C

Druh konstrukce

V návaznosti na stavební zákon a jeho vyhlá‰ku MMR
ã. 137/1998Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu, a novû i na zákon ã. 406/2000 Sb., o hospodaﬁení s energií, se
poÏaduje závazné splnûní normov˘ch hodnot tepelnû technick˘ch
Druh konstrukce

Normové hodnoty
UN,20 [W/(m2.K)]
PoÏadovaná

Doporuãená

Stﬁecha plochá, lehká
(hmotnost 100 kg/m2 a ménû)

0,24

0,16

Stﬁecha plochá, tûÏká
(hmotnost nad 100 kg/m2)

0,30

0,20

Tepelné
Minimální tlou‰Èky EPS
mosty
dmin [mm]*)
U [W/(m2.K)] PoÏadovaná Doporuãená
úroveÀ
úroveÀ

Stﬁecha plochá lehká
(100 kg/m2 a ménû);
vliv vrstev kromû EPS
se uvaÏuje R = 0,1 m2K/W

0
0,05
0,10

147
188
259

225
332
616

Stﬁecha plochá tûÏká
(nad 100 kg/m2) );
vliv vrstev kromû EPS
se uvaÏuje R = 0,2 m2K/W)

0
0,05
0,10

112
137
175

175
237
362

V tabulce 2 se uvádí pﬁehled dimenzování pûnového polystyrenu
EPS pro ploché stﬁechy na normové poÏadavky podle tabulky 1.
Z tabulky 2 je zﬁejm˘ vliv tepeln˘ch mostÛ U na dimenzování
tlou‰Èky tepelné izolace. Takov˘mi tepeln˘mi mosty jsou ve stﬁe‰e napﬁíklad prostupující instalace a ‰achty, stﬁe‰ní vtoky, dilatace, prvky mechanického kotvení a v dvouplá‰Èové stﬁe‰e podpory vnûj‰ího plá‰tû.

vlastností konstrukcí (tedy i stﬁechy) pﬁi prostupu tepla, prostupu
vodní páry a vzduchu. ZároveÀ musí b˘t zaruãeny normové hodnoty nízké energetické nároãnosti pﬁi provozu tûchto budov.
Normové hodnoty tepelnû technick˘ch vlastností stavebních konstrukcí a budov stanovuje platná âSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov. âást 2: Funkãní poÏadavky" v návaznosti na ãásti 3 a 4
téÏe normy a v nich odkazované âSN, popﬁ. âSN EN.

Za budovy s pﬁevaÏující návrhovou vnitﬁní teplotou im = 20°C,
pro které platí tabulka 1, se povaÏují v‰echny obytné budovy,
obãanské budovy s pﬁeváÏnû dlouhodob˘m pobytem lidí (‰kolské,
zdravotnické, administrativní, ubytovací, veﬁejnû správní a stravovací) a jiné budovy, u nichÏ se pﬁevaÏující návrhová vnitﬁní teplota im neodchyluje od 20°C o více neÏ 2°C. Pﬁi návrhu a posuzování stﬁech je vhodné uvaÏovat moÏnost zmûny uÏívání
v prÛbûhu Ïivotnosti budovy.

Tato norma platí jak pro nové budovy, tak pro zmûny dokonãen˘ch
budov. Pro budovy památkovû chránûné nebo stávající budovy
uvnitﬁ památkov˘ch rezervací platí norma pﬁimûﬁenû moÏnostem
tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám pﬁi jejich uÏívání.
PoÏadované normové hodnoty stanovují obecnû závaznou úroveÀ technického poÏadavku, prokazovanou pﬁi stavebním ﬁízení.
Doporuãené normové hodnoty stanovují úroveÀ vhodnou pro energeticky úsporné budovy (je‰tû lep‰í hodnoty jsou vhodné pro nízkoenergetické domy).

Lehké ploché stﬁechy mají nízkou tepelnou setrvaãnost, coÏ se
kompenzuje pﬁísnûj‰ím poÏadavkem na jejich tepelnou izolaci.
PovaÏují se za nû konstrukce s plo‰nou hmotností vrstev, od vnitﬁního líce k rozhodující tepelnû izolaãní vrstvû vãetnû niÏ‰í nebo

Základní dimenzování tepelné izolace ploch˘ch stﬁech je novû
urãeno poÏadavky na souãinitel prostupu tepla U (dﬁíve k). Souãinitel prostupu tepla U zahrnuje vliv tepeln˘ch mostÛ ve stﬁe‰e obsaÏen˘ch, odpovídá tedy prÛmûrné vnitﬁní povrchové teplotû sim
stﬁechy.
Pro stﬁechy vytápûn˘ch nebo klimatizovan˘ch budov, s pﬁevaÏující návrhovou vnitﬁní teplotou im = 20°C, se normová hodnota
souãinitele prostupu tepla UN stanoví z tabulky 1. Pro ostatní budovy se normová hodnota vypoãte ze vztahu uvedeného v âSN 73
0540-2.
Tabulka 2 – Dimenzování EPS s k,10 = 0,037 W/(mK) pro stﬁechy budov s pﬁevaÏující návrhovou vnitﬁní teplotou im = 20°C
Poznámka *): Uvedené minimální tlou‰Èky tepelné izolace budou samozﬁejmû pﬁi realizaci vy‰‰í - dle dodávané ﬁady deskov˘ch v˘robkÛ z EPS
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rovnu 100 kg/m2. Stﬁechy hmotnûj‰í se povaÏují za tûÏké a mají
tepelnou setrvaãnost obvykle dostateãnou.

mální úroveÀ odpovídá doporuãen˘m hodnotám, minimální pro
stavební povolení je pod poÏadovan˘mi normov˘mi hodnotami UN.

Pﬁi cíleném vyuÏití sluneãní energie, rekuperaci tepla, nebo elektrické energie na vytápûní a pﬁi návrhu nízkoenergetick˘ch domÛ
je vhodné dosahovat 2/3 doporuãen˘ch souãinitelÛ prostupu tepla.

JiÏ pﬁi konstrukãní koncepci budovy se pﬁipraví reálné moÏnosti
omezení vlivu tepeln˘ch mostÛ v konstrukci a vlivu tepeln˘ch vazeb
(zvlá‰tní typy tepeln˘ch mostÛ, které vznikají v místû spojení dvou
konstrukcí). Koncepãní chyby v tomto smûru se následnû odstraÀují velmi obtíÏnû, cenovû nev˘hodnû a ãasto s pﬁekvapivû nízk˘mi úãinky. Optimalizace vlivu tepeln˘ch mostÛ a tepeln˘ch vazeb
se doladí pﬁi ﬁe‰ení detailÛ stﬁechy. Tím se získá pﬁi stejné tlou‰Èce tepelné izolace pﬁíznivûj‰í tepelnû izolaãní vlastnost (U klesá),
nebo se stejná tepelnû izolaãní vlastnost získá s men‰í tlou‰Èkou
tepelné izolace (viz tabulka 2).

Stﬁecha ovlivÀuje energetickou nároãnost budovy jako jedna ze
sloÏek, tvoﬁících celkovou energetickou bilanci budovy. Energetická nároãnost budov se posuzuje u vybran˘ch budov urãen˘ch
vyhlá‰kou MPO ã. 291/2001 Sb. a pro podrobnûj‰í energetické
hodnocení pomocí mûrné spotﬁeby tepla eV, která umoÏní zahrnout pﬁízniv˘ vliv sluneãního záﬁení. U v‰ech ostatních budov se
hodnotí prÛmûrn˘m souãinitelem prostupu tepla Uem .

¤azení jednotliv˘ch vrstev, vãetnû pﬁípadné potﬁeby parozábrany
ãi parobrzdy pﬁi vnitﬁním povrchu, se urãuje podle zákonitostí
a poÏadavkÛ na ‰íﬁení vodní páry stﬁechou a na základû poÏadavku
na vylouãení spárové prÛvzdu‰nosti.

PoÏadavek na energetickou nároãnost budovy se stanovuje
v závislosti na geometrické charakteristice budovy A/V, která je
dána pomûrem plochy vnûj‰ích konstrukcí na systémové hranici
budovy (vnûj‰í obálka budovy) ku odpovídajícímu obestavûnému
prostoru budovy.

U nevûtran˘ch stﬁech je vnitﬁní parotûsnicí vrstva nutná v pﬁípadû
vysokého difuzmího odporu vnûj‰í povlakové hydroizolaãní krytiny (vãetnû jejího zesílení pﬁi opravách).

Vliv stﬁechy v energetické bilanci je dán její hodnotou souãinitele
prostupu tepla U (zahrnuje pÛsobení tepeln˘ch mostÛ v konstrukci obsaÏen˘ch) a plo‰n˘m podílem stﬁechy v celkové plo‰e A.

Tepelné zisky stﬁechou vlivem sluneãního sálání v letním období
se sníÏí svûtl˘m odraziv˘m vnûj‰ím povrchem stﬁechy, provedením odvûtrané vzduchové vrstvy ve stﬁe‰e, nebo uplatnûním tûÏké
stﬁechy s vysokou tepelnou akumulací. V˘hodné jsou zelené stﬁechy, u kter˘ch se kromû tepelné akumulace pﬁíznivû projevuje vy‰‰í
vlhkost vrstev nad hydroizolací.

Detaily návazností stﬁechy na okolní konstrukce se do energetické bilance zahrnují samostatnû jako vliv tepeln˘ch vazeb mezi jednotliv˘mi konstrukcemi buì zv˘‰ením tepelné propustnosti v‰emi
konstrukcemi o 10 %, nebo podrobnûji zv˘‰ením mûrné ztráty prostupem tepla HT uÏitím lineárních ãinitelÛ prostupu tepla _k jednotliv˘ch detailÛ. Pﬁi podrobnûj‰ím v˘poãtu se pﬁíznivû projeví optimalizace ﬁe‰ení detailÛ.

Ploché stﬁechy mohou b˘t vyuÏity pro solární systémy.
Základní zásady návrhu stﬁech jsou:

Pro budovy s cílen˘m vyuÏíváním sluneãní energie, rekuperace
tepla, nebo elektrické energie na vytápûní a pﬁi návrhu nízkoenergetick˘ch domÛ je vhodné dosahovat úrovnû 2/3 poÏadovan˘ch hodnot energetické nároãnosti.

• Zajistit vytvoﬁení celistvého tepelnû izolaãního obalu budovy
s minimem slab˘ch míst vlivem tepeln˘ch mostÛ a tepeln˘ch
vazeb.

3.2 Zásady navrhování
ploch˘ch stﬁech

• Navrhovat stﬁechy z materiálÛ s bezpeãnû znám˘mi fyzikálními
vlastnostmi a se zaruãenou trvanlivostí.

Nové ploché stﬁechy i jejich rekonstrukce se vût‰inou navrhují na
základû zku‰eností (získan˘ch odborn˘m vzdûláním a praxí)
a pomÛcek. Nejv˘hodnûj‰í a obvykle nejspolehlivûj‰í je pouÏití
osvûdãen˘ch a garantovan˘ch systémov˘ch ãi typov˘ch ﬁe‰ení.

• Zajistit samostatné dilatování stﬁe‰ní desky vãetnû atik od obvodov˘ch stûn. Pro v‰echny pﬁípadné vrstvy nad tepelnou izolací
zajistit moÏnost samostatného dilataãního pohybu.

• Zajistit spolehliv˘ a rychl˘ odvod vody ze stﬁechy.

U ploch˘ch stﬁech se doporuãuje dodrÏovat následující skladbu
(zevnitﬁ ven):

Pﬁi hledání nov˘ch ﬁe‰ení stﬁech se po opakuje návrh a v˘poãtové posouzení dokud stﬁecha nevyhoví. Projektová dokumentace
pak jednoznaãnû dokladuje skladbu vrstev a rozhodující detaily
návazností ploch˘ch stﬁech, vãetnû zásadního postupu provádûní.

A. Klasická plochá stﬁecha (klasické poﬁadí vrstev):
• vnitﬁní nosná (tepelnû akumulaãní) vrstva, u jednoplá‰Èov˘ch ve
sklonu nebo doplnûná spádovou vrstvou (není-li spádová vrstva tvoﬁena tepelnou izolací);

Konstrukãní koncepci stﬁechy je v˘hodné volit podle pﬁedstavy
o provozním teplotnû vlhkostním zatíÏení. Pﬁi vy‰‰ích vlhkostech
vnitﬁního prostﬁedí, pﬁi oãekávan˘ch potíÏích s letní tepelnou stabilitou a v horsk˘ch oblastech, se doporuãují dvouplá‰Èové stﬁechy s odvûtranou vzduchovou vrstvou.
Základní dimenzování stﬁechy urãují normové hodnoty souãinitele prostupu tepla UN, které jsou vãetnû vlivu tepeln˘ch mostÛ Opti-

• u skládan˘ch a montovan˘ch nosn˘ch konstrukcí stﬁech (napﬁíklad z trapézového plechu nebo dﬁevûného bednûní) vÏdy vzduchotûsnící souvislá vrstva bránící transportu vlhkosti proudûním
vzduchu netûsn˘mi spárami u stﬁe‰ních plá‰ÈÛ, volí se pﬁitom
takov˘ materiál, aby mûl zároveÀ poÏadovan˘ parotûsnicí úãi-
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nek; u ostatních stﬁech podle potﬁeby parotûsnicí vrstva (parobrzda nebo parozábrana)

promûnné tlou‰Èky poloÏená bezprostﬁednû na nosnou vrstvu (nyní
i ve formû tepelné izolace). Pro spádovou vrstvu by nemûly b˘t
pouÏívány silnû nasákavé materiály ani materiály neodolné vÛãi
mikroorganismÛm, aãkoliv pﬁi její poloze pod parotûsnicí vrstvou
je zaruãeno její vysychání dovnitﬁ. Spádová vrstva by mûla b˘t
lehká s dilatováním podle âSN 73 1901.

• tepelnû izolaãní vrstva; mÛÏe b˘t i spádová
• je-li to vhodné, pak odvûtraná vzduchová vrstva a druh˘ nosn˘
plá‰È ve sklonu (tedy dvouplá‰Èová stﬁecha), popﬁ. u jednoplá‰Èov˘ch stﬁech alespoÀ expanzní vrstva na tepelné izolaci, která
je obvykle i dilataãní vrstvou (dﬁíve byly v této poloze vûtrací
kanálky);

3.2.2 Parotûsnicí a vzduchotûsná vrstva
Skládané a montované stﬁechy nejsou ve spárách vzduchotûsnicí ani parotûsnicí. TotéÏ platí i pro podhledy skládané z dﬁevûn˘ch
palubek ãi bednûní, pﬁekliÏek, dﬁevo‰tûpkov˘ch, sádrokartonov˘ch a jin˘ch desek, kazet, trapézov˘ch plechÛ apod.

• povlaková hydroizolaãní krytina s ochrannou vrstvou ãi souvrstvím (podle vyuÏití povrchu stﬁechy), popﬁ. bez dal‰í ochrany
(napﬁ. hydroizolaãní fólie, nebo pﬁípadnû nûkteré APP modifikované pásy).

Potﬁebná parotûsnost a vzduchotûsnost se zajistí samostatnou
souvislou parotûsnicí vrstvou u vnitﬁního povrchu, obvykle bezprostﬁednû pod tepelnû izolaãní vrstvou. Musí b˘t maximálnû utûsnûná jak ve spárách mezi pásy, tak v místech prostupÛ a u navazujících konstrukcí. DÛleÏitá je trvanlivost tûchto tûsnicích spojÛ.
Dodateãné prostupy stﬁe‰ním plá‰tûm prakticky vÏdy zpÛsobí neopravitelné po‰kození parotûsnicí vrstvy.

B. Obrácená stﬁecha (opaãné poﬁadí vrstev):
• vlhkostnû odolná tepelnû izolaãní vrstva z volnû poloÏeného
extrudovaného polystyrenu se pﬁesune nad hydroizolaci
s nezbytn˘m pﬁitíÏením kaãírkem nebo provozním souvrstvím;
níÏe poloÏené vrstvy stﬁechy jsou jako u klasické ploché stﬁechy
(viz v˘‰e),

Pﬁi tepelnû technickém hodnocení stﬁechy se nesmí pouÏít deklarovaná hodnota faktoru difúzního odporu nebo ekvivalentní difuzní tlou‰Èky sd materiálu tvoﬁícího parotûsnicí vrstvu, ale musí se
zohlednit nedokonale utûsnûné spáry v této vrstvû, prÛrazy vzniklé pﬁi ukládání a mechanickém pﬁipevnûní. Difuzní (i vzduchová)
tûsnost vrstvy (a tím i hodnota faktoru difúzního odpor, popﬁ. ekvivalentní difuzní tlou‰Èky sd) je ãasto 10 x aÏ 100 x niÏ‰í neÏ deklarovaná vlastnost materiálu.

C. Duo stﬁecha:
• ke klasické skladbû s tepelnou izolací pod hydroizolaãní vrstvou
se po pﬁípadné opravû stávající hydroizolace pﬁi dostateãné
únosnosti nosné ãásti stﬁechy doplní shora druhá, hlavní tepelnû izolaãní vrstva z extrudovaného XPS vlhkostnû odolná jako
u obrácené stﬁechy, s nezbytn˘m pﬁitíÏením kaãírkem nebo provozním souvrstvím (podle únosnosti stﬁechy a jejího vyuÏití).
D. Plus stﬁecha:
• ke klasické skladbû s tepelnou izolací pod hydroizolaãní vrstvou
se po pﬁípadné opravû stávající hydroizolace doplní shora druhá,
hlavní tepelnû izolaãní vrstva a druhá povlaková hydroizolaãní
krytina jako u klasické skladby, vãetnû pﬁípadné ochranné vrstvy ãi souvrství.
K jednotliv˘m vrstvám ploché stﬁechy.

Parotûsnicí vrstva se dimenzuje co nejblíÏe úrovni poÏadované v˘poãtem, neboÈ parotûsnost sice vhodnû sníÏí pronikání vodní páry do
konstrukce v zimním období, ale naopak nevhodnû zabrání vysychání stﬁe‰ní konstrukce dovnitﬁ po zb˘vající pﬁeváÏnou dobu roku.
Parozábrana je souvislá v˘raznû parotûsnicí vrstva, která podstatnû sniÏuje ‰íﬁení vodní páry difúzí z vnitﬁního prostﬁedí pﬁes
tepelnou izolaci a v˘‰e poloÏené vrstvy do vnûj‰ího prostﬁedí. VÏdy
se provádí nad vlhk˘mi provozy. PouÏívá se ãasto jako provizorní
krytina po dobu v˘stavby objektu. Chová se jako pojistná hydroizolace - musí tedy b˘t ve sklonu, vytaÏená minimálnû do v˘‰ky
horního povrchu tepelné izolace, zpravidla v‰ak do v˘‰ky nábû-

3.2.1 Vnitﬁní nosná vrstva a spádování
Doporuãuje se „tûÏká" vnitﬁní nosná vrstva, která spolu s ostatními vnitﬁními vrstvami vãetnû tepelné izolace je tûÏ‰í neÏ 100 kg/m2
a tím zajistí potﬁebnou tepelnou akumulaci (tepelnou stabilitu).
Pﬁi návrhu „lehké" stﬁechy ( s plo‰nou hmotností pod 100 kg/m2)
bude mít prostor pod touto stﬁechou problémy s pﬁehﬁíváním v létû
a rychl˘m vychladnutím v zimû. Nízká tepelná akumulace stﬁechy
v zimû se ãásteãnû kompenzuje nav˘‰ením tepelného odporu této
konstrukce (pﬁehﬁívání v letním období lze omezit odvûtráním vrstev stﬁechy nad tepelnou izolací a svûtl˘m odraziv˘m vnûj‰ím povrchem). U lehké stﬁechy je témûﬁ vÏdy nutná kvalitní a vzduchotûsnû provedená parozábrana. Lehkou stﬁechu není moÏné provést
ve skladbû obrácené stﬁechy, protoÏe prochlazování spodního
tepelnû neizolovaného plá‰tû stﬁechy pronikající studenou vodou
vyvolává riziko hygienick˘ch závad.
Spádování nejménû 1,75 %, nejlépe okolo 5 % (viz 3.1.1), zaji‰Èuje buì sama nosná vrstva sv˘m sklonem, nebo spádová vrstva
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chové vrstvy; na tuto v˘‰ku se musí vyvést i parozábrana, je-li
ve stﬁe‰ním plá‰ti provedena; ventilaãní komory a instalaãní
‰achty je nutno tepelnû izolovat také uvnitﬁ - jak podlahy, tak pﬁilehlé stûny).

hového klínu u atik a u napojení na zdivo, a je zpravidla napojena
na spodní díl dvoudílného stﬁe‰ního vtoku.
Parobrzda je souvislá ãásteãnû parotûsnicí vrstva, která pouze
omezuje v potﬁebné míﬁe ‰íﬁení vodní páry difúzí z vnitﬁního prostﬁedí pﬁes tepelnou izolaci a v˘‰e poloÏené vrstvy do vnûj‰ího prostﬁedí.

• Prostupy instalací stﬁechou, jako jsou stﬁe‰ní vtoky, ventilaãní
hlavice, televizní antény (ﬁe‰í se tepelnû izolaãními segmenty
ve tvaru mezikruÏí, které jsou obvykle protaÏeny stropem smûrem dolÛ min. 0,3 m pod tepelnû izolaãní vrstvu).

Pro vymezení pojmÛ parozábrana a parobrzda se uvádí rÛzné hranice difúzních tlou‰tûk sd parotûsnicích vrstev, nejãastûji je za tuto
hranici povaÏována hodnota sd = 100 m.

• PÛvodní odvûtrávací kanálky u horního líce tepelné izolace a dilataãní vrstvy (ﬁe‰í se doplnûním nové souvislé vrstvy tepelné izolace).

3.2.3 Tepelnû izolaãní vrstva pod hydroizolací

• Po obvodû okenního ostûní stﬁe‰ních oken, svûtlíkÛ ãi stûn v˘lezÛ
na stﬁechu (ﬁe‰í se dotaÏením tepelné izolace pokud moÏno v plné
tlou‰Èce aÏ k rámu stﬁe‰ního okna, svûtlíku ãi poklopu v˘lezu).

Podklad pod tepelnû izolaãní vrstvu jednoplá‰Èov˘ch stﬁech by mûl
mít toleranci rovinnosti max. 10 mm na 2 m .
Tepelná izolace pro ploché stﬁechy nesmí b˘t nasákavá nebo
z organického materiálu. Pro jednoplá‰Èové stﬁechy musí b˘t pevná
a málo stlaãitelná, napﬁ. u nepochÛzn˘ch stﬁech âSN 73 1901
doporuãuje pevnost nejménû 40 kPa pﬁi 10% stlaãení. Ve vûtrané
dvouplá‰Èové stﬁe‰e do ní nesmí pronikat proudící vzduch.

• Mechanické kotvicí prvky (ﬁe‰í se napﬁ. speciálními teleskopick˘mi kotvícími prvky, hmoÏdinkami s tepelnû izolaãní ochranou hlavy).
• Nosné prvky horního plá‰tû dvouplá‰Èov˘ch stﬁech, jako jsou
podkladky, klínové nosníky (ﬁe‰í se tepelnou izolací prvku na
v˘‰ku vzduchové vrstvy, u novostaveb jeho podloÏením XPS,
popﬁ. pûnov˘m sklem).

Je tﬁeba maximálnû omezit spáry mezi deskami tepelné izolace.
Proto se pouÏívají stabilizované desky z EPS sesazené tûsnû na
sraz a kromû spádov˘ch izolací vÏdy na vazbu. Pﬁi pokládání
v jedné vrstvû se doporuãuje tvarování hran desek (zámky), vyluãující prÛbûÏné spáry na v˘‰ku tepelnû izolaãní vrstvy. Pﬁi pokládání dvou vrstev se navzájem stﬁídají jejich spáry.

S rostoucí tepelnou izolací se zvy‰uje v˘znam konstrukãní a technologické optimalizace detailÛ stﬁechy. U nízkoenergetického domu
se tepelné mosty a tepelné vazby dokonce stávají urãujícím faktorem reálné tepelnû izolaãní kvality stﬁechy. Pﬁi optimalizaci vlivu
tepeln˘ch mostÛ a tepeln˘ch vazeb se poÏaduje zv˘‰ení vnitﬁní
povrchové teploty a zároveÀ sníÏení prostupu tepla konstrukcí.

Nejlep‰í tepelnû izolaãní úãinek má samozﬁejmû suchá tepelná
izolace. âím je vlhãí tepelná izolace, tím ménû izoluje a tím hÛﬁe
také stﬁecha vysychá. Proto je tﬁeba omezit nebo zcela vylouãit
kondenzaci vodní páry ve stﬁe‰e, neprovádût tepelnou izolaci za
de‰tû a vrstvu tepelné izolace po provedení úãinnû chránit pﬁed
technologickou ãi klimatickou vlhkostí. Vysychání stﬁechy zlep‰í
expanzní vrstva pod hydroizolací. Za vhodn˘ch podmínek zajistí
nejúãinnûj‰í vysychání odvûtraná stﬁecha.

Ve stﬁechách „plus” a „duo” má b˘t horní (hlavní) vrstva tepelná
izolace více neÏ dvojnásobná oproti pÛvodní. Nová hydroizolace
ve stﬁe‰e „plus” by mûla mít co nejniÏ‰í difúzní odpor. Pﬁi návrhu je
také nutno hodnotit chování stﬁechy pﬁi reálnû moÏném poru‰ení
stávající hydroizolace i parozábrany.

3.2.4 Odvûtraná vzduchová vrstva

Mezi parotûsnicí vrstvu a povlakovou hydroizolaãní krytinou se
nesmí zabudovat vlhká tepelná izolace a jiné vrstvy, jejich nejvy‰‰í pﬁípustná vlhkost odpovídá rovnováÏné sorpãní vlhkosti materiálÛ pﬁi teplotû vzduchu 5°C a relativní vlhkosti vzduchu 85 %.
V tomto pﬁípadû není vhodné provádût tepelnû izolaãní a spádové vrstvy mokr˘m procesem.

Pﬁedpokladem spolehlivého odvûtrání dvouplá‰Èové stﬁechy s otevﬁenou vzduchovou vrstvou je vystavení vûtracích prvkÛ a hran stﬁechy úãinkÛm vûtru.
Odvûtraná vzduchová vrstva se navrhuje podle tûchto zásad:
• Její v˘‰ka má b˘t v‰ude nejménû 0,1 m. Má-li se zajistit odvod
zabudované vlhkosti, pak nejménû 0,25 m.

Tepelnou izolaci ploché stﬁechy degradují tepelné mosty a tepelné vazby, zejména:
• V oblasti navazující na obvodové stûny, jako je atika ãi ﬁímsa (ﬁe‰í
se izolováním prvku nejménû poloviãní tlou‰Èkou tepelné izolace, u dvouplá‰Èov˘ch stﬁech na v˘‰ku vzduchové vrstvy, u novostaveb podloÏením atikového ãi ﬁímsového prvku tuhou izolací,
jako je XPS, v˘jimeãnû pûnové sklo).

• Mûla by b˘t prÛbûÏná, bez zbyteãn˘ch pﬁekáÏek a zábran, aby
nevznikaly zbyteãné odpory proti proudûní vzduchu ve vzduchové vrstvû.
• Musí b˘t napojena na vnûj‰í ovzdu‰í dostateãnû velk˘mi vûtracími otvory na protilehl˘ch stranách. Vzdálenost pﬁivádûcích
a odvádûcích otvorÛ nemá b˘t vût‰í neÏ 18 m.

• V oblasti prostupujících stûn, jako jsou nástavby ventilaãních
komor, instalaãní ‰achty, v˘tahové ‰achty, ustupující podlaÏí,
v˘lezy na stﬁechu, komíny (ﬁe‰í se vytaÏením alespoÀ poloviãní
tlou‰Èky tepelné izolace na stûnu nejménû do v˘‰ky 0,3 m nad
tepelnû izolaãní vrstvu, u dvouplá‰Èov˘ch stﬁech na v˘‰ku vzdu-

• Pﬁivádûcí (nasávací) otvory na návûtrné stranû mají mít plochu
nejménû 1% plochy stﬁechy. Jim musí odpovídat odvádûcí (v˘fu-
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kové) otvory o plo‰e nejménû 1,1% plochy stﬁechy. Odvádûcí
otvory by mûly b˘t aÏ pod zastropením vzduchové vrstvy. Je
v˘hodné, pokud jsou pﬁivádûcí otvory níÏe neÏ odvádûcí (pohyb
vzduchu termick˘m vztlakem).

zejména u povlakov˘ch krytin z hydroizolaãních fólií separaãní a dilataãní funkce nejãastûji ﬁe‰í skelnou rohoÏí bez expanzní funkce.
Podobn˘ úãinek jako expanzní vrstva mûly dﬁíve zaji‰Èovat vûtrací kanálky. Jejich nev˘hodou bylo vytváﬁení tepeln˘ch mostÛ zapu‰tûním do tepelnû izolaãní vrstvy a obvykle nedostateãné a nerovnomûrné proudûní vzduchu v kanálcích. Za funkãní se povaÏovaly
husté sítû kanálkÛ s rozteãí min. 0,5 m nejlépe obousmûrné, o prÛﬁezu nejménû 0,04x 0,04 m. Pﬁi délce kanálkÛ vût‰í neÏ 6 m se
doporuãovalo doplnûní mezilehl˘ch odvûtrávacích komínkÛ po 4
m. Po obvodu stﬁechy se navrhoval sbûrn˘ kanálek, kter˘ se otvory v atice napojoval na vnûj‰í prostﬁedí. Plocha otvorÛ v atice mûla
b˘t nejménû rovna prÛﬁezové plo‰e napojen˘ch kanálkÛ. PoÏadovalo se, aby difúzní odpor vrstev pod kanálky byl vût‰í neÏ difúzní odpor vrstev mezi kanálky. Na funkãnost tohoto systému se názory odborníkÛ li‰í, nyní pﬁevládá spí‰e pﬁedstava o nedostateãné
funkci kanálkÛ.

• Vûtrací otvory je tﬁeba zabezpeãit proti vniknutí de‰Èové vody ãi
snûhu do stﬁechy, zároveÀ se chrání síÈkou proti vletu ptákÛ
a hmyzu.
Funkce vûtrání mÛÏe b˘t sníÏena nebo silnû omezena v dÛsledku:
• Nevhodného umístûním stﬁechy vÛãi pﬁevládajícímu smûru vûtru
nebo do závûtﬁí napﬁíklad v husté zástavbû, s vy‰‰ími budovami na v‰ech stranách vãetnû dodateãné zástavby, vzrostlou zelení apod.
• âastého pﬁeru‰ení ãi pﬁíli‰ného zúÏení vzduchového proudu
nástavbami, ‰achtami, v˘lezy, prostupy, vnitﬁními vtoky nebo
mezistﬁe‰ními Ïlaby apod.

3.2.6 Druh˘ nosn˘ plá‰È dvouplá‰Èové stﬁechy
• Nevhodného umístûní vûtracích otvorÛ do míst s rizikem snûhov˘ch závûjí.

Provádí se vÏdy ve sklonu. Tepeln˘ odpor horního plá‰tû stﬁechy
se kvÛli kondenzaci na jeho spodním povrchu doporuãuje
0,2m2.K/W a vût‰í. Nosnou vrstvu tedy nesmí tvoﬁit samotn˘ trapézov˘ plech ani tenkostûnné Ïelezobetonové dílce bez podruÏné tepelnû izolaãní vrstvy, rizikové v‰ak mÛÏe b˘t i dﬁevûné bednûní. Pﬁi neÏádoucí kondenzaci odkapává kondenzát z povrchu
horního plá‰tû do hlavní tepelnû izolaãní vrstvy.
KvÛli kondenzaci se také pro toto souvrství ploché stﬁechy nedoporuãuje pouÏívat nasákavé nebo organické materiály.

• Pﬁíli‰ hust˘ch, následnû zanesen˘ch ãi pﬁekryt˘ch mﬁíÏek a sítûk
v míﬁe, která nebyla pﬁi návrhu uvaÏována.
Nûkteré z uveden˘ch nedostatkÛ lze ﬁe‰it vhodnû umístûn˘mi ventilaãními hlavicemi, nebo lépe ventilaãními hlavicemi s trval˘m
sáním, tzv. ventilaãními turbínami
Hrozí-li riziko omezeného vûtrání, pak je tﬁeba dvouplá‰Èovou stﬁechu navrhnout tak, aby nedo‰lo k závadám pﬁi nevûtrání vzduchové vrstvy, která se chová jako expanzní vrstva. Stﬁecha se posuzuje pro oba provozní stavy.

3.2.7 Povlaková hydroizolaãní krytina
Hydroizolaãní spolehlivost ploché stﬁechy závisí na kvalitû krytiny,
jejím provedení a údrÏbû.

3.2.5 Expanzní a dilataãní vrstva
Podklad pod povlakovou hydroizolaãní krytinu má poÏadovanou
toleranci rovinnosti max. 10 mm na 2 m, doporuãuje se poloviãní.

VyÏaduje se zejména u jednoplá‰Èov˘ch stﬁech pod hydroizolaãní krytinu, doporuãuje se i pod parozábranami.

Fólie z mûkãeného PVC jsou chemicky nesná‰enlivé jak s asfalty a dehty, tak s pûnov˘m polystrénem EPS ãi extrudovan˘m polystyrenem XPS. Proto se navzájem oddûlují separaãní vrstvou, bûÏnû
skelnou rohoÏí, ménû ãasté jsou tkaniny, rouna nebo fólie z polyesteru nebo polypropylénu.

VÏdy je vhodné zajistit její tlakové propojení s vnûj‰ím prostﬁedím
podél okrajÛ stﬁechy, které lze nahradit ãi doplnit ventilaãními prvky
v plo‰e.
Minimální ﬁe‰ení se provádí pomocí hrubozrného podsypu speciální povlakové krytiny, lepením krytiny v bodech ãi pruzích o plo‰e
10 aÏ 50 % plochy stﬁechy, ka‰írováním rounem z polypropylénu,
polyesteru ãi skeln˘ch vláken. Novû se osvûdãily systémy s tzv.
THERM pruhy nebo podobn˘mi systémy. MoÏn˘m ﬁe‰ením je
i volnû poloÏená vodotûsná povlaková izolace z asfaltového pásu
nebo hydroizolaãní fólie pouze mechanicky pﬁikotvená k podkladu. Ménû obvyklé ﬁe‰ení, av‰ak napﬁ. pro stﬁe‰ní terasy velmi úãinné, se získá tuhou fólií profilovanou do nopÛ v˘‰ky 5 aÏ 10 mm
nebo smyãkovou prostorovou rohoÏí z polyetylénu ãi polyamidu tl.
5 aÏ 8 mm.

3.2.8 Tepelnû izolaãní vrstva nad hydroizolací

Expanzní vrstvu a její kotvení k podkladu je nutno posoudit na sání
vûtru, zejména u budov vy‰‰ích neÏ 20 m.
Expanzní vrstva také mÛÏe zaji‰Èovat oddûlení vrstev z chemicky
navzájem nesná‰enliv˘ch materiálÛ. Z poÏárních dÛvodÛ se v‰ak
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Pﬁi tomto opaãném poﬁadí vrstev se hydroizolace dostává do pozice v˘razné parozábrany a sniÏuje se riziko kondenzace uvnitﬁ konstrukce. ZároveÀ je povlaková hydroizolace lépe chránûna pﬁed klimatick˘mi vlivy. Na druhé stranû hrozí zatékání chladné de‰Èové
vody a tajícího snûhu pod tepelnou izolaci (kde je nutno ji rychle
odvést) a zv˘‰ené biotické namáhání hydroizolace. Stﬁe‰ní plá‰È
pod hydroizolací o hmotnosti nad 200 kg/m2 eliminuje krátkodobé
ochlazení vodou a riziko kondenzace vodní páry pod hydroizolací.

PochÛzné stﬁechy (terasy, lodÏie nad obytn˘mi prostory) mají
obvykle povrchovou úpravu z dlaÏby z velkoplo‰n˘ch dlaÏdic
500x500 mm nebo 400x600 mm poloÏenou do kaãírku frakce 4/8
v tlou‰Èce min. 40 mm, nebo z betonové mazaniny s povrchovou
úpravou. DlaÏba na podloÏkách mívá problémy s dostateãnou rozná‰ecí plochou podloÏek vÛãi hydroizolaci i tepelné izolaci a se
zahnívaním listí zavátého pod dlaÏbu a proto se pouÏívá jen u obrácené stﬁechy.

Prakticky v˘hradnû se zde pouÏívá extrudovan˘ polystyren XPS
o objemové hmotnosti min. 30 kg/m3, kter˘ je témûﬁ nenasákav˘
a má vysokou chemickou a biologickou odolnost. Na spodním lící
tepelné izolace má b˘t zaji‰tûno rychlé odvedení pﬁípadnû zateklé studené vody, aby se omezilo podchlazení spodní konstrukce.
Doporuãuje se kompenzovat zhor‰ení tepelnû izolaãní funkce stﬁechy podtékající chladnou vodou nav˘‰ením tepelné izolace podle
normového v˘poãtu, nejménû o 15 aÏ 20 %. Duo stﬁecha se dimenzuje tak, aby horní tepelná izolace byla nejlépe více neÏ dvojnásobná proti pÛvodní tepelné izolaci pod hydroizolací.

Pro terasy jsou vhodné tuÏ‰í tepelné izolace, napﬁ. pûnov˘ polystyren EPS o hmotnosti min. 30 kg/m3, nebo XPS.
Pojízdné stﬁechy se prakticky li‰í pouze zatíÏením, mají proto
navíc rozná‰ecí desku nad pevnûj‰í tepelnou izolací.
Zelené stﬁechy vyÏadují hydroizolaãní povlakovou krytinu odolnou
proti prorÛstání koﬁínkÛ, nebo vloÏení ochranné vrstvy s touto funkcí.
Vegetaãní souvrství je zvlá‰tní druh ochranného souvrství, které
tvoﬁí:
• drenáÏní vrstva (zabraÀuje podmáãení rostlin, obvykle také zaji‰Èuje separaãní a dilataãní funkci; tvoﬁí ji oblázky, keramzit, volnû
spojené velké kuliãky EPS, prostorová smyãková rohoÏ apod.),

Horní povrch tepelné izolace se chrání ochrannou textilií proti vyplavení desek pﬁi zavodnûní stﬁechy. Textilie obvykle slouÏí i jako filtraãní vrstva proti zanesení tepelnû izolaãní vrstvy a drenáÏní vrstvy humusem.
Odolnost proti sání vûtru a vyplavení desek pﬁívalovou vodou se
nejãastûji zajistí pﬁimûﬁenû hmotn˘m pﬁitíÏením (kaãírkem, provozním souvrstvím).

• filtraãní vrstva (tkaniny a rouna ze syntetick˘ch textilií, tenké
minerální ãi skelné rohoÏe),
• hydroakumulaãní vrstva (zachytí potﬁebné mnoÏství vody a bezpeãnû odvede nadbyteãné mnoÏství, zcela nezbytná je u extenzivních stﬁech; tvoﬁí ji ra‰elina, tuhé minerální nehydrofobizované desky, nopové fólie nebo speciální v˘robky ),

Vrstvy nad tepelnou izolací musí b˘t difúznû otevﬁené, s ekvivalentní difúzní tlou‰Èkou r d nejv˘‰e 0,3 m.

3.2.9 Ochranná vrstva nebo provozní souvrství
• vegetaãní substrát – obvykle speciální pûstební vrstva vytvoﬁená z humusu, expanditu, keramzitu (liaporu) aj.,

Zaji‰Èuje ochranu stﬁechy proti pÛsobení UV záﬁení, sání vûtru,
vysok˘m teplotám, oxidaci ozónem a u teras, parkovi‰È na stﬁe‰e
nebo u zelen˘ch stﬁech umoÏÀuje poÏadované provozní vyuÏití
stﬁech. Kromû klasické omezenû pochÛzné stﬁechy vyÏadují v‰echna provozní vyuÏití stﬁechy provedení hmotnûj‰ího souvrství nad
hydroizolací, u obrácené stﬁechy nad tepelnou izolací. Pﬁípadné
ochranné násypy z kameniva je tﬁeba podloÏit separaãní vrstvou
s drenáÏním úãinkem, napﬁíklad netkanou polyesterovou nebo
polypropylenovou geotextilií, která chrání hydroizolaci proti bodovému zatíÏení ostr˘m kamenivem. U asfaltové povlakové izolace
se pouÏívá také separaãní PE fólie tlou‰Èky 0,2 mm, která zajistí,
Ïe se kamenivo nezatlaãí do asfaltové krycí hmoty.

• vlastní zeleÀ se dle v˘bûru vhodn˘ch rostlin a tím i dle v˘‰ky substrátu rozdûluje na :
- extenzivní - bez umûlého zavlaÏování; tlou‰Èka vegetaãního substrátu 0,06 aÏ 0,15 m pro trávu a skalniãky, 0,15 aÏ 0,20 m pﬁi
doplnûní plaziv˘ch dﬁevin;
- intenzivní - umûle zavlaÏované; tlou‰Èka vegetaãního substrátu
nad 0,3 m, pﬁi pouÏití dﬁevin nejsou v˘jimkou vrstvy tlusté 1 aÏ
1,3 m.

3.2.10 Souhrnné pokyny pro souvrství a sanace

Správnû zvolená ochranná vrstva mÛÏe zv˘‰it poÏární bezpeãnost
stﬁe‰ního plá‰tû.

Ploché jednoplá‰Èové stﬁechy
Dﬁíve byly oznaãované jako „teplé" proto, Ïe na jejich vnûj‰ím povrchu se v zimním období neudrÏel sníh a naopak v letním období se
prostory pod nimi pﬁehﬁívaly. Zv˘‰ené tlou‰Èky tepelné izolace a popﬁ.
tepelnû akumulaãní vrstva tyto úãinky sníÏily, nadále v‰ak je tento
typ stﬁechy teplej‰í, neÏ stﬁechy odvûtrané - dvouplá‰Èové.

Obvykle se ochranná vrstva nezahrnuje do tepelnû technického
v˘poãtu. Pokud ano, pak se uvaÏuje ve vlhkém stavu.
Omezenû pochÛzné stﬁechy obvykle vystaãí s hydroizolaãní krytinou s vnûj‰í povrchovou úpravu, která ji dostateãnû chrání proti
sluneãnímu záﬁení i mírnému plo‰nému zatíÏení. âastûji vyuÏívané trasy a manipulaãní plochy na stﬁe‰e je vhodné doplnit místní
pochÛznou úpravou – kvÛli rozná‰ení zatíÏení a ochranû povlakové izolace pﬁed po‰kozením, u hydroizolaãních fólií pro zv˘‰ení bezpeãnosti pﬁi námraze nebo snûhu na stﬁe‰e.

Ploché jednoplá‰Èové stﬁechy mohou b˘t z hlediska difúze vodní
páry problémovûj‰í neÏ dvouplá‰Èové. Kladou zv˘‰ené poÏadavky jak na návrh, tak na provedení, ale i na údrÏbu.
Nedoporuãují se nad prostory s vlhk˘m provozem. U tûchto stﬁech
úmûrnû s rostoucí relativní vlhkostí vzduchu narÛstá závislost jejich
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správné funkce na bezchybnû provedené silné parotûsnicí vrstvû
(parozábrana bez slab˘ch míst a místního poru‰ení), provedené
co nejblíÏe vnitﬁnímu povrchu. V˘jimkou jsou jednoplá‰Èové stﬁechy s pûnov˘m sklem.
Jednoplá‰Èové stﬁechy jsou nevhodné do horsk˘ch podmínek.
Pﬁi jejich sanaci a zateplení jsou tyto moÏnosti:
• Pﬁevod na dvouplá‰Èovou stﬁechu (podmínûno zateplením) zásady ﬁe‰ení viz dále,
• Zachování jednoplá‰Èového principu, pak je moÏná:
- klasická skladba - obvykle sejmout hydroizolaci, provést zaji‰Èovací hydroizolaci (budoucí parozábranu), doplnit vhodnou
tepelnû izolaãní vrstvu, pﬁípadnû expanzní vrstvu a novou hydroizolaãní vrstvu,

a pﬁípadném zv˘‰ení podpÛrn˘ch prvkÛ vnûj‰ího plá‰tû montáÏí nového horního plá‰tû; toto ﬁe‰ení je obvykle nákladné, ale
nezbytné pro vlhké a mokré provozy,
- u stﬁech v˘jimeãnû s vy‰‰í vzduchovou mezerou, pouh˘m doplnûním tepelné izolace na úkor její v˘‰ky,

- stﬁecha plus – obvykle ponechat hydroizolaci (obtíÏn˘ odpad
s drah˘m skládkováním), opravit hydroizolaci, doplnit vhodnou
tepelnû izolaãní vrstvu, pﬁípadnû expanzní vrstvu a novou hydroizolaãní vrstvu,

• Pﬁevod na jednoplá‰Èovou stﬁechu, kdy uzavﬁením (popﬁ. ãásteãn˘m uzavﬁením) vstupních a v˘stupních otvorÛ se z otevﬁené vzduchové vrstvy stane uzavﬁená (popﬁ. s expanzí), a horní
plá‰È se doplní jako jiné jednoplá‰Èové ﬁe‰ení - moÏnosti viz v˘‰e.
Nehodí se pro vlhké a mokré provozy. Tato varianta je velmi
nebezpeãná u stﬁech s horním plá‰tûm na bázi dﬁeva.

- duo stﬁecha - opravit, popﬁ. vymûnit hydroizolaci, doplnit vhodnou tepelnû izolaãní vrstvu z XPS, ochranu proti UV záﬁení a proti
sání vûtru pﬁitíÏením kaãírkem (po provûﬁení moÏnosti pﬁitíÏení),
popﬁ. velkoplo‰nou dlaÏbou,
- zelená stﬁecha - doplnit tepelnou izolaci s poÏadovan˘m tepeln˘m odporem, doplnit speciální hydroizolaci odolnou proti prorÛstání koﬁínky, provést vegetaãní souvrství zelené stﬁechy (viz
3.2.9). U zelen˘ch stﬁech je omezena difúze vodní páry vlhk˘m
vegetaãním souvrstvím, proto by mûly vÏdy mít kvalitní parozábranu.

3.3 Polystyren v ploch˘ch
stﬁechách
Mezi nejpouÏívanûj‰í tepelné izolace ploch˘ch stﬁech patﬁí pûnov˘
(expandovan˘) polystyren. Je to v˘robek z dlouhou tradicí - byl vyvinut v roce 1950 v nûmeckém chemickém koncernu BASF. V ploch˘ch
stﬁechách se pouÏívá od ‰edesát˘ch let minulého století.

Ploché dvouplá‰Èové stﬁechy
Dvouplá‰Èová stﬁecha s funkãní odvûtranou vzduchovou vrstvou
je z hlediska kondenzace vodní páry uvnitﬁ konstrukce bezpeãnûj‰í neÏ stﬁecha jednoplá‰Èová. Vnitﬁní souvrství aÏ k odvûtrané
vzduchové vrstvû je tﬁeba uspoﬁádat tak, aby se difúzní odpory
smûrem ven sniÏovaly. Pﬁi bezvûtﬁí se vzduchová vrstva chová
jako expanzní.

Poãáteãní problémy s pûnov˘m polystyrenem jdou na vrub neznalostí jeho uÏití v ploch˘ch stﬁechách i dﬁívûj‰í kolísavé kvality jeho
v˘roby. V˘robní i aplikaãní zku‰enosti pomohly vylep‰it jak jeho
kvalitu, tak jeho správné uÏití, zejména:

Doporuãuje se pro budovy s vlhk˘mi a mokr˘mi provozy. Její vnitﬁní líc mají tvoﬁit materiály sná‰ející periodickou kondenzaci vodní
páry a zaji‰Èující vylouãení odkapávání kondenzátu do prostoru
pod stﬁechou. Její úãinnost lze zv˘‰it nucenou v˘mûnu vzduchu
ve vûtrané vzduchové vrstvû, napﬁ. hlavicemi s trval˘m sáním (vûtrné turbíny).

a) Potrhání hydroizolací zpÛsobily nevyzrálé desky pûnového
polystyrenu naﬁezané z ãerstvû vyrobeného bloku, které se
v˘raznû dodateãnû smr‰Èovaly. K rozmûrové stabilizaci desek
staãí dodrÏet pﬁedepsanou dobu skladování. Pro stﬁechy se
nyní pouÏívá jen stabilizovan˘ pûnov˘ polystyren se zárukou
minimálního dodateãného smr‰tûní.
b) Dﬁíve vyrábûn˘ pûnov˘ polystyren mûl stupeÀ hoﬁlavosti C3 lehce hoﬁlav˘. Pro fasády a stﬁechy je dnes poÏadován EPS
jen ve stupni hoﬁlavosti C1 - tûÏce hoﬁlav˘. ZároveÀ je jeho souãástí retardér hoﬁení, takÏe je samozhá‰iv˘. V˘jimkou jsou
pûnové polystyreny vyrábûné s cizím regranulátem, u kter˘ch
nelze stupeÀ hoﬁlavosti zaruãit. Tyto recyklované polystyreny
nelze pouÏívat k tepelné izolaci ploch˘ch stﬁech (ani pﬁi vnûj‰ím kontaktním zateplení).
c) Neosvûdãilo se pouÏití pﬁíli‰ lehk˘ch pûnov˘ch polystyrenÛ
z pÛvodních surovin, které mûly niÏ‰í pevnost v tlaku, vût‰í
pórovitost i nasákavost a nadmûrné objemové zmûny, coÏ zpÛ-

Je vhodná pro budovy pﬁetíÏené sluneãním sáláním v letním období.
Pro extrémní horské podmínky se plochá stﬁecha nehodí, je-li v‰ak
nutná, pak je vhodnûj‰í dvouplá‰Èová neÏ jednoplá‰Èová, bez vysok˘ch atik, stﬁe‰ních nástaveb a s minimem prostupÛ stﬁechou.
Pﬁi jejich sanaci a zateplení jsou tyto moÏnosti:
• Zachování dvouplá‰Èového principu, coÏ lze zajistit:
- demontáÏí vnûj‰ího plá‰tû, po doplnûní vhodné tepelné izolace
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Tabulka 3 – Vlastnosti stﬁe‰ních desek EPS
Stﬁe‰ní desky EPS
Vlastnost

Jednotka

PSB-S-25

PSB-S-30

PSB-S-35




kg/m

20÷25

25÷30

30÷35

W/(m.K)

0,037

0,035

0,033

Mûrná tepelná kapacita

c

J/(kg.K)

1500

1500

1500

Faktor difúzního odporu



-

30÷70

35÷85

40÷100

%

3,0

2,8

2,5

Pevnost v tlaku pﬁi 10% deformaci, min.

MPa

0,14

0,18

0,22

Pevnost v tlaku pﬁi 2% deformaci, min. (DIN)

MPa

0,02

0,03

0,04

Krátkodobá tepelná stabilita, min.

°C

100

100

100

Dlouhodobá tepelná stabilita, min.

°C

80

Koeficient teplotní roztaÏnosti

1/K

(5÷7).10

%

Objemová hmotnost
Charakteristická tepelná vodivost, max.

3

k,10

Objemová nasákavost, max.

Nevratné zmûny rozmûrÛ (dodateãné smr‰tûní), max.
StupeÀ hoﬁlavosti (âSN 73 0862), min.

80

80

(5÷7).10

(5÷7).10 -5

0,15

0,15

0,15

C1

C1

C1

-5

-5

Poznámka - Metody mûﬁení viz podrobnûj‰í podklady, napﬁ. podle norem, Izolaãní praxe 1.
sobovalo v minulosti poruchy. Pro ploché stﬁechy se vyÏaduje
pod hydroizolaci pûnov˘ polystyren s objemovou hmotností
nad 20 kg/m3, podle platného znaãení PSB-S-25 a tûÏ‰í. Pro
spodní vrstvy vytvoﬁené ze dvou vrstev tepelné izolace z EPS
omezenû pochÛzn˘ch ploch˘ch stﬁech lze mimoﬁádnû pouÏít
stabilizovan˘ PSB-S-20 z nov˘ch surovin s objemovou hmotností nad 15 kg/m3, kter˘ má nasákavost 4%, pevnost v tlaku
0,1MPa a objemové zmûny shodné s PSB-S-25.

Dal‰í technické v˘hody stﬁe‰ních desek z EPS jsou nízká nasákavost, odolnost proti v‰em ve vodû rozpustn˘m látkám, rezistence
vÛãi rÛstu mikroorganismÛ (dokonce i vÛãi pÛdní mikroflóﬁe), dlouhodobû nemûnné vlastnosti pﬁi stárnutí v zabudovaném stavu
(chránûné poloze vÛãi pÛsobení UV záﬁení a vysok˘m teplotám)
a zdravotní nezávadnost. V˘robky z pûnového polystyrenu by mûly
b˘t uskladnûny tak, aby na nû nesvítilo slunce, pÛsobením UV záﬁení dochází k jejich Ïloutnutí.

Dne‰ní znaãkov˘ pûnov˘ polystyren je vyrábûn˘ zdokonalen˘mi
postupy, má stálou kvalitu a poÏadované vlastnosti pro stﬁechy
i obvodové stûny. Pﬁi kvalifikovaném návrhu a správném pouÏití
bude spolehlivû zaji‰Èovat tepelnou pohodu pod ploch˘mi stﬁechami po dobu více neÏ 50 let.

Stﬁe‰ní desky EPS jsou zásadnû stabilizované a samozhá‰ivé.
Pro bûÏné ploché stﬁechy se obvykle dodává pûnov˘ polystyren
PSB-S-25 s objemovou hmotností 20 aÏ 25 kg/m3. Pro zatíÏené
stﬁechy s terasou nebo tûÏ‰ím technologick˘m ãi jin˘m zaﬁízením,
se doporuãuje pouÏít v tlaku pevnûj‰í pûnov˘ polystyren PSB-S35 s objemovou hmotností 30 aÏ 35 kg/m3 (v zahraniãí je v tomto
pﬁípadû odpovídající pevnûj‰í polystyren pﬁedepsán). Pro konkrétní
zv˘‰ené zatíÏení se posuzuje, zda není pﬁekroãeno pﬁípustné zatíÏení pûnového polystyrenu v tlaku, aby nedo‰lo k jeho stlaãení. Pﬁi
návrhu se uvaÏuje jako pﬁípustné zatíÏení pûnového polystyrenu
jeho zatíÏení v tlaku pﬁi 2% deformaci (mûﬁené podle DIN). Pﬁípadné pokládání dlaÏby se provádí vÏdy do souvislé rozná‰ecí
vrstvy, obvykle do kaãírku.

3.3.1 Technické vlastnosti pûnového polystyrenu
do ploch˘ch stﬁech
Znaãkov˘ pûnov˘ polystyren EPS dodávan˘ jednotliv˘mi v˘robci
ze SdruÏení zpracovatelÛ zpûÀovatelného polystyrenu âR, splÀuje pﬁísné poÏadavky ãesk˘ch i evropsk˘ch technick˘ch norem,
zejména star‰í âSN 643510 a nové âSN EN 13163 (72 7202). Pro
tepelnou izolaci ploch˘ch stﬁech obecné parametry desek EPS
úãelnû zpﬁísnila a jednoznaãnû definovala pro toto uÏití Norma kvality desek pro izolaci ploch˘ch stﬁech ã. EPS 002/99, kterou vydalo SdruÏení zpracovatelÛ zpûÀovatelného polystyrenu âR v rámci
publikace „Izolaãní praxe 1 – Vlastnosti EPS”.

Technické vlastnosti stﬁe‰ních desek pûnového polystyrenu jsou
v tabulce 3.

3.3.2 Technologické vlastnosti pûnového
polystyrenu do ploch˘ch stﬁech

Jeho pﬁedností je vynikající tepelnû izolaãní schopnost, zv˘raznûná tím, Ïe pÛvodní velmi nízk˘ souãinitel tepelné vodivosti
 k,10 = 0,044 W/(m.K) se podaﬁilo pouÏíváním nov˘ch typÛ surovin a dokonalej‰ím zpÛsobem v˘roby sníÏit na hodnotu  k,10 = 0,037
W/(m.K).

Hlavní technologickou v˘hodou stﬁe‰ních desek z pûnového polystyrenu je snadné pokládání, které umoÏÀuje velk˘ formát desek
1x1 m, popﬁ. 1x 0,5 m.
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n˘ch stranách desky, nebo po celém jejím obvodû. Ozub ‰irok˘ 15
mm je vytvoﬁen vyfrézováním polystyrenu ze základní desky ‰iroké 1000 mm, skladebná ‰íﬁka desky s ozubem je tedy 985 mm.

Snadná opracovatelnost EPS umoÏÀuje lehce upravit v˘slednou
rovinnost.
VyuÏívá se jí pﬁi dokonalé izolaci prostupÛ a potﬁebném tvarování
vût‰ích sklonÛ u vtokÛ (lze pﬁipravit izolaãní prefabrikáty). UmoÏÀuje pﬁípravu tvarovek pro zateplení tvarovû sloÏitûj‰ích detailÛ
stﬁech, jako je vnûj‰í izolace tvarovan˘ch ﬁíms, atik, ÏlabÛ a dilatací. Zajistí se tím tvarová preciznost a izolaãní jistota.

Objednat lze desky (i spádové desky) s pﬁíãn˘mi náﬁezy, standardnû proveden˘mi v rozteãi po cca 125 mm. Na pﬁání se provádûjí i v jin˘ch rozteãích. Pﬁíãné náﬁezy v deskách z pûnového polystyrenu:
• minimalizují napûtí v deskách pﬁi jejich tepelné roztaÏnosti,
• minimalizují zbytkové dotvarování zabudovan˘ch desek,
• umoÏÀují lep‰í pokládku desek pﬁi místní nerovnosti podkladu,
• v pﬁípadû potﬁeby umoÏÀují vytvarování úÏlabí nebo zakﬁivené
plochy,
• usnadÀují pokládku pﬁi lepení pruhy parozábrany typu THERM,
• umoÏÀují pﬁípadnou expanzi vodní páry v tepelné izolaci pod
první hydroizolaãní vrstvou.

V˘hodné jsou spádové desky z EPS, které s minimálním pﬁitíÏením umoÏní provádût bezpeãné sklony ploch˘ch stﬁech. Kladou
se také jako druhá vrstva v kombinaci s rovinn˘mi deskami EPS.
Úprava hran stﬁe‰ních desek z EPS usnadÀuje kladení se sníÏen˘m vlivem tepeln˘ch mostÛ ve spárách. Klasická pokládka ve
dvou vrstvách se vzájemn˘m prostﬁídáním spár mÛÏe b˘t plnohodnotnû nahrazena deskami kladen˘mi v jedné vrstvû s boãním
ozubem (spoj plátováním) ãi s perem a dráÏkou.

Desky z pûnového polystyrenu se kladou vÏdy na vazbu, tûsnû na
sraz, s minimalizací mezer, které jsou pﬁíãinou tepeln˘ch mostÛ.
Spáry ‰ir‰í neÏ 5 mm jsou nepﬁípustné a musí se vyplnit tepelnou
izolací. Tepelné mosty lze úãinnû minimalizovat buì kladením
desek ve dvou vrstvách se vzájemn˘m prostﬁídáním spár, nebo
v jedné vrstvû z desek s ozubem.

EPS lze pﬁímo kombinovat s bûÏn˘mi materiály ploch˘ch stﬁech
s v˘jimkou stﬁe‰ních fólií mPVC, které se musí oddûlit od EPS souvislou separaãní vrstvou, obvykle ze skelné rohoÏe.
Desky EPS se k podkladu pﬁipevÀují mechanick˘m kotvením a lepením lepidly na bázi polyuretanu nebo asfaltu za studena (bez organick˘ch rozpou‰tûdel), pﬁípadnû lepením do asfaltu AOSI 85/25 za
horka nebo lepením k teplem aktivovateln˘m THERM pruhÛm na
asfaltov˘ch pásech. Tato upevnûní potlaãí pﬁená‰ení a kumulaci rozmûrov˘ch zmûn desek EPS po plo‰e stﬁechy, jak se nûkdy stávalo
pﬁi volném poloÏení a pﬁitíÏení. Fóliové hydroizolaãní krytiny se obvykle pﬁipevÀují k podkladu mechanick˘m kotvením pﬁes EPS.

B. Spádové desky z pûnového polystyrenu
Jednostrannû spádované desky mají rozmûry 1000x1000 mm,
tlou‰Èku od 20 mm a sklon podle poÏadavku. Standardnû jsou
v násobcích 0,5 %, lze v‰ak objednat sklony po 0,1 %.
Souãástí dodávky spádov˘ch desek je kladeãsk˘ v˘kres pro konkrétní stﬁechu. Objednávka spádov˘ch desek vyÏaduje podklady:
• pÛdorys stﬁechy s kótami vnitﬁních rozmûrÛ, polohou stﬁe‰ních
vtokÛ a nástaveb,
• v˘‰ku atiky,
• minimální a maximální tlou‰Èku tepelné izolace,
• minimální poÏadovan˘ sklon stﬁechy v %,
• typ pûnového polystyrenu (napﬁ. PSB-S-25 stabil),
• popﬁ. poÏadovan˘ typ naka‰írovaného hydroizolaãního pásu,
• ostatní (dodací termín, úpravy hran, náﬁezy, formát,...).

Nepﬁipou‰tí se lepení do plamenem rozehﬁát˘ch asfaltov˘ch pásÛ,
neboÈ potﬁebná teplota 140 aÏ 150 °C (a kvÛli minerálnímu plnivu
i více) pﬁekraãuje teplotní odolnost EPS a nevratnû jej po‰kozuje.
Navíc je lepivost asfaltové krycí hmoty oproti lepení do horkého
asfaltu AOSI 85/25 díky minerálnímu plnivu znaãnû sníÏena.
O‰etﬁuje-li se pﬁi sanaci stávající hydroizolace asfaltov˘m nátûrem
ALN za studena, pak se musí nejménû 24 hodin odvûtrat uvolnûná organická rozpou‰tûdla, která by rozru‰ila EPS.

Desky spádovaného polystyrenu se nemohou klást na vazbu,
obvykle se kladou na stﬁih. U spádov˘ch desek nelze vytvoﬁit boãní
ozub.

3.3.3 V˘robky z pûnového polystyrenu do ploch˘ch
stﬁech

C. Kompletizované deskové v˘robky s naka‰írovan˘m asfaltov˘m pásem
Jsou vytvoﬁeny z desky ãi spádové desky z pûnového polystyrenu, na kterou je ve v˘robû naka‰írován hydroizolaãní asfaltov˘ pás
podle poÏadavku zákazníka v závislosti na dodacích moÏnostech
v˘robce asfaltov˘ch pásÛ. Zpravidla se doporuãuje pouÏití pásu
z oxidovaného asfaltu s nosnou vloÏkou ze skelné tkaniny, nebo
lépe pásu z modifikovaného asfaltu (SBS) s nosnou vloÏkou ze
sklené tkaniny. Hydroizolaãní pás o ‰íﬁce 1080 mm je na desku
nalepen polyuretanov˘m lepidlem nebo hork˘m asfaltem, obvykle nanesen˘m v pruzích – tím je zároveÀ vytvoﬁena expanzní vrstva. Na dvou stranách kompletizovaného v˘robku pﬁesahuje hydroizolaãní pás polystyrenovou desku o min. 80 mm.

PouÏívají se tﬁi druhy v˘robkÛ:
• Desky z pûnového polystyrenu
• Spádové desky z pûnového polystyrenu
• Kompletizované deskové v˘robky s naka‰írovan˘m asfaltov˘m
pásem
A. Desky z pûnového polystyrenu
Jsou nejbûÏnûj‰ím v˘robkem pro tepelnou izolaci ploch˘ch stﬁech.
PouÏívají se hlavnû s povlakovou fóliovou hydroizolací nebo se
samolepícími asfaltov˘mi pásy. Mají standardnû rozmûr 1000x1000
mm, nebo 1000x500 mm, tlou‰Èky od 40 do 200 mm.
Na pﬁání se dodávají s boãními ozuby pro plátované stykování
desek kladen˘ch v jedné vrstvû. Ozub mÛÏe b˘t buì jen na podél-
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Kompletizované desky s naka‰írovan˘m hydroizolaãním pásem
typu S mohou tvoﬁit první vrstvu hydroizolace stﬁechy.

Na naka‰írovan˘ asfaltov˘ pás se pak plnoplo‰nû nataví vrchní
hydroizolaãní vrstva. Zpravidla se pouÏívá modifikovan˘ asfaltov˘ pás (SBS) s posypem z drcené bﬁidlice, s nosnou vloÏkou z polyesterové rohoÏe nebo se spﬁaÏenou nosnou vloÏkou.

Rovinná kompletizovaná deska se také dodává s ozubem. Kompletizované desky a spádové desky lze objednat i s pﬁíãn˘mi náﬁezy.

3.3.4 Pﬁipevnûní tepelnû izolaãní vrstvy z pûnového polystyrenu k podkladu

Tvar a rozmûry kompletizovan˘ch v˘robkÛ:

Tepelnû izolaãní vrstvu je nutné pﬁipevnit k podkladu. Kromû vzdorování sání vûtru se tím potlaãí pﬁená‰ení rozmûrov˘ch zmûn desek
pûnového polystyrenu po plo‰e stﬁechy s neÏádoucí kumulací
napﬁíklad u atik, jak se stávalo pﬁi pouhém pﬁitíÏení.
Pﬁipevnûní se provádí buì pﬁi vhodném podkladu lepením (studené, s tepelnou aktivací, horké) nebo mechanick˘m kotvením,
nebo jejich kombinací.
A. Lepení za studena
PouÏívá se lepidlo z polyuretanu (PUR), nebo asfaltové lepidlo za
studena, popﬁ. v˘jimeãnû za horka. MnoÏství lepidla a jeho pouÏití urãuje pﬁedpis v˘robce lepidla s ohledem na technologick˘ postup
a na návrhové namáhání sáním vûtru. Odolnost stﬁe‰ního souvrství
proti nadmûrnému sání vûtru, napﬁíklad u stﬁech vysok˘ch objektÛ, se mÛÏe zv˘‰it mechanick˘m ji‰tûním kotvicími prvky, zejména na okrajích a v rozích stﬁechy, doporuãuje se i lineární kotvení
po obvodû stﬁechy

a) klasická deska 1000_1000 mm – jmenovitá tlou‰Èka 40 aÏ 500
mm (po 10 mm)

Podklad pro nalepení tepelné izolace musí b˘t ãist˘ (bez prachu)
a such˘. Tvoﬁí jej obvykle parozábrana nebo stávající hydroizolace z asfaltov˘ch pásÛ. Parozábrana by mûla b˘t s povrchem opatﬁen˘m jemn˘m pískováním, nevhodné jsou asfaltové pásy se separaãní PE folií nebo s mastkem na povrchu. Stávající hydroizolace
z asfaltov˘ch pásÛ musí b˘t po opravení a oãi‰tûní opatﬁena asfaltov˘m nátûrem za studena ALN. Ten se musí ﬁádnû odvûtrat (min.
24 hodin), protoÏe jeho ﬁedidlo (zpravidla lakov˘ benzín) naru‰uje polystyren.

b) dvoudeska 1000_2000 mm – jmenovitá tlou‰Èka 40 aÏ 500 mm
(po 10 mm)

B. Lepení na teplem aktivované pruhy typu THERM nebo speciální asfaltovou krycí vrstvu
Parozábrany s THERM pruhy, nebo se speciální krycí asfaltovou
vrstvou na vrchní stranû, umoÏÀují po tepelném aktivování tûchto
hmot plamenem hoﬁáku spolehlivé pﬁilepení desek z pûnového
polystyrenu. V tomto pﬁípadû b˘vá v˘hodnûj‰í pouÏít velkoplo‰né
desky 1000x2000 mm s pﬁíãn˘mi náﬁezy, které usnadní jejich
pokládku. U budov vy‰‰ích neÏ 20 m se musí provûﬁit spolehlivost
pﬁilepení pﬁi namáhání stﬁe‰ního plá‰tû sáním vûtru. V pﬁípadû
potﬁeby lze zv˘‰it pevnost a spolehlivost pﬁipevnûní mechanick˘mi kotvicími prvky.
C. Lepení do horkého asfaltu
Uvádí se pro úplnost. Dnes se jiÏ témûﬁ nepouÏívá, neboÈ spolehlivost pevného pﬁilepení neporu‰en˘ch desek pûnového polystyrenu do horkého asfaltu je technologicky riziková – niÏ‰í teplota
sniÏuje pevnost lepení, vy‰‰í mÛÏe nezvratnû po‰kodit pûnov˘
polystyren. Proto se toto lepení spí‰e nedoporuãuje. Desky pûnového polystyrenu se pokládaly do horkého asfaltu AOSI 85/25,
kter˘ se rozléval obvykle ve tvaru klikatého pásu (housenky) na
ãist˘ a such˘ podklad. BûÏnû se poÏadovalo pﬁilepení alespoÀ na
20 % plochy ve stﬁední ãásti stﬁechy, na 40 % plochy na okrajích
stﬁechy a nejménû na 60 % plochy v rozích stﬁechy. Stejnû jako

c) spádová deska 1000_1000 mm – jmenovitá tlou‰Èka 20 aÏ 500
mm
Po pﬁikotvení kompletizovan˘ch desek k podkladu se zajistí celoplo‰ná vodotûsnost svaﬁením pﬁesahÛ naka‰írovaného asfaltového pásu, kter˘ pak tvoﬁí první hydroizolaãní vrstvu stﬁechy.
Nejspolehlivûj‰ím ﬁe‰ením je jejich svaﬁení boãním hoﬁákem s dotlaãením pﬁítlaãn˘m váleãkem. V Ïádném pﬁípadû nesmí pﬁi svaﬁování pﬁesahÛ dojít k po‰kození pûnového polystyrenu plamenem
hoﬁáku.
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Témûﬁ u kaÏdé star‰í ploché stﬁechy se musí podle platn˘ch norem
zv˘‰it tepelná izolace. To pﬁi rekonstrukci optimálnû zajistí pûnov˘ polystyren s velmi nízk˘m souãinitelem tepelné vodivosti a zároveÀ s velmi malou hmotností – 100 mm EPS pﬁitíÏí o pouhé 2 aÏ
3,5 kg/m2. V˘hodné jsou kompletizované v˘robky z EPS s hydroizolací opatﬁené pﬁíãn˘mi náﬁezy, které umoÏÀují snadnou pokládku i na nerovn˘ podklad a sniÏují riziko zatékání pﬁi opravû.

v pﬁedchozím pﬁípadû se musí provûﬁovat spolehlivost pﬁilepení
a mÛÏe se zv˘‰it mechanick˘mi kotvicími prvky.
D. Mechanické pﬁipevnûní pomocí kotvicích prvkÛ
PouÏívají se kotvicí prvky s pﬁítlaãnou podloÏkou, které se zpravidla umisÈují do míst podéln˘ch pﬁesahÛ asfaltov˘ch pásÛ, které je
pﬁelepí. Pokud je nutné kotvit v plo‰e asfaltov˘ch pásÛ, pak se pﬁes
kotvicí prvek musí natavit pﬁíﬁez stejného asfaltového pásu cca
250x250 mm, aby bylo moÏné povaÏovat takto perforovan˘ asfaltov˘ pás mezi hydroizolaãní vrstvy stﬁe‰ního plá‰tû. Poãet kotvicích prvkÛ je dán pro kaÏdou konkrétní stﬁechu statick˘m v˘poãtem namáhání sáním vûtru. Spolehlivost kotvení do podkladu je
nutno pﬁedem ovûﬁit tahovou zkou‰kou. Mechanick˘m kotvením
se také obvykle pﬁipevÀují fóliové hydroizolaãní krytiny k podkladu pﬁes pûnov˘ polystyren. Desky pﬁilepené lepidlem s dlouhodob˘m lepícím úãinkem je nutné vÏdy mechanicky kotvit po obvodû stﬁechy a kolem velk˘ch svûtlíkÛ kotvicími prvky v rozteãi 250
aÏ 330 mm.

BûÏnû se pﬁi rekonstrukci stﬁechy vytváﬁí tzv. plus stﬁecha, kdy se
na stávající hydroizolaci pﬁilepí ãi mechanicky pﬁikotví vrstva
z desek pûnového polystyrenu tlou‰Èky 150 aÏ 200 mm s novou
hydroizolaãní krytinou (vhodné materiály viz v˘‰e).
DÛleÏitá je technologická pﬁíprava podkladu.
Pﬁed lepením se musí stávající hydroizolace z asfaltov˘ch pásÛ
mechanicky oãistit, odstraní se puch˘ﬁe a nakonec se natﬁe asfaltov˘m nátûrem za studena - napﬁíklad ALN, jehoÏ ﬁedidlem je lakov˘ benzín. Nátûr se propojí s povrchem stávající hydroizolace, zaplní její trhlinky, odstraní zbytky prachu a pﬁipraví tak povrch pro
spolehlivé nalepení pûnového polystyrenu. Natﬁená hydroizolace
se musí nechat nejménû 24 hodin odvûtrat, jinak by v˘pary ﬁedidla nátûru nezvratnû po‰kodily pûnov˘ polystyren.

3.3.5 Hydroizolace na desky z pûnového polystyrenu pro ploché stﬁechy
Pro hydroizolaci stﬁechy s pûnov˘m polystyrenem je moÏné pouÏít jak asfaltové pásy, tak hydroizolaãní fólie, vÏdy pﬁi dodrÏení technologick˘ch pravidel pro jejich pokládku.

Pﬁed mechanick˘m kotvením je nutné provést tahové zkou‰ky, kter˘mi se posoudí moÏnost mechanického kotvení a urãí hodnota
tzv. v˘poãtové tahové síly na jeden kotvicí prvek. Ta spolu s místním zatíÏením sáním vûtru umoÏní statick˘ v˘poãet minimálního
poãtu kotvicích prvkÛ na 1 m2 plochy stﬁechy (v plo‰e stﬁechy, na
jejích okrajích a v rozích).

Není pﬁípustn˘ pﬁím˘ kontakt pûnového polystyrenu se stﬁe‰ními
fóliemi mPVC, neboÈ jejich migrující organická rozpou‰tûdla naru‰ují chemickou strukturu pûnového polystyrenu (a fólie mPVC
zároveÀ ztrátou tûchto rozpou‰tûdel kﬁehne). Fólie mPVC se proto
musí oddûlit od pûnového polystyrenu souvislou separaãní vrstvou, obvykle ze skelné rohoÏe.

Závûr

Pﬁi uplatnûní povlakové hydroizolace z asfaltov˘ch pásÛ je v˘hodné pouÏívat kompletizované tepelnû izolaãní v˘robky z pûnového
polystyrenu s naka‰írovan˘m hydroizolaãním pásem, kter˘ svaﬁením pﬁesahÛ vytvoﬁí první hydroizolaãní vrstvu stﬁe‰ního plá‰tû.

Stﬁechy b˘vají nejãastûj‰ím zdrojem poruch a vad budov. K navrhování stﬁech je proto nutno pﬁistupovat komplexnû a obezﬁetnû.

Technologicky v˘hodné jsou speciální samolepící asfaltové modifikované pásy, které se nalepují pﬁímo na povrch desek z pûnového polystyrenu. PouÏívají se jak plnoplo‰nû samolepící asfaltové
pásy, tak místnû samolepící – napﬁíklad v lepiv˘ch pruzích typu
THERM, kruzích, nebo ãtvercích. Neplnoplo‰n˘m pﬁilepením se
mezi polystyrenem a hydroizolací vytvoﬁí expanzní vrstva, která je
pﬁíznivá hlavnû pﬁi sanacích stávajících stﬁech.

V publikaci jsou uvedeny zásady, které by mûly vylouãit koncepãní a konstrukãní chyby jak v návrhu stﬁech, tak v jejich realizací.
Kvalitní materiály a technologie tyto chyby zpravidla nenapraví.
Jednou z nejpouÏívanûj‰ích tepeln˘ch izolací ploch˘ch stﬁech je
pûnov˘ polystyrén EPS.
Pro domy s nízkou spotﬁebou energie je kromû zv˘‰ené tlou‰Èky
tepelné izolace vÏdy nutná optimalizace detailÛ.

PouÏívají se i samolepící hydroizolaãní fólie k pﬁímému nalepení
na pûnov˘ polystyren.

PoÏární bezpeãnost ploch˘ch stﬁech a dal‰ích konstrukcí s EPS je
pﬁedmûtem samostatné publikace.

3.3.6 Pûnov˘ polystyren a rekonstrukce ploch˘ch
stﬁech

© Jiﬁí ·ála, Karel Chaloupka 06/2002
Kontakt:
Ing. Jiﬁí ·ála, CSc. • Nitranská 19, 130 00 Praha 3
tel. 224 257 066 • e-mail: salamodi@volny.cz

Pﬁi kaÏdé rekonstrukci je nutné tepelnû technick˘m v˘poãtem
posoudit stávající vlastnosti ploché stﬁechy pro její skuteãnou skladbu (nejlépe ovûﬁenou sondami) a její vlastnosti po úpravû, zejména moÏnost kondenzace uvnitﬁ konstrukce a roãní bilanci vlhkosti (riziko zhor‰ení stavu po pﬁidání nové hydroizolace) a hodnotu
souãinitele prostupu tepla.

ing. Karel Chaloupka • STAV-INVEST stﬁe‰ní systémy
Mladoboleslavská ul., 197 03 Praha 9
tel. 286 850 201 • e-mail: chaloupka@stavinvest.cz
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Obrazová pﬁíloha - CAD detaily
SKUPINA A
DETAILY ST¤ECH S TEPELNOU IZOLACÍ Z KOMPLETIZOVAN¯CH DÍLCÒ EPS
A S VODOTùSNOU IZOLACÍ Z ASFALTOV¯CH PÁSÒ
A0 - DETAIL SKLADBY

16

A1 - DETAIL NÍZKÉ ATIKY (v˘‰ka do 500 mm)

17

A2 - DETAIL VYSOKÉ ATIKY (v˘‰ka do 1000 mm)

18

A3 - DETAIL ST¤E·NÍHO VTOKU

19

A4 - DETAIL NAPOJENÍ NA STùNU

20

A5 - DETAIL PODOKAPNÍHO ÎLABU

21

A6 - DETAIL DILATACE

22

A7 - DETAIL NAPOJENÍ SVùTLÍKU

23

SKUPINA B
DETAILY ST¤ECH S TEPELNOU IZOLACÍ Z PùNOVÉHO POLYSTYRENU
A SE SAMOLEPÍCÍMI MODIFIKOVAN¯MI ASFALTOV¯MI PÁSY
B0 - DETAIL SKLADBY

24

B1 - DETAIL NÍZKÉ ATIKY (v˘‰ka do 500 mm)

25

B2 - DETAIL VYSOKÉ ATIKY (v˘‰ka do 1000 mm)

26

B3 - DETAIL ST¤E·NÍHO VTOKU

27

B4 - DETAIL NAPOJENÍ NA STùNU

28

B5 - DETAIL PODOKAPNÍHO ÎLABU

29

SKUPINA C
DETAILY ST¤ECH S TEPELNOU IZOLACÍ Z PùNOVÉHO POLYSTYRENU
A S VODOTùSNOU IZOLACÍ Z HYDROIZOLAâNÍ FÓLIE
C0 - DETAIL SKLADBY

30

C1 - DETAIL NÍZKÉ ATIKY (v˘‰ka do 500 mm)

31

C2 - DETAIL VYSOKÉ ATIKY (v˘‰ka do 1 000 mm)

32

C3 - DETAIL ST¤E·NÍHO VTOKU

33

C4 - DETAIL NAPOJENÍ NA STùNU

34

C5 - DETAIL PODOKAPNÍHO ÎLABU
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Detaily skupiny "A"
DETAILY ST¤ECH S TEPELNOU IZOLACÍ Z KOMPLETIZOVAN¯CH DÍLCÒ EPS
A S VODOTùSNOU IZOLACÍ Z ASFALTOV¯CH PÁSÒ

Vybrané pﬁíklady detailÛ znázorÀují ãasto pouÏívan˘ systém kompletizovan˘ch v˘robkÛ z pûnového polystyrenu
s naka‰írovan˘m asfaltov˘m pásem, kter˘ tvoﬁí po pokládce dílcÛ a po svaﬁení pﬁesahÛ naka‰írovaného asfaltového pásu první vrstvu vodotûsné izolace. Dnes se stále ãastûji pouÏívají na vytvoﬁení první vrstvy vodotûsné
izolace modifikované asfaltové pásy a kompletizované dílce jsou obvykle dodávány jako velkorozmûrové. Detaily
této základní a nejobvyklej‰í skladby klasické jednoplá‰Èové ploché stﬁechy jsou zpracovány pro stﬁe‰ní plá‰È se
Ïelezobetonovou nosnou konstrukcí a s tepelnou izolací z EPS pﬁilepenou k parozábranû (vhodn˘m lepidlem nebo
napﬁíklad pomocí lepiv˘ch THERM pruhÛ parozábrany). Spádová vrstva není pro pﬁehlednost uvedena, nebo je
ﬁe‰ena pomocí spádovaného polystyrenu. Vlastní systém se s drobn˘mi úpravami pouÏívá téÏ pro jiné nosné
konstrukce (napﬁ. trapézové plechy ), pﬁípadnû i v kotveném provedení.

5
3

Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
Desky nebo spádové desky EPS
ka‰írované asfaltov˘m pásem, lepené k parozábranû
Parozábrana z asfaltového pásu

2

Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP

1

Ïelezobetonová stropní konstrukce

4

KaÏd˘ v˘robce asfaltov˘ch hydroizolaãních pásÛ obvykle nabízí svÛj návrh na ﬁe‰ení detailu stﬁe‰ního plá‰tû.
Jednotlivé detaily b˘vají navzájem velmi podobné a zpravidla se li‰í jen v nepodstatn˘ch ãástech. Velmi ãasto se
uplatÀují i pﬁi ﬁe‰ení detailÛ ploch˘ch stﬁech národní hlediska nûkter˘ch zahraniãních v˘robcÛ hydroizolaãních
pásÛ, kdy se napﬁíklad pouÏívají nebo nepouÏívají nábûhové klíny pﬁi pﬁechodu vodorovné vodotûsné izolace
ploché stﬁechy na svislou stûnu nebo atiku. Domníváme se v‰ak, Ïe dále uvedené detaily mohou b˘t univerzálním
ﬁe‰ením, ale je samozﬁejmû moÏné je pﬁizpÛsobit pﬁípadn˘m poÏadavkÛm v˘robcÛ hydroizolaãních asfaltov˘ch
pásÛ. Pﬁi tom je vÏdy nutno splnit poÏadavky ãeské normy âSN 73 1901 ”Navrhování stﬁech” a dal‰ích
navazujících ãesk˘ch norem.

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY Z EPS

A0

tepelná izolace

kompletizované dílce EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní asfaltov˘ pás (naka‰írovan˘ na EPS)
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem z drcené bﬁidlice

DETAIL SKLADBY
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11

10

a) s tepelnou izolací atiky

9

6
7
5
v oblasti klínu nenatavit

9

4
3
2
1

b) bez tepelné izolace atiky

5%

11

6
7
5
v oblasti klínu nenatavit

max. 500 mm

10

v˘‰ka atiky min. 150 mm

11

5

max. 500 mm

8
11

v˘‰ka atiky min. 150 mm

5%

5
4
3
2
1

7. Nábûhov˘ klín min 50/50, lépe 80/80 mm z EPS
8. Desky z EPS ka‰írované modifikovan˘m asfaltov˘m
pásem
9. Oplechování atiky
10. Dﬁevûná fo‰na, impregnovaná a opatﬁená náﬁezy
proti kroucení, mechanicky kotvená do atiky
11. Pﬁibití hydroizolace

1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltového pásu
4. Desky nebo spádové desky z EPS ka‰írované
asfaltov˘m pásem, lepené k parozábranû
5. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
6. Spodní modifikovan˘ asfaltov˘ pás na detaily

Poznámka :
Tepelnou izolaci atiky je nutno vhodn˘m zpÛsobem pﬁilepit k parozábranû nebo pﬁikotvit k atikovému zdivu.

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

A1

tepelná izolace

kompletizované dílce EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní asfaltov˘ pás (naka‰írovan˘ na EPS)
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem z drcené bﬁidlice

DETAIL NÍZKÉ ATIKY (v˘‰ka do 500 mm)
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15

12

11

v˘‰ka atiky min. 500 mm

13

9
10
8

5

cca 300 mm

6
7

4
3
2

5
v oblasti klínu nenatavit

1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltového pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS ka‰írované
asfaltov˘m pásem lepené k parozábranû
5. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
6. Spodní modifikovan˘ asfaltov˘ pás na detaily
7. Nábûhov˘ klín min 50/50, lépe 80/80 mm z minerální plsti
8. Dﬁevûná impregnovaná laÈ 60 x ...... mm
kotvená do zdiva

max. 1000 mm
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1

9. Pﬁibití hydroizolace - prostﬁídání, pﬁíp.pomocí
li‰ty - viz. pozn. b)
10. Kovová li‰ta upevnûná vruty po cca 200 mm
11. Oplechování atiky
12. Dﬁevûná fo‰na impregnovaná a opatﬁená náﬁezy proti
kroucení, mechanicky kotvená do atiky
13. Deska EPS ka‰írovaná modifikovan˘m asfaltov˘m pásem
pﬁikotvená kotevními prvky s pﬁítlaãnou podloÏkou do
atikového zdiva
14. Napojovací vrchní modifikovan˘ hydroizolaãní pás atiky
15. Pﬁibití hydroizolace

Poznámka :
a) Na tepelnou izolaci svislého atikového zdiva je moÏné pouÏít buì kompletizované tepelnû izolaãní v˘robky EPS a dva
natavitelné modifikované hydroizolaãní pásy nebo nenaka‰írovné desky EPS se samolepícím modifikovan˘m
asfaltov˘m pásem a vrchním nataviteln˘m asfaltov˘m pásem 5).
b) Vrchní modifikovan˘ hydroizolaãní pás 5) se k dﬁevûné lati 8) pﬁibije pozinkovan˘mi hﬁebíky s velkou hlavou
po 50 mm (prostﬁídané) nebo lépe upevní pomocí pﬁipevÀovací kovové li‰ty 10) kotvené po 200 mm do dﬁevûné latû vruty a
následnû se plnoplo‰nû nataví na atiku odshora dolÛ vrchní napojovací modifikovan˘ hydroizolaãní pás 14), kter˘ pﬁekryje
toto kotvení.
c) Tepelnou izolaci atiky je nutno vhodn˘m zpÛsobem pﬁikotvit k atikovému zdivu.
JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

A2

tepelná izolace

kompletizované dílce EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní asfaltov˘ pás (naka‰írovan˘ na EPS)
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem z drcené bﬁidlice

DETAIL VYSOKÉ ATIKY (v˘‰ka do 1000 mm)
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5

6

4
3
2
1

7
8

7. Nástavec vtoku s napojovací manÏetou
z modifikovaného asfaltového pásu
8. Stﬁe‰ní vtok s napojovací manÏetou
z modifikovaného asfaltového pásu pro napojení
parozábrany z asfaltového pásu

1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltového pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS naka‰írované
asfaltov˘m pásem, lepené k parozábranû
5. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
6. Ko‰íãek vtoku

Poznámka:
a) Pokud nebudou pouÏity tepelnû izolované stﬁe‰ní vtoky, je nutné je v místû prostupu
stﬁe‰ním plá‰tûm tepelnû doizolovat.
b) V místû vtoku se v polystyrenu vyﬁízne otvor pro prostup vtoku a upraví se v˘‰ka
polystyrenu pro vtokové hrdlo s tím, Ïe úroveÀ manÏety nástavce vtoku musí b˘t v úrovni s povrchem dílce EPS
(pod úrovní naka‰írovaného pásu).
JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

A3

tepelná izolace

kompletizované dílce EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní asfaltov˘ pás (naka‰írovan˘ na EPS)
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem z drcené bﬁidlice
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a) s tepelnou izolací atiky

17
12
11
10
9

min. 200 mm, lépe 250 mm

13

7
5

8

4

5
6

3
2

v oblasti klínu
nenatavit

17

1

b) dilataãní napojení na stûnu

16
13

15

13

19
5
4

14
7

6

5
v oblasti klínu
nenatavit

min. 200 mm, lépe 250 mm

3
2
1
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1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltového pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS ka‰írované asfaltov˘m pásem
lepené k parozábranû
5. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
6. Nábûhov˘ klín min. 50/50, lépe 80/80 mm z minerální plsti
7. Spodní modifikovan˘ pﬁídavn˘ asfaltov˘ pás na detaily
8. Desky z EPS ka‰írované modifikovan˘m asfaltov˘m pásem
9. Dﬁevûná laÈ ‰. 60 .... mm kotvená do zdiva
10. Pﬁibití spodního pásu (prostﬁídané), po 50 mm ke dﬁevûné lati

11. PﬁipevÀovací kovová li‰ta s dotmelením
12. Soklová li‰ta obkladu fasády
13. Elastick˘ tmel
14. Dilataãní profil z pozink. plechu tl. cca 3 mm
zakotven˘ do stropní konstrukce
15. PﬁipevÀovací kovová li‰ta s dotmelením
16. Soklová li‰ta obkladu fasády
17. Tepelná izolace fasády s omítkou
18. Tûsnící profil zaji‰Èující neprovzdu‰nost
19. Tepelná izolace v dilataãní spáﬁe

Poznámka :
a) Svislou tepelnou izolaci je nutno vhodn˘m zpÛsobem pﬁikotvit ke zdivu.
b) PﬁipevÀovací kovová li‰ta 11) se pﬁipevní po 200 mm vruty do latû 9)
c) pﬁipevÀovací kovová li‰ta 15) se pﬁipevní pomocí samoﬁezn˘ch ‰roubÛ do dilataãního profilu 14) po 200 mm.

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

A4

tepelná izolace

kompletizované dílce EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní asfaltov˘ pás (naka‰írovan˘ na EPS)
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem z drcené bﬁidlice
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5
4
3
2

6

1

7

8

9
10
11

1. Stﬁe‰ní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltového pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS ka‰írované asfaltov˘m
pásem lepené k parozábranû
5. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
6. Dﬁevûné fo‰ny ‰iroké min. 120 mm,
impregnované a opatﬁené záﬁezy proti kroucení,
s v˘‰kou o cca 10 mm niÏi‰í neÏ v˘‰ka tepelné
izolace, mechanicky kotvené k podkladu

7. Okapnice z plechu s antikorozní úpravou
8. Îlabov˘ hák s antikorozní úpravou
9. Podokapní Ïlab
10. Pﬁibití hydroizolace
11. Krycí plech

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

A5

tepelná izolace

kompletizované dílce EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní asfaltov˘ pás (naka‰írovan˘ na EPS)
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem z drcené bﬁidlice
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11

8

cca 250 mm
nenataveno

5

cca 250 mm

10

4
7

nenataveno

6

3
5

2
1
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1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana
4. Desky nebo spádové desky EPS ka‰írované asfaltov˘m
pásem, lepené k parozábranû
5. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
6. Spodní modifikovan˘ asfaltov˘ pás
7. Desky EPS min. tl. 40 mm ka‰írované asfaltov˘m
pásem

9

8. Elastick˘ kruhov˘ profil prÛmûru 50 mm z pûnového
polyetylenu
9. Volnû poloÏen˘ modifikovan˘ asfaltov˘ pás ‰. 500 mm
s nosnou vloÏkou ze skelné tkaniny
10. Spodní modifikovan˘ asfaltov˘ pás (kolem kruhového
profilu nenatavit)
11. Horní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem (natavit
plnoplo‰nû)
12. V˘plÀ dilataãní spáry

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

A6

tepelná izolace

kompletizované dílce EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní asfaltov˘ pás (naka‰írovan˘ na EPS)
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem z drcené bﬁidlice
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9

8

5
7

4
5
6

3
2
1

6

1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltového pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS ka‰írované asfaltov˘m
pásem lepené k parozábranû
5. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem

6. Spodní modifikovan˘ asfaltov˘ pás pﬁídavn˘ na
detaily (na fo‰ny poloÏit a pﬁibít)
7. Impregnované dﬁevûné fo‰ny mechanicky pﬁipevnûné
8. Elastick˘ tmel
9. Svûtlíková obruba z plechu pﬁi‰roubovaná k rámu z fo‰en

Poznámka :
V pﬁípadû, Ïe svûtlíková obruba je z umûlé hmoty, bude nutné pouÏít samolepící asfaltové pásy.

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

A7

tepelná izolace

kompletizované dílce EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní asfaltov˘ pás (naka‰írovan˘ na EPS)
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem z drcené bﬁidlice
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Detaily skupiny "B"
DETAILY ST¤ECH S TEPELNOU IZOLACÍ Z PùNOVÉHO POLYSTYRENU
A SE SAMOLEPÍCÍMI MODIFIKOVAN¯MI ASFALTOV¯MI PÁSY

Vybrané pﬁíklady detailÛ znázorÀují stále více se prosazující systém se samolepícími modifikovan˘mi asfaltov˘mi
pásy. V posledním desetiletí se objevila na trhu dnes jiÏ pomûrnû ‰iroká nabídka samolepících modifikovan˘ch
asfaltov˘ch pásÛ, které lze spolehlivû nalepit na pûnov˘ polystyren. Tato technologie umoÏÀuje dále zvy‰ovat
efektivnost práce pﬁi provádûní ploch˘ch stﬁech s pûnov˘m polystyrenem. Pﬁi zobrazeném dvouvrstvém provedení
se na samolepící modifikované asfaltové pásy dlouhé zpravidla 10 m a nalepované pﬁímo na povrch pûnového
polystyrenu následnû plnoplo‰nû nataví vrchní modifikovan˘ hydroizolaãní pás s posypem
z drcené bﬁidlice. Na trhu jsou v‰ak jiÏ i jednovrstvé samolepící hydroizolaãní pásy s posypem.

6

Vrchní asfaltov˘ modifikovan˘ pás s posypem plnoplo‰nû nataven˘

5

Samolepící asfaltov˘ modifikovan˘ pás (SBS) lepen˘ k parozábranû

4

Desky nebo spádové desky z EPS, lepené k parozábranû

3

Parozábrana z asfaltového pásu

2

Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP

1

Îelezobetonová stropní konstrukce

Detaily této nové skladby jednoplá‰Èové ploché stﬁechy jsou také zpracovány pro nejãastûj‰í variantu stﬁe‰ního
pllá‰tû s dvouvrstvou vodotûsnou izolací z asfaltov˘ch hydroizolaãních pásÛ a se Ïelezobetonovou nosnou
konstrukcí a s tepelnou izolací z EPS pﬁilepenou k parozábranû (vhodn˘m lepidlem nebo napﬁíklad pomocí
lepiv˘ch THERM pruhÛ parozábrany). Spádová vrstva není pro pﬁehlednost uvedena, nebo je ﬁe‰ena pomocí
spádovaného polystyrenu. Tento systém se pﬁirozenû s drobn˘mi úpravami pouÏívá také pro dal‰í druhy nosné
konstrukce (napﬁíklad trapézové plechy), ãasto také v kotveném provedení.
KaÏd˘ v˘robce asfaltov˘ch hydroizolaãních pásÛ obvykle nabízí svÛj návrh na ﬁe‰ení detailÛ stﬁe‰ního plá‰tû.
Jednotlivé detaily b˘vají navzájem velmi podobné a zpravidla se li‰í jen v nepodstatn˘ch ãástech. Velmi ãasto se
uplatÀují i pﬁi ﬁe‰ení detailÛ ploch˘ch stﬁech národní hlediska nûkter˘ch zahraniãních v˘robcÛ hydroizolaãních
pásÛ, kdy se napﬁíklad pouÏívají nebo nepouÏívají nábûhové klíny pﬁi pﬁechodu vodorovné vodotûsné izolace
ploché stﬁechy na svislou stûnu nebo atiku. Domníváme se v‰ak, Ïe dále uvedené detaily mohou b˘t univerzálním
ﬁe‰ením, ale je samozﬁejmû moÏné je pﬁizpÛsobit pﬁípadn˘m poÏadavkÛm v˘robcÛ hydroizolaãních asfaltov˘ch
pásÛ. Pﬁitom je v‰ak nutno splnit poÏadavky ãeské normy âSN 73 1901 “Navrhování stﬁech” a dal‰ích
navazujících ãesk˘ch norem.
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B0

tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní samolepící asfaltov˘ pás
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás
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9

8

a) s tepelnou izolací atiky

5%

v˘‰ka atiky min. 150 mm

10
12
5
6
7
nepﬁilepená oblast

9

8

6
5
4
3
2
1

b) bez tepelné izolace atiky

10
11
6
7
nepﬁilepená oblast

1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltového pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS lepené k parozábranû
5. Samolepící modifikovan˘ asfaltov˘ pás
6. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem plnoplo‰nû
nataven˘

v˘‰ka atiky min. 150 mm

5%

6
max. 500 mm

10

max. 500 mm

10

5
4
3
2
1

7. Nábûhov˘ klín min 50/50, lépe 80/80 mm z minerální plsti
8. Oplechování atiky
9. Dﬁevûná fo‰na upevnûná na hmoÏdinky, impregnovaná a
opatﬁená záﬁezy proti kroucení mechanicky kotvená do atiky
10. Pﬁibití hydroizolace
11. Spodní modifikovan˘ asfaltov˘ pás
12. Desky z EPS

Poznámka :
Tepelnou izolaci atiky je nutno vhodn˘m zpÛsobem pﬁilepit k parozábranû nebo pﬁikotvit k atikovému zdivu.

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

B1

tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní samolepící asfaltov˘ pás
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás

DETAIL NÍZKÉ ATIKY (v˘‰ka do 500 mm)
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15

12

11

v˘‰ka atiky min. 500 mm

13

9
10
8

max. 1000 mm

14

13

6
300

6
5
7

5
4
3
2

nepﬁilepená oblast

1

8. Dﬁevûná impregnovaná laÈ 60x...... mm
kotvená do zdiva
9. Pﬁibití hydroizolace - prostﬁídaní, pﬁíp.
pomocí li‰ty - viz. pozn. b)
10. Kovová li‰ta upevnûná vruty po cca 200 mm
11. Oplechování atiky
12. Dﬁevûná fo‰na impregnovaná a opatﬁená záﬁezy proti
kroucení, mechanicky kotvená do atiky
13. Desky EPS pﬁikotvené kotevními prvky s pﬁítlaãnou
podloÏkou do atikového zdiva
14. Napojovací vrchní modifikovan˘ hydroizolaãní pás atiky
15. Pﬁibití hydroizolace

1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltovûho pásu
4. Desky nebo spádové desky z EPS
lepené k parozábranû
5. Samolepící modifikovan˘ asfaltov˘ pás
6. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
plnoplo‰nû nataven
7. Nábûhov˘ klín min 50/50, lépe 80/80 mm
z minerální plsti

Poznámka :
a) Na tepelnou izolaci svislého atikového zdiva je moÏné pouÏít buì kompletizované tepelnû izolaãní v˘robky EPS a natavitelné
dva modifikované hydroizolaãní pásy nebo EPS se samolepícím modifikovan˘m asfaltov˘m pásem a vrchním nataviteln˘m
asfaltov˘m pásem.
b) Vrchní modifikovan˘ hydroizolaãní pás 6) se ke dﬁevûné lati 8) pﬁibije pozinkovan˘mi hﬁebíky s velkou hlavou po 50 mm
(prostﬁídané) nebo lépe upevní pomocí pﬁipevÀovací kovové li‰ty 10) kotvené po 200 mm do dﬁevûné latû vruty a následnû se
plnoplo‰nû nataví na atiku odshora dolÛ vrchní modifikovan˘ hydroizolaãní pás 14), kter˘ pﬁekryje toto kotvení.
c) Tepelnou izolaci atiky je nutno vhodn˘m zpÛsobem pﬁikotvit k atikovému zdivu.
JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS
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tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní samolepící asfaltov˘ pás
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás
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6
5
4

7

3
2
1
8

9

1. Stropní konstrukce
2. Penetraãní nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltového pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS lepené
k parozábranû
5. Samolepící modifikovan˘ asfaltov˘ pás

6. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
plnoplo‰nû nataven˘
7. Ko‰íãek vtoku
8. Nástavec vtoku s napojovací manÏetou
z modifikovaného asfaltového pásu
9. Stﬁe‰ní vtok s napojovací manÏetou
z modifikovaného asfaltového pásu pro napojení parozábrany

Poznámka:
a) Pokud nebudou pouÏity tepelnû izolované stﬁe‰ní vtoky, je nutné je v místû prostupu stﬁe‰ním plá‰tûm tepelnû doizolovat.
b) V místû vtoku se v polystyrenu vyﬁízne otvor pro prostup vtoku a upraví se v˘‰ka polystyrenu pro vtokové hrdlo s tím,
Ïe úroveÀ manÏety nástavce vtoku musí b˘t v úrovni s povrchem dílce EPS.
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tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní samolepící asfaltov˘ pás
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás
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a) s tepelnou izolací atiky
13
12
11
10

min. 200 mm, lépe 250 mm

9
18

6

5

5

15

4

6

3

8

2

nepﬁilepená oblast

1

b) dilataãní napojení na stûnu

13
12

7
17
14

6
8

nepﬁilepená oblast

min. 200 mm, lépe 250 mm

15
19
15
6
5
4
3
2
1

16

1. Stropní konstrukce
2. Penetraãní nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltového pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS lepené k parozábranû
5. Samolepící modifikovan˘ asfaltov˘ pás
6. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
plnoplo‰nû nataven˘
7. Spodní nataviteln˘ modifikovan˘ asfaltov˘ pás
8. Nábûhov˘ klín min. 50/50,lépe 80/80 mm z minerální plsti
9. Dﬁevûná laÈ 60 x .... mm kotvená do zdiva

10. Pﬁibití spodního pásu (prostﬁídané) po 50 mm ke dﬁevûné lati
11. PﬁipevÀovací kovová li‰ta kotvená po 200 mm s dotmelením
12. Soklová li‰ta obkladu fasády
13. Tepelná izolace fasády s omítkou
14. Dilataãní profil z pozink. plechu tl.cca 3 mm zakotven˘
do stropní konstrukce
15. Elastick˘ tmel
16. Tûsnící profil zaji‰Èující neprovzdu‰nost
17. Tepelná izolace v dilataãní spáﬁe
18. Desky EPS
19. PﬁipevÀovací kovová li‰ta

Poznámka :
a) Svislou tepelnou izolaci je nutno vhodn˘m zpÛsobem pﬁikotvit ke zdivu.
b) PﬁipevÀovací kovová li‰ta 11) se pﬁipevní po 200 mm vruty do latû 9)
c) pﬁipevÀovací kovová li‰ta 19) se pﬁikotví pomocí samoﬁezn˘ch ‰roubÛ do dilataãního profilu 14) po 200 mm.
JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

B4

tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní samolepící asfaltov˘ pás
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás
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PLOCHÉ ST¤ECHY A PùNOV¯ POLYSTYREN

6
5
4
3
7

2

8

1

9

10
11

12
13

1. Stﬁe‰ní konstrukce
2. Penetraãní nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltového pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS lepené k parozábranû
5. Samolepící modifikovan˘ asfaltov˘ pás
6. Vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás s posypem
plnoplo‰nû nataven˘
7. Pﬁídavn˘ modifikovan˘ asfaltov˘ pás

8. Dﬁevûné fo‰ny ‰iroké min 120 mm impregnované
a opatﬁené záﬁezy proti kroucení, s v˘‰kou o cca
5 mm niÏ‰í neÏ je v˘‰ka tepelné izolace,
mechanicky kotvené k podkladu
9. Okapnice z plechu s antikorozní úpravou
10. Îlabov˘ hák s antikorozní úpravou
11. Podokapní Ïlab
12. Pﬁibití hydroizolace
13. Krycí plech

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

B5

tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace
(dvouvrstvá)

spodní samolepící asfaltov˘ pás
vrchní modifikovan˘ asfaltov˘ pás
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PLOCHÉ ST¤ECHY A PùNOV¯ POLYSTYREN

Detaily skupiny "C"
DETAILY ST¤ECH S TEPELNOU IZOLACÍ Z PùNOVÉHO POLYSTYRENU
A S VODOTùSNOU IZOLACÍ Z HYDROIZOLAâNÍ FÓLIE z mPVC

Pro zpracování tûchto vzorov˘ch detailÛ stﬁe‰ních plá‰ÈÛ ploch˘ch stﬁech jsme zvolili obvyklou skladbu klasické
jednoplá‰tové ploché stﬁechy s vodotûsnou izolací z nejpouÏívanûj‰í kotvené hydroizolaãní fólie - fólie
z mPVC, se Ïelezobetonovou nosnou konstrukcí a s tepelnou izolací z EPS pﬁilepenou k parozábranû (vhodn˘m
lepidlem nebo napﬁíklad pomocí lepiv˘ch THERM pruhÛ parozábrany). Spádová vrstva není pro pﬁehlednost
uvedena, nebo je ﬁe‰ena pomocí spádovaného polystyrenu. Tento systém se s drobn˘mi úpravami pouÏívá také
pro dal‰í druhy nosné konstrukce (napﬁíklad trapézové plechy, pﬁípadnû i v kotveném provedení).

6

Hydroizolaãní fólie z mPVC

5

Separaãní textilie

4

Desky nebo spádové desky EPS lepené k parozábranû

3

Parozábrana

2

Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP

1

Îelezobetonová stropní konstrukce

min.10

100
40
50

Je tﬁeba upozornit, Ïe pﬁi pouÏití vodotûsné izolace z hydroizolaãní fólie závisí (na rozdíl od vodotûsné izolace
z asfaltov˘ch pásÛ) ﬁe‰ení konkrétních detailÛ na:
- typu fólie
- zpÛsobu pokládky fólie
- v˘robci fólie
- druhu tepelné izolace
Jiné ﬁe‰ení detailÛ je u fólie z mPVC, jiné napﬁíklad u fólie z polyolefinÛ a jiné opût u fólie z polyizobutylenu.
Nelze tedy zpracovat univerzálnû navrÏené vzorové ﬁe‰ení. Samozﬁejmû, Ïe ﬁe‰ení detailÛ ovlivÀuje i zpÛsob
pokládky fólie, která b˘vá zpravidla kotvena, mÛÏe v‰ak b˘t také volnû poloÏena s pﬁitíÏením kaãírkem nebo mÛÏe
b˘t k podkladu pﬁilepena. Dokonce i jednotliví v˘robci stejného druhu fólie (napﬁíklad z mPVC) mají ãasto odchylnû
zpracované vzorové detaily a vná‰ejí do nich své vlastní ﬁe‰ení.
Z hlediska dlouhodobé spolehlivosti realizované povlakové izolace a záruky v˘robce hydroizolaãní fólie by vÏdy
mûly b˘t dodrÏeny detaily a poÏadavky v˘robce hydroizolaãní fólie. Doporuãujeme proto speciálnû u hydroizolaãních fólií detaily konzultovat s technick˘m servisem v˘robce nebo s dovozcem konkrétní fólie.
Pﬁi tom je v‰ak nutno splnit poÏadavky ãeské normy âSN 73 1901 ”Navrhování stﬁech” a dal‰ích navazujících
ãesk˘ch norem.

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

C0

tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace

kotvená fólie z mPVC
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PLOCHÉ ST¤ECHY A PùNOV¯ POLYSTYREN

8

9

5%
6
5
4

10
5
6 7

3
2
1

7. Vnitﬁní koutov˘ profil z poplastovaného plechu
8. Závûtrná li‰ta z poplastovaného plechu
9. Dﬁevûná fo‰na, impregnovaná a opatﬁená záﬁezy
proti kroucení mechanicky kotvená do atiky
10. Desky z EPS

1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltovaného pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS lepené k parozábranû
5. Separaãní textilie
6. Hydroizolaãní fólie z mPVC

Poznámka :
a) Jako parozábranu je moÏné v pﬁípadû mechanicky kotvené tepelné izolace pouÏít i foliové parozábrany (nutno ovûﬁit tepelnû
technick˘m v˘poãtem z hlediska difúze vodní páry).
b) Tepelnou izolaci atiky je nutno vhodn˘m zpÛsobem pﬁilepit k parozábranû nebo pﬁikotvit k atikovému zdivu.

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

C1

tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace

kotvená fólie mPVC

DETAIL NÍZKÉ ATIKY (v˘‰ka do 500 mm)
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10

11

5%

max. 500 mm

9

12

8

max. 500 mm

6
12
5
6 7

5
4
3
2
1

7. Vnitﬁní koutov˘ profil z poplastovaného plechu
8. Pásek z poplastovaného plechu, kotven˘ do zdiva
9. Vnûj‰í koutov˘ profil z poplastovaného plechu
10. Závûtrná li‰ta z poplastovaného plechu
11. Dﬁevûná fo‰na, impregnovaná a opatﬁená záﬁezy
proti kroucení, mechanicky kotvená do atiky
12. Desky z EPS

1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltovaného pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS
lepené k parozábranû
5. Separaãní textilie
6. Hydroizolaãní fólie z mPVC

Poznámka :
Tepelnou izolaci atiky je nutno vhodn˘m zpÛsobem pﬁikotvit k atikovému zdivu.

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS
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tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace

kotvená fólie z mPVC

DETAIL VYSOKÉ ATIKY (v˘‰ka do 1000 mm)

32

PLOCHÉ ST¤ECHY A PùNOV¯ POLYSTYREN

6
5

7
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8

9

7. Ko‰íãek vtoku
8. Nástavec stﬁe‰ního vtoku s napojovací manÏetou z
hydroizolaãní fólie z mPVC
9. Stﬁe‰ní vtok s napojovací manÏetou z asfaltového
pásu pro napojení parozábrany z asfaltového pásu

1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltovaného pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS lepené k parozábranû
5. Separaãní textilie
6. Hydroizolaãní fólie z mPVC

Poznámka:
Pokud nebudou pouÏity tepelnû izolované stﬁe‰ní vtoky, je nutné je v místû prostupu stﬁe‰ním plá‰tûm tepelnû doizolovat.

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS
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tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace

kotvená fólie z mPVC
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a) s tepelnou izolací atiky
9
10

14
15
5
7
6

6

min. 200 mm lépe 250 mm

11

5
4
3
2
1

b) bez tepelné izolace na svislé stûnû

5
6

7

6

min. 200 mm lépe 250 mm

13
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8
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8. Poplastovan˘ pﬁipojovací plech
9. Tepelná izolace fasády s omítkou
10. Stûnov˘ panel
11. Uzavírací profil z poplastovaného plechu
12. Elastick˘ tmel
13. Plechová krycí li‰ta
14. Dﬁevûná laÈ 60 x .... mm kotvená do zdiva
15. Desky z EPS kotvené do zdiva

1. Îelezobetonová stropní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltovaného pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS lepené k parozábranû
5. Separaãní textilie
6. Hydroizolaãní fólie z mPVC
7. Vnitﬁní koutov˘ profil z poplastovaného plechu

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

C4

tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace

kotvená fólie z mPVC
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7. Dﬁevûné fo‰ny ‰iroké min. 120 mm,
impregnované a opatﬁené záﬁezy proti kroucení,
mechanicky kotvené k podkladu
8. Okapnice z poplastovaného plechu
9. Îlabov˘ hák
10. Podokapní Ïlab
11. Pﬁibití parozábrany z asfaltového pásu
12. Krycí plech

1. Stﬁe‰ní konstrukce
2. Penetraãní asfaltov˘ nátûr ALP
3. Parozábrana z asfaltovaného pásu
4. Desky nebo spádové desky EPS lepené k parozábranû
5. Separaãní textilie
6. Hydroizolaãní fólie z mPVC

JEDNOPLÁ·ËOVÉ PLOCHÉ ST¤ECHY S EPS

C5

tepelná izolace

desky, nebo spádové desky EPS

hydroizolace

kotvená fólie z mPVC

DETAIL PODOKAPNÍHO ÎLABU
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SdruÏení zpracovatelÛ zpûÀovatelného polystyrenu âR
Na Cukrovaru 74
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel./fax: 315 725 747
e-mail: info@epscr.cz
internet: www.epscr.cz

