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ÚVOD

Ploché střechy

• odděluje vnitřní (chráněné) prostředí budovy od vnějšího prostředí 

• patří mezi nejexponovanější konstrukční částí budov

• kvalitou návrhu a provedením ovlivňuje provozní spolehlivost a vzhled celého objektu

• vystavena přímému působení účinků vnějšího i vnitřního prostředí 

• podílí se na zabezpečování požadovaného stav vnitřního prostředí

• ČSN 73 19 01 – Navrhování střech – Základní ustanovení

ÚVOD

Ploché střechy

Střecha – střešní konstrukce

Střecha se sestává z

• nosné střešní konstrukce – přenáší zatížení od jednoho případně více střešních plášťů, 

doplňkových konstrukcí, sněhu, větru, vody a provozu na svislé nosné části objektu 

• + jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami 

• + doplňkových konstrukcí a prvků

Podle sklonu dělíme střechy 

• ploché – ≤ 5°°°°

• sklonité – šikmé (sklon 5°°°°až 45°°°°)

– strmé (sklon 45°°°°až 90°°°°)
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• zeměpisná poloha spolu s nadmořskou výškou 

• teplota vzduchu a její kolísání 

• déšť a jeho intenzita 

• zatížení sněhem a námrazou 

• zatížení větrem 

• hluk a chvění 

• ochrana před bleskem 

• účinky slunečního záření 

• množství exhalací a jejich chemické složení 

• biologické a bakteriologické vlivy 

• vlivy vnějšího a vnitřního provozu 

• seismická činnost 

ÚVOD

Ploché střechy

Střešní plášť

• část střechy chránící vnitřní prostory objektu před působícími vnějšími vlivy (voda, chlad, 
teplo, apod.) a zajišťující požadavky na vnitřní prostředí 

Vlivy vnějšího prostředí, které významně ovlivňují materiál a konstrukci návrhu střechy

Podle využití
• bez provozu – vstup pouze pro kontrolu stavu  konstrukce,
• s provozem (neveřejným, veřejným) – využívána pro účely dopravy, rekreace, 

technologického provozu apod.

Podle počtu střešních plášťů 
• jednoplášťová – s klasickým pořadím vrstev, s opačným pořadím vrstev, kombinovaná (tzv. 

duo střecha), kompaktní střecha 
• dvouplášťová – má dva střešní pláště, horní a dolní, oddělené cíleně větranou 

vzduchovou mezerou 
• několikaplášťová – u plochých střech výjimečně)

Vzduchová vrstva (prostor) mezi plášti střechy může být: 
• neprůlezný
• průlezný
• průchozí (např. půdní prostor)

PLOCHÉ STŘECHY

Ploché střechy

Rozdělení
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• Jednoplášťová střecha – odděluje vnitřní prostředí budov od prostředí vnějšího jen 

jedním střešním pláštěm, ve kterém jsou všechny vrstvy kladeny bezprostředně na 

sebe.

• Dvouplášťová střecha – odděluje vnitřní prostředí od vnějšího dvěma plášti, mezi nimiž 

je otevřená vzduchová mezera, umístěná nad tepelně izolační vrstvou. 

JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ STŘECHA

Ploché střechy

Jednoplášťová střecha ↔ dvouplášťová střecha

PLOCHÉ STŘECHY

Příklad řešení jednoplášťové
ploché střechy o klasickém 
uspořádání vrstev.

Příklad dvouplášťové střechy s 
provětrávanou vzduchovou dutinou. 
Skládá se ze spodního a horního pláště 
odděleného vzduchovou mezerou.

Ploché střechy

Jednoplášťová střecha ↔ dvouplášťová střecha

PLOCHÉ STŘECHY
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• Svislý prvek ukončující plochou střechu 

• Výška min 150 mm nad rovinou střechy

• Nutno dilatačně oddělit 20 – 30 mm od monolitických částí střešního pláště

• Atika vyspádována do prostoru střechy minimálně ve sklonu 3°

Ploché střechy

ATIKA

Ploché střechy

ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY

Bodově do vtoku (lze provést třemi způsoby):

• 1. spádování střechy pomocí rovin o různém 

spádu, jejichž průsečnice vycházejí z rohů střešní 

plochy. Tento způsob lze uplatnit i u střech 

složitých tvarů. 

• 2. spádování střechy pomocí rovin o stejném 

spádu, což je ovšem složitější se vzrůstající 

složitostí střechy. 

• 3. vyspádování střechy pomocí křivek 

paraboloidu tak, aby nevznikaly žádné ostré 

přechody mezi jednotlivými rovinami. 

1. Dovnitř dispozice
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Ploché střechy

ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY

1. Dovnitř dispozice
Pomocí sklonitého 

mezistřešního nebo 

zaatikového úžlabí.

Pomocí podokapních žlabů.

2. Vně dispozice

• Místo pro odvod vody z ploché střechy
• Maximální vzdálenost vtoků, příp. žlabů od atik, příp. rozvodí je 15 m
• Vždy minimálně 2 vtoky na každé střeše
• Pokud existují konstrukce, které zamezují odvodnění, je nutné kolem nich vytvořit 

potřebné vyspádování
• Vtoky je nutno umisťovat minimálně 0,5 m od konstrukcí vystupujících nad rovinu střechy 

(komíny, atiky atd.), aby nedocházelo k zanesení nečistotami nebo sněhem

Ploché střechy

ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY

Vtok ploché střechy
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Ploché střechy

ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY

Vtok ploché střechy

Střešní souvrství 

je souhrnné označení všech vrstev střechy a skládá se zpravidla z:

• Nosná střešní konstrukce – přenášející zatížení ze střešního pláště, klimatického zatížení, 

příp. provozního zatížení do ostatních nosných konstrukcí objektu.

• Hydroizolační vrstva – vodotěsná izolace chránící vnitřní prostory a vrstvy střešního 

pláště pod ním před atmosférickými vlivy, příp. před provozní a technologickou vodou.

• Tepelně izolační vrstva – zajišťuje požadovaný teplotní stav vnitřního chráněného 

prostoru. Materiál – minerální vlna, polystyrén – expandovaný (EPS) a extrudovaný (XPS), 

pěnové sklo, lehčený beton, polyuretan.

• Spádová vrstva – vytváří požadovaný sklon následujících vrstev střechy pro odvod 

dešťové vody.

• Parotěsná vrstva – vrstva omezující či zamezující pronikání vodní páry z vnitřního 

prostředí do střešního pláště

• Drenážní vrstva – vrstva odvodňující souvrství střešního pláště na hydroizolační vrstvu

• Další vrstvy – spojovací, ochranná, separační, stabilizační, expanzní, filtrační, vegetační, 

podhledová, provozní, atd.

Ploché střechy

VRSTVY PLOCHÉ STŘECHY
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Hydroizolace se nachází nad tepelnou izolací.
• nosná konstrukce střechy ve sklonu

• nosná konstrukce vodorovná, spádová vrstva

Ploché střechy

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY

Skladby s klasickým pořadím vrstev

Ploché střechy

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY

Skladby s obráceným pořadím vrstev

Hydroizolace se nachází pod tepelnou 

izolací, také inverzní střecha.

• hydroizolace plní současně funkci 

parozábrany. 

• důležité je oddělení tepelné izolace 

od hydroizolace drenážní vrstvou pro 

odvod vody protečené mezi spárami 

tepelné izolace.

+ kombinovaná (DUO) střecha
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Vyřešený střešní plášť 
včetně hydroizolace

Vyřešený střešní plášť 
včetně hydroizolace

Ploché střechy

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY

Střechy provozní – pochůzné, pojízdné

Vyřešený střešní plášť 
včetně hydroizolace

Ploché střechy

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY

Střechy provozní – vegetační



Ing. Radim Kolář, Ph.D. Přednáška č. 10, 2014

VUT v Brně, Fakulta stavební,                             
Ústav pozemního stavitelství 10

Horní plášť – dřevo, ocel, 
prefabrikovaný ŽB

Spodní plášť – zateplený, 
tvořen nosnou konstrukcí 
stropu

Vstup 
vzduchu

Odvod
vzduchu

Plocha přiváděcích otvorů 1/100 plochy střechy.

Plocha odváděcích otvorů 1/100 + 10%.

Ploché střechy

SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY

Dvouplášťová plochá střecha

• nejdůležitější vlastnosti každé 
střechy je vodotěsnost. 

• tzv. hydroizolace – chrání vnitřní 
prostředí před nepříznivými vlivy, je 
vodotěsná s malou difuzní 
propustností (brání prostupu 
vzduchu s vodní párou).

Ploché střechy

KRYTINA PLOCHÝCH STŘECH

Základní rozdělení povlakových 
hydroizolací 
• Asfaltové pásy 
• Fólie 
• Stěrky, neboli tekuté fólie 

Hydroizolační vrstva = povlaková krytina
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Základní rozdělení povlakových hydroizolací 

Asfaltové pásy – tloušťka pásu obvykle 3 – 5 mm, složení pásu:
• Horní krycí asfaltová vrstva 
• Nosná vložka – tkanina ze skelných vláken, skelné rouno, 

polyesterové (PES) rouno 
• Spodní krycí asfaltová vrstva 

Fóliové pásy – tloušťka fóliové hydroizolace 1,2 – 2 mm.
• Termoplasty – měkčeného PVC (mPVC), polyolefínů (PO), 

polyizobutylénu (PIB) 
• Eleastomery – etylén-propylén-dien-monomeru (EPDM), 
• Termoplastické elastomery 

Stěrkové izolace – tekuté fólie 
• Asfaltové stěrky 
• Stěrky na bázi plastů 

Ploché střechy

KRYTINA PLOCHÝCH STŘECH

Hydroizolační vrstva = povlaková krytina

Systémy ochrany
• Zatěžovací vrstva (štěrkem)
• Mechanické kotvení (pouze do nosné konstrukce)
• Celoplošný lepený systém (studené lepení vrstev)
• Horkovzdušné svařování (u fóliových pásů)
• Natavení (asfaltové pásy k vhodnému podkladu)

Základní schéma namáhání objektu větrem: 

Ploché střechy

KRYTINA PLOCHÝCH STŘECH

Kotvení hydroizolačních pásů proti sání větru
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Ploché střechy

Složení pásu
1 - plastová odstranitelná fólie (horní líc)
2 - jemnozrnný minerální posyp
3 - směs asfaltu
4 - nosná vložka
3 - směs asfaltu
5 - separační fólie z plastů

KRYTINA PLOCHÝCH STŘECH

Asfaltové pásy

Ploché střechy

KRYTINA PLOCHÝCH STŘECH

Složení pásu
• Vrchní vrstva zajišťuje odolnost izolace proti externím vlivům 

(povětrnostní, klimatické podmínky, UV záření)
• Výztuha zajišťuje mechanické parametry fólie 
• Spodní nosná vrstva zajišťuje kvalitní spojení (trvalé, 

homogenní spojení s vrchní vrstvou)

Hydroizolační folie
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Ploché střechy

KRYTINA PLOCHÝCH STŘECH

Hydroizolační folie


