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Zastřešení budov

B) PLOCHÉ STŘECHY

Ploché st řechy

- sklon st řešních rovin – min. 1°ale max.  5°

Rozlišujeme ploché st řechy dle :
� využití - nepoch ůzné – vstup pouze pro kontrolu stavu   konstrukce,

- poch ůzné (provozní) – využívána pro účely dopravy, rekreace, 
technologického provozu apod.

� počtu st řešních pláš ťů – jednopláš ťová – nevětraná, větraná, s opačným 
pořadím vrstev  

- dvoupláš ťová – má dva střešní pláště, horní a 
dolní, oddělené cíleně větranou vzduchovou mezerou 

- vícepláš ťová

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

Skladba plochSkladba ploch éé stst řřechyechy

-- stst řřeeššnníí souvrstvsouvrstv íí = souhrnn= souhrnnéé oznaoznaččeneníí vvššech vrstev stech vrstev střřechy a sklechy a sklááddáá
se zpravidla z:se zpravidla z:
NosnNosnéé ststřřeeššnníí konstrukcekonstrukce –– ppřřenenášášejejííccíí zatzatíížženeníí do ostatndo ostatníích nosných ch nosných 
konstrukckonstrukcíí objektu (vaznobjektu (vazníík, deska, trk, deska, tráám). Mm). Můžůže splynout s nosnou e splynout s nosnou 
vrstvou stvrstvou střřeeššnníího plho plášášttěě..
TepelnTepelněě izolaizolaččnníí vrstvavrstva –– zajizajiššťťuje pouje požžadovaný teplotnadovaný teplotníí stav vnitstav vnitřřnníího ho 
chrchráánněěnnéého prostoru. Materiho prostoru. Materiáál l -- vlvlááknitknitéé desky, polystyrdesky, polystyréén, pn, pěěnovnovéé
sklo, sklo, lehlehččenýený beton.beton.
SpSpáádovdováá vrstvavrstva –– vytvvytváářříí popožžadovaný sklon nadovaný sklon náásledujsledujííccíích vrstev ch vrstev 
ststřřechy pro dobrý odvoz deechy pro dobrý odvoz deššťťovovéé vody.vody.
MikroventilaMikroventilaččnníí vrstvavrstva –– (expanzn(expanzníí) ) –– slousloužžíí k vyrovnk vyrovnáánníí rozdrozdíílných lných 
tlaktlakůů vodnvodníí ppááry mezi mry mezi míístem ve ststem ve střřeešše a vne a vněějjšíším prostm prostřřededíím m ––
dilatadilataččnníí funkce.funkce.

DalDalšíší vrstvyvrstvy –– ochrannochrannáá, separa, separaččnníí, stabiliza, stabilizaččnníí, dren, drenáážžnníí, filtra, filtraččnníí, , 
vegetavegetaččnníí, podhledov, podhledováá atd.atd.
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Krytina plochých st řech

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

Dle materiálu rozlišujeme: 

- plechová krytina – sklon min 7°, 
- není sama o sobě vodotěsná – spoje (drážky);

- asfaltové pásy – vyrobeno z modifikovaného asfaltu a nosné vložky, 
která je nenasákavá (např.ze skelných vláken, 
polyesteru nebo hliníku),  
- tl. pásu obvykle 2,5 - 5 mm;
- obvykle souvrství několika pásů.

- fóliové pásy – vyrobeno z termoplastů, tl. 2 až 4 mm.

Plechová krytina
(klempí řský prvek)

- materiál – plech měděný, 
pozink, poplast; 

-tl. plechu cca 0,7 mm; 

- šířka tabule 500-900 mm;

- použité druhy drážek jsou 
odvislé od sklonu střešní
roviny;

- kotvení plechů pomocí
příponek.

Typy drTypy dráážžekek

PPřřííponkyponky
::

FoliovFoliov áá hydroizolacehydroizolace –– ppáásy sy SarnafilSarnafil
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Odvodn ění st řech

1.  dovnit ř dispozice

pomocí tzv. vtok ů

2. mezist řešními žlaby 

3. zaatikovými žlaby

4. podokapními žlaby

- způsob odvodn ění
souvisí s po čtem 
pláš ťů střechy

OdvodnOdvodněěnníí
ststřřeeššnníími vtoky mi vtoky 

–– JP stJP střřechyechy

MezistMezist řřeeššnníí, , zaatikovýzaatikový a podokapna podokapn íí žžlablab

-- poupoužžititíí u DP plochých stu DP plochých střřechech

ZpZpůůsoby odvodnsoby odvodn ěěnníí plochploch éé stst řřechy v echy v řřezovezovéé rovinrovin ěě

-- poupoužžititíí u DP plochých stu DP plochých střřechech
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Jednoplaš ťová st řecha / dvoupláš ťová st řecha

Atika
- svislý prvek ukončující plochou 
střechu;

- výška min 150 mm;

- nutno dilatačně oddělit 20-30 mm 
od monolitických částí střešního 
pláště;

- atika vyspádována do prostoru 
střechy.

Vazníky 
- nosná konstrukce zastřešení – prefabrikovaná (hotový prvek)
- materiál: beton, ocel, dřevo.
- užití: pro velká rozpětí, dvouplášťové větrané střechy

Prvky:

Dolní a horní pás (přímý, 
obloukový, lomený), 
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NavrhovNavrhov áánníí a rozma rozm ííststěěnníí vaznvazn ííkkůů

ZpZpůůsob dopravy dlouhých vaznsob dopravy dlouhých vazn ííkkůů

MontMont áážž ddřřevevěěných vaznných vazn ííkkůů
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