
Tato technická publikace s informacemi o používání 
pěnového polystyrenu v plochých střechách byla 
zpracována na základě zkušeností a odborných 
názorů autora Ing. Karla Chaloupky ve spolupráci 
s panem Ing. Pavlem Rydlem zastupujícím Sdružení 
EPS ČR. Všechny zde uvedené informace jsou uve
deny dle nejlepšího vědomí autorů, bez právní závaz
nosti, a odpovídají stupni poznání z doby zpracování 
této publikace. 
V obrazové příloze jsou uvedeny vzorové detaily 
plochých střech s vodotěsnou izolací jak z asfalto
vých pásů, tak z hydroizolačních fólií z měkčeného 
PVCP. Je však třeba upozornit na skutečnost, že 
všechny uvedené detaily mají řadu variant, které 
uvádí ve svých podkladech například jednotliví vý
robci povlakových izolací (asfaltových pásů a fólií), 
nebo řada našich či zahraničních odborných pub
likací nebo prospektů. Uvedené detaily jsou proto 
informativní, a mohou se pro konkrétní případy 
plochých střech lišit zejména s ohledem na řadu 
dalších vstupních informací – například v závislosti 
na druhu nosné konstrukce, provedení obvodového 
pláště budovy, účelu stavby, sklonu střechy, skuteč
ného mate riálového provedení a způsobu pokládky 
povlakové izolace, nebo provozním využitím ploché 
střechy (terasa, střešní zahrada apod.). 

3.1 Úvod

V našem klimatu mají ploché střechy poměrně krát
kou tradici. Byly k nám přeneseny z oblastí s velmi 
mírným klimatem z jižní Evropy teprve na přelomu 
devatenáctého a dvacátého století, zejména v sou
vislosti s rozvíjející se výstavbou průmyslových hal 
a vícepodlažních průmyslových budov. Uplatnění 
plochých střech v našich drsnějších klimatických 
podmínkách tehdy umožnily nové materiály – zpo
čátku zejména povlakové izolace z dehtových nebo 
asfaltových lepenek s nezbytnými nátěry, později 
z natavitelných asfaltových pásů nebo z hydroizo
lačních fólií. Při zvyšování nároků na tepelnou izola
ci plochých střech se ve druhé polovině dvacátého 
století začal hromadně používat pěnový polystyren.
K masivnímu rozšíření plochých střech v šedesátých 

letech dvacátého století napomohly u nás zejména 
tři důvody – jejich zdánlivá jednoduchost, snazší 
možnost zprůmyslnění s vysokou produktivitou práce 
a také jako významný prvek ovlivňující architektonic
ký návrh moderních budov. Postupně se u nás ploché 
střechy staly většinovou konstrukcí zastřešení nejen 
halových objektů, ale i objektů bytové a občanské 
výstavby. Ploché střechy jsou jednoduché pouze 
zdánlivě. V jejich řešení je skryta řada technických 
a technologických problémů, které je řadí mezi nej
obtížnější části stavby. Chyby při návrhu a realizaci 
plochých střech jsou nákladné – vynucují si předčas
né opravy, popř. i rozsáhlejší rekonstrukce. Opravy 
plochých střech jsou často odborně náročnější než 
nové ploché střechy. 

Norma ČSN 73 1901:2011 „Navrhování střech – Zá
kladní ustanovení“ defi nuje ploché střechy jako stře
chy se sklonem vnějšího povrchu α ≤ 5° (tj.≤ 8,75 %). 

Ploché střechy lze rozdělit podle jejich technického 
provedení do dvou základních skupin:
• střechy jednoplášťové 
• střechy dvouplášťové (s větranou nebo nevětranou 

vzduchovou vrstvou), vyjímečně se lze setkat se 
střechami tříplášťovými 

Jednoplášťové  ploché  střechy jsou základním 
a v posledních desetiletích nejpoužívanějším druhem 
plochých střech. Norma ČSN 73 1901:2011 defi nuje 
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jednoplášťovou střechu jako střechu zajišťující všech
ny její funkce jedním pláštěm. V nejjednodušším 
provedení ji tvoří vhodná nosná konstrukce ve sklonu 
a vodotěsná izolace, zpravidla se však používají s te
pelnou izolací.

Dle umístění tepelné izolace rozeznáváme: 
• jednoplášťové ploché střechy s klasickým pořa-
dím vrstev 

• jednoplášťové ploché střechy s  opačným  pořa-
dím vrstev (tzv. obrácené střechy) 

Tepelnou izolaci může tvořit u jednoplášťových plo
chých střech s klasickým pořadím vrstev jak pěnový 
polystyren, tak výrobky z minerální vlny, z pěnového 
polyuretanu nebo z pěnového skla. V minulosti čas
to tvořily tepelnou izolaci plochých střech i různé 

druhy lehčených betonů, heraklit nebo dokonce i ko
rek. Tepelnou izolaci jednoplášťových plochých střech 
s opačným pořadím vrstev může tvořit jen extrudovaný 
polystyren XPS, který se volně pokládá na vodotěsnou 
izolaci. V tomto případě je stabilita střešního pláště 
vůči sání větru zajištěna jeho přitížením – stabilizační 
vrstvou zpravidla z drceného kameniva nebo z obláz
ků zrnitosti 16/32 mm o tloušťce min. 50 mm (dle sta
tického výpočtu s ohledem na namáhání sáním větru), 
nebo provozním souvrstvím terasy (například dlažbou 
atp.) či střešní zahrady. 
Někdy se používá kombinace obou uvedených typů 
střech, tj. s umístěním tepelné izolace jak pod hydro
izolací, tak na ní – tedy provedení tzv. DUO střechy. 

U rekonstrukcí jednoplášťových plochých střech se 
potom uplatňují:
• buď tzv. PLUS  střechy, kdy je na stávající vy

spravenou vodotěsnou izolaci střechy s klasickým 
pořadím vrstev položena nová dodatečná tepelná 
izolace s novou povlakovou vodotěsnou izolací 
(z asfaltových pásů nebo z hydroizolační fólie) 

• nebo tzv. DUO střechy – kdy je na stávající vyspra
venou (nebo novou) vodotěsnou izolaci položena 
dodatečná tepelná izolace z extrudovaného poly
styrenu s přitížením stabilizační vrstvou. Provedení 
DUO střechy se však dnes uplatňuje i nových obrá
cených střech, kdy se zateplením nosné konstrukce 

vodotěsná izolace
tepelná izolace
parozábrana
spádová vrstva
nosná konstrukce

stabilizační vrstva z kameniva 
separační vrstva
tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS
vodotěsná izolace
spádová vrstva 
nosná konstrukce

nová vodotěsná izolace
nová dodatečná tepelná izolace
původní vyspravená vodotěsná izolace
původní tepelná izolace
původní parozábrana (pokud byla realizována)
spádová vrstva
nosná konstrukce
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3.2  Zásady pro navrhování plochých 
střech 

Základní koncepce ploché střechy nového objektu je 
zpravidla již dána v dokumentaci k územnímu řízení 
a bývá rozpracována v dokumentaci pro stavební 
řízení. Tak například u individuálně řešených rodin
ných domů bývá již v těchto podkladech jednoznačně 
určen tvar a sklon střechy včetně odvodnění. Jaké
koli změny vyvolané definitivním technickým řešením 
střešního pláště potom mají významný dopad nejen 
na architekturu objektu, ale často i na jeho konstrukč
ní řešení a odvodnění, a samozřejmě vždy i na nákla
dy stavby. Je proto nutné se zabývat vhodnou volbou 
střešního pláště již v samém počátku přípravy stavby.

Návrh nové ploché střechy
Návrh nové ploché střechy ovlivňují zejména tyto pod
mínky nebo požadavky: 
• druh nosné konstrukce (například železobetonová 

konstrukce, trapézový plech nebo dřevěné bednění);
• požadavek na provedení střešního pláště jako 

střechu jednoplášťovou nebo dvouplášťovou;
• požadovaný sklon střešního pláště; 
• požadavek na vytvoření sklonu povrchu jednopláš

ťové střechy – v nosné konstrukci, pomocí samo
statné nabetonované spádové vrstvy, nebo přímo 
v tepelné izolaci;

• způsob odvodnění střechy (vnitřními vtoky, podo
kapními žlaby, nebo zaatikovým či mezistřešním 
žlabem, případně úžlabím);

• tepelně technické parametry vnitřního prostředí 
(zejména požadovaná teplota a relativní vlhkost 
vzduchu v interiéru);

• tepelně technické parametry vnějšího vzduchu 
(ovlivněné umístěním objektu);

• požadavky na tepelně technické parametry střeš
ního pláště – zejména na hodnotu součinitele pro
stupu tepla UN,20 (požadovaná nebo doporučená 
hodnota pro běžné stavby, a speciální doporučená 
hodnota pro nízkoenergetické či pasivní budovy);

• volba vhodné povlakové vodotěsné izolace (asfal
tové pásy či hydroizolační fólie);

minimalizuje její prochlazování podchlazenou 
dešťovou vodou (která se dostává pod tepelnou 
izolaci z extrudovaného polystyrenu), nebo u střech 
s provozním souvrstvím, kdy je extrudovaným 
polystyrenem min. tl. 50 mm zajištěno roznášení 
bodového zatížení (např. od podložek pod dlažbou 
terasy nebo od nopové fólie u střešních zahrad)

Dvouplášťovou  plochou  střechu  definuje norma 
ČSN 73 1901:2011 jako střechu, zajišťující všechny 
funkce dvěma střešními plášti (horní plášť s vodotěs
nou izolací – dolní plášť s tepelnou izolací), mezi nimiž 
je vzduchová vrstva. Ve dvouplášťových střechách se 
však tepelná izolace z pěnového polystyrenu zpravidla 
nepo užívá. 

Se skladbou používanou u klasické jednoplášťové 
ploché střechy s povlakovou vodotěsnou izolací 
je však možné se setkat i na šikmých střechách 
s velkými sklony, nebo na střechách se zakřivenými 
plochami. 

stabilizační vrstva
separační vrstva
tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS
vodotěsná izolace
tepelná izolace
parozábrana
spádová vrstva
nosná konstrukce
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• požadavek na způsob provedení střešního pláště 
(lepené či mechanicky kotvené, nebo přitížené 
souvrství střešního pláště);

• požadavek na případné využití střešního pláště 
(klasická plochá střecha, provozní střecha využí
vaná jako terasa či střešní zahrada, nebo střecha 
jako parkoviště);

• požadavky požární bezpečnosti: požární odolnost 
střešní konstrukce (pro případ požáru uvnitř bu
dovy), šíření požáru střešním pláštěm (pro případ 
požáru vně budovy). 

V souladu s požadavky normy ČSN 73 1901:2011, 
a na základě dlouhodobých zkušeností lze doporučit 
tyto zásady  návrhu  nové  jednoplášťové  ploché 
střechy:
• Nejspolehlivější je masivní nosná konstrukce stře

chy, která obvykle zajišťuje dostatečnou tepelnou 
akumulaci, a je zároveň spolehlivě vzduchotěsná.

• Minimální sklon ploché střechy norma ČSN 
73 1901:2011 neurčuje. V zahraničí je doporučo
ván jako minimální sklon 2 %, kaluže vody se ob
vykle netvoří při sklonu povrchu střechy nad 3 %. 

• Parozábrana (parotěsnicí vrstva) se umisťuje 
pod tepelnou izolaci, a pokud je na nosné kon
strukci betonová spádová vrstva umisťuje se na 
ni. Parozábrana musí zajišťovat i vzduchotěsnost 
střešního pláště – což je nezbytná podmínka jed
noplášťových plochých střech s nosnou konstrukcí 
z dřevěného bednění nebo z trapézového plechu.

• Výběr vhodné parozábrany je nutno prověřit tepelně 
technickým výpočtem s přihlédnutím jak k vlastní 
realizaci její pokládky, tak ke způsobu provedení 
střešního pláště. Na výběr vhodné parozábrany 
položené na trapézovém plechu s mechanicky 
kotveným souvrstvím střešního pláště budou jistě 
kladeny jiné požadavky, než u lepeného souvrství 
klasické ploché střechy s železobetonovou nosnou 
konstrukcí. Základním parametrem difúzních vlast
ností parozábrany je tzv. faktor difuzního odporu 
označovaný řeckým písmenem µ – s ohledem na 
výběr vhodného výrobku, změny jeho parametrů 
v čase a standardní kvalitu pokládky na našich 
stavbách se však doporučuje snížit tuto hodnotu 

v tepelně technických výpočtech (zejména u me
chanicky kotvených střešních plášťů) až 10krát. 

• Jako tepelnou izolaci jednoplášťových plochých 
střech je dnes možné použít celou řadu velmi kva
litních výrobků na bázi pěnového či extrudovaného 
polystyrenu, minerální vlny, pěnového polyuretanu 
PIR či pěnového skla. Je jen nutné přihlédnout ke 
způsobu zabudování tepelné izolace, k jejímu na
máhání v tlaku (zejména u provozních střech), k pří
padným požadavkům na požární odolnost střešního 
pláště a samozřejmě k ceně tepelné izolace.

• Jako vodotěsnou izolaci lze samozřejmě použít ce
lou řadu vhodných výrobků – jako jsou hydroizolační 
pásy z modifikovaného asfaltu nebo různé druhy 
hydroizolačních fólií nabízených desítkami výrobců 
na našem trhu. S výběrem konkrétní vodotěsné izo
lace souvisí i způsob její pokládky, který má často 
vliv i na parametry a provedení střešního pláště. 

• Výška atiky má být v souladu s požadavky ČSN 
73 1901:2011 nejméně 150 mm nad úrovní povr
chu střechy, u střech s provozním souvrstvím je 
tedy ovlivněna výškou tohoto souvrství.

• Odvodnění plochých střech je zajišťováno v návaz
nosti na jejich tvar a provedení nejčastěji vnitřními 
vtoky nebo podokapními žlaby. Pokud je odvodnění 
zajišťováno vnitřními vtoky, měla by být jedna vnitř
ně odvodňovaná plocha střechy odvodněna vždy 
nejméně dvěma vtoky nebo vtokem a bezpečnost
ním přepadem. Dimenzování profilu a počtu vtoků 
nebo návrh profilu podokapních žlabů závisí na 
odvodňované ploše střechy v návaznosti na platné 
technické normy. Zaatikové a mezistřešní žlaby by 
se měly používat jen vyjímečně. Detailně viz např. 
publikace PLOCHÉ STŘECHY od autorů Chaloup
ka + Svoboda. 

Rekonstrukce ploché střechy
Pokud se jedná o rekonstrukce plochých střech lze 
konstatovat, že téměř všechny stávající ploché střechy 
realizované před rokem 2002 nevyhoví požadavkům 
platné tepelně technické normy ČSN 73 05402:2011, 
a měly by proto být tepelně doizolovány (dotepleny). 
Vlastní návrh rekonstrukce stávající ploché střechy 
však závisí na řadě podmínek, zejména:



5

Ploché střechy a pěnový polystyren

• Jaký je skutečný stav a provedení celého souvrství 
střešního pláště?

• Jaké je skutečné provedení a stav vodotěsné izo
lace střechy?

• Jaké je materiálové provedení stávající tepelné 
izolace, jaká je její tloušťka a v jakém je stavu?

• Je ve střešním plášti provedena parozábrana, 
a v jakém provedení?

• Jaké je materiálové provedení nosné konstrukce 
střechy, v jakém je stavu, a jaká je její skutečná 
únosnost?

• V jakém stavu je odvodnění střešního pláště?
• Jaké je materiálové provedení atiky a jakou má 

atika výšku?
• Je nutné atiku z vnitřní strany tepelně izolovat?
• Je již zateplena fasáda objektu, nebo se bude za

teplovat? 
• Pokud se uvažuje o variantě mechanicky kotve

ného nového souvrství střešního pláště, je nutné 
ověřit výtažnými zkouškami možnost jeho použití.

• Změnilo se využití objektu pod střechou?
• Uvažuje se s jiným využitím ploché střechy (střešní 

zahrada, terasa)? 

V řadě případů je majitel objektu donucen k rekon
strukci střechy závadami stavby způsobenými zaté
káním do interiéru, poddimenzovanou či poškozenou 
tepelnou izolací, nebo v mezním případě i havárií 
střechy z titulu mimořádných přírodních podmínek 
– například při poškození dožilé vodotěsné izolace 
krupobitím, vichřicí, nebo při odstraňování sněhu. 
Při běžné kontrole a údržbě střechy lze obvykle včas 
naplánovat rekonstrukci vlastní vodotěsné izolace, 
často i s tepelným doizolováním střešního pláště. 
Rozhodnutí o tom, jak by vlastně měla rekonstrukce 
střechy probíhat, závisí zejména na skutečném stavu 
a provedení jednotlivých vrstev stávajícího střeš
ního pláště. Jako podklad pro rekonstrukci střechy 
nelze použít jen původní projektovou dokumentaci, 
protože většina střech byla z různých důvodů re
alizována s problematickou parozábranou (občas 
i chybí), s použitím jiné tepelné izolace než uváděl 
projekt, a s vodotěsnou izolací, která doznala v prů
běhu životnosti objektu značných změn jak v celkové 

tloušťce, tak i v materiálovém provedení. Často bylo 
v minulosti původní souvrství střešního pláště od
straněno a nahrazeno novým v jiném materiálovém 
provedení. Setkáváme se se zavlhlou nebo i zcela 
mokrou tepelnou izolací, s navzájem odseparova
nými vrstvami vodotěsné izolace z asfaltových pásů 
tloušťky i několik centimetrů, s trhlinami ve vodotěsné 
izolaci, s kalužemi vody na střeše vysokými i několik 
centimetrů, s uchycenou náletovou zelení… Všechny 
tyto skutečnosti je nutné zjistit jak prohlídkou střešní
ho pláště, tak sondami do střešního pláště. Součástí 
dobře zpracovaného návrhu rekonstrukce střechy by 
měl být tepelně technický výpočet, který musí prověřit 
nejen správně nadimenzovanou tepelnou izolaci stře
chy, ale také tzv. roční bilanci zkondenzované a vy
pařené vodní páry. Takto odborně zpracovaný návrh 
rekonstrukce střechy je nejlepší svěřit zkušenému 
projektantovi, nebo nezávislému specialistovi zabý
vajícím se střechami. Součástí takového posouzení 
nebo projektu by mělo být rozhodnutí, jak předmětnou 
střechu opravit a jakou technologií, včetně návrhu ře
šení detailů střechy. Tedy zda lze ponechat stávající 
střešní plášť a střechu doteplit s novou vodotěsnou 
izolací, nebo zda bude nutné odstranit celé souvrství 
střešního pláště a provést nový střešní plášť. Takovou 
náročnější nabídku rekonstrukce střechy jsou dnes 
schopny nabídnout i realizační firmy s odborným ve
dením a technickým zázemím. Nelze podceňovat ani 
stav a posouzení únosnosti nosné konstrukce stře
chy. Problematické bývají tzv. lehké střechy s nosnou 
konstrukcí z trapézového plechu nebo z dřevěného 
bednění, a nejsou neobvyklé ani problémy s únos
ností střešních panelů u střech některých panelových 
bytových domů, nebo u halových objektů. 

3.3 Pěnový polystyren v plochých 
střechách 

Mezi nejpoužívanější tepelné izolace plochých střech 
patří pěnový polystyren. Je to výrobek s dlouhou tra
dicí – byl vyvinut v roce 1949 v německém koncernu 
BASF. Jako tepelná izolace plochých střech se použí
vá od šedesátých let dvacátého století. 
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V zásadě se dnes pro ploché střechy používají dva 
druhy polystyrenů:
•  pěnový (tzv. expandovaný) polystyren – ozna-
čovaný EPS (Expanded PolyStyrene)

•  extrudovaný  polystyren  –  označovaný  XPS 
(Extruded PolyStyrene)

Oba druhy polystyrenů jsou někdy laickou veřejností 
zaměňovány – pěnový polystyren EPS má typickou 
kuličkovou strukturu, zatímco extrudovaný polystyren 
XPS má homogenní strukturu pěnové hmoty s uza
vřenými buňkami a jednotliví výrobci jej obvykle do
dávají zbarvený v různých barvách: modrý, růžový, 
zelený…). Některé speciální výrobky z pěnového 
polystyrenu EPS jsou však také barevné – například 
růžový EPS PERIMETER určený především na te
pelné izolace spodní stavby, nebo nově šedý pěnový 
polystyren se zvýšeným tepelně izolačním účinkem. 
Oba druhy polystyrenů EPS a XPS jsou v podstatě 
vyráběny ze stejné základní vstupní suroviny, ale jinou 
technologií výroby. Mají proto společné některé vlast
nosti – výborně tepelně izolují, jsou velmi lehké a do
sahují vynikajícího poměru hmotnosti a pevnosti. Oba 
druhy však nejsou odolné vůči UV záření (dochází k je
jich povrchové degradaci) a vůči některým chemickým 
látkám. Nezvratně je poškozují některé ropné produkty, 
ředidla a jiná organická rozpouštědla. Jejich tepelně 
technické vlastnosti jsou podobné, ale významně se liší 
v pevnosti v tlaku, v hranové pevnosti a v nasákavosti – 
a proto mají v plochých střechách odlišné použití. 
Pěnový polystyren EPS se používá zejména jako 
tepelná izolace klasických jednoplášťových plo
chých střech. Extrudovaný polystyren XPS, který 
má oproti jiným výrobkům nejmenší dlouhodobou 
nasákavost (včetně nasákavosti difúzním způso
bem) a s tím související mrazuvzdornost, se použí
vá zejména jako tepelná izolace střech s opačným 
pořadím vrstev (tedy tzv. obrácených střech). Oba 
druhy polystyrenů se používají v tzv. DUO střeše, 
kde spodní vrstvu tepelné izolace tvoří klasický pě
nový polystyren EPS a nad hydroizolací potom tvoří 
vrchní vrstvu extrudovaný polystyren XPS s přitíže
ním. Jako tepelnou izolaci obrácených střech však 
není možné používat desky se sníženou nasákavos
tí EPS PERIMETR. V posledních letech se nabízí 

i šedý pěnový polystyren EPS (také s kuličkovou 
strukturou) se zvýšeným tepelně izolačním účin
kem. Tento šedý pěnový polystyren obsahuje ve své 
struktuře nanočástice například grafitu, které v kaž
dé buněčné struktuře vytvářejí miniaturní tepelné 
zrcadlo odrážející sálavou složku tepelného záření 
zpět ke zdroji, a tím výrazně (cca o 20%) vylepšují 
tepelně izolační schopnosti tohoto výrobku oproti 
bílému EPS.

Pěnový polystyren EPS používaný v minulosti
Počáteční problémy s pěnovým polystyrenem byly 
v minulosti způsobeny nejen neznalostí jeho použití 
v plochých střechách, ale byly důsledkem i tehdejší 
kolísavé kvality jeho výroby. Výrobní i aplikační zku
šenosti pomohly vylepšit jak jeho kvalitu, tak jeho 
správné použití. V této souvislosti je možno upozornit 
na to, že:
• potrhání vodotěsné izolace na plochých střechách 

často způsobily nevyzrálé desky nařezané z čers
tvě vyrobeného bloku pěnového polystyrenu EPS, 
které se po zabudování výrazně dodatečně smrš
ťovaly. K rozměrové stabilizaci desek stačí dodržet 
předepsanou dobu skladování. Pro střechy se proto 
dnes používá jen stabilizovaný pěnový polystyren 
se zárukou minimálního dodatečného smrštění; 

• dříve vyráběný pěnový polystyren měl stupeň hoř
lavosti C3 – lehce hořlavý (dle tehdy používaného 
označení). V současnosti se vyrábí pro stavebnictví 
výhradně tzv. samozhášivý EPS s třídou reakce na 
oheň E. Samozhášivost EPS je zajištěna při jeho 
výrobě přidáním tzv. retardéru hoření. Samozháši
vost EPS je zásadní pro zvýšení požární bezpeč
nosti zejména proto, že „retardovaný“ EPS nelze 
zapálit malým zdrojem plamene – například při 
použití svářeček, rozbrušovaček apod. – což byly 
typické příčiny požárů plochých střech před rokem 
1990. POZOR! Při provádění sond a následných 
rekonstrukcích stávajících plochých střech se lze 
setkat s původním lehce hořlavým pěnovým poly
styrenem, který není samozhášivý; 

• neosvědčilo se použití příliš lehkých pěnových 
polystyrenů, které měly nižší pevnost v tlaku, větší 
pórovitost i nasákavost a vykazovaly nadměrné 
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objemové změny, což také způsobovalo v minulos
ti poruchy plochých střech. 

Dnešní značkový pěnový polystyren EPS je vy
ráběný zdokonalenými postupy, má stálou kvalitu 
a požadované a deklarované vlastnosti pro střechy 
i obvodové stěny. Na základě provedených sond 
do desítky let starých konstrukcí se zabudovaným 
pěnovým polystyrenem bylo možné po následném 
ověření jeho vlastností konstatovat, že při správném 
použití nedošlo k žádným podstatným změnám tohoto 
výrobku. Z toho lze vyvodit, že při kvalifikovaném ná
vrhu a správném použití bude pěnový polystyren EPS 
spolehlivě zajišťovat tepelnou pohodu pod plochými 
střechami po dobu několika desítek let.

Odolnost polystyrenu proti vysokým teplotám
Významným rozdílem mezi jednotlivými druhy po
lystyrenu je hodnota jejich maximálního tepelného 
namáhání. Pro šedý EPS se zpravidla uvádí hodnota 
+70 °C, typická hodnota pro extrudovaný polystyren 
XPS je +75 °C (existují však i typy XPS s hodnotou 
+105 °C), a nejpoužívanější bílý pěnový polystyren 
EPS má pak hodnotu maximálního tepelného namá
hání +80 °C. Ve svých důsledcích to znamená, že ani 
šedý EPS ani běžný extrudovaný XPS nelze spoleh
livě používat na klasických jednoplášťových plochých 
střechách bezprostředně pod povlakovou vodotěsnou 
izolací, protože její povrchová teplota může v létě 
dosáhnout +80 °C (při vyšší tepelné expozici dochází 
k nezvratným změnám a poškození těchto tepelně 
izolačních materiálů). Pokud by se ale mimořádně 
použily na vytvoření tepelné izolace výrobky z polysty
renu s uvedenou nižší teplotní odolností zabudované 
bezprostředně pod vodotěsnou izolací – například 
extrudovaný pěnový polystyren XPS v některých spe
ciálních případech více zatížených jednoplášťových 
plochých střech s provozním souvrstvím teras (napří
klad s dlažbou) nebo střešních zahrad, je nutné zvážit 
i významná rizika vyplývající z postupu stavebních 
prací před vlastním provedením provozního souvrství 
– které potom chrání vlastní střešní plášť před vyššími 
teplotami.
Speciálním případem namáhání polystyrenu vysokou 
teplotou jsou části střešního pláště těsně přiléhající 

k proskleným plochám, od kterých se sluneční záření 
odráží a zvyšuje tak tepelnou zátěž střešního pláště. 
Jedná se například o balkonové dveře, prosklená 
střešní atria, liniové světlíky apod. V částech střechy 
přiléhajícím k těmto plochám (do vzdálenosti cca 1 m od 
skel, nebo lesklých hliníkových povrchů) se vyskytova
ly pod povlakovou vodotěsnou izolací poruchy i bílého 
EPS způsobené vysokou teplotou. Z tohoto důvodu je 
třeba již v projektu navrhnout v těchto místech vhodná 
opatření proti možnému zvýšenému teplotnímu namá
hání (například násyp z kačírku, dlažbu apod.). 

3.3.1 Technické vlastnosti pěnového 
polystyrenu používaného v plochých 
střechách
Rozsah technických vlastností EPS určuje evropská 
norma ČSN EN 131635:2013. Pěnový polystyren 
EPS se v České republice vyrábí v několika typech 

Poškození rozpraco-
vané tepelné izolace 
z EPS prosklenými 
plochami v atriu
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v základním členění podle napětí v tlaku (v kPa) při 
10% stlačení. Výrobky z pěnového polystyrenu se 
označují zkratkou EPS (Expanded PolyStyrene) a čís
lem udávajícím hodnotu napětí v tlaku při 10% stlačení 
v kPa, například EPS 50, EPS 70, EPS 100, EPS 150 
a EPS 200. Za hodnotou pevnosti v tlaku je uvedeno 
doplňkové značení písmenem vyjadřujícím míru sta
bilizace, přesnosti rozměrů a dalších vlastností desek 
z EPS. Používají se písmena: Z (základní), S (stabili
zovaný) a F (fasádní). 
Použití pěnového polystyrenu určuje aplikační tech
nická norma ČSN 72 72212:2008, případně i norma 
Sdružení EPS ČR, nebo aplikační doporučení jed
notlivých výrobců pěnového polystyrenu EPS. Jako 
tepelná izolace plochých střech se používá výhradně 
stabilizovaný pěnový polystyren, tedy pro klasické plo
ché střechy nejčastěji EPS 100 S, jako tepelná izolace 
více zatížených plochých střech (například pro terasy 
nebo střešní zahrady) EPS 150 S nebo EPS 200 S. 
Jako tepelnou izolaci plochých střech je možné použít 
i fasádní pěnový polystyren EPS 100 F, protože je 
také stabilizovaný, a má navíc zpřísněné rozměrové 
tolerance. Je však standardně dodáván v menším 
rozměru (1 x 0,5 m). 
Výše uvedené označení (včetně značení uvedených 
v normě ČSN 72 72212:2008) se týká pouze klasic
kého bílého pěnového polystyrenu EPS. Pro šedý 
pěnový polystyren zatím není (podobně jako tomu je 
u izolantů z minerálních vláken) zavedeno jeho jed
notné označení a jednotliví výrobci pro něj používají 
své obchodní názvy. Při jeho navrhování a použití je 
proto nutné vycházet z deklarovaných vlastností uve
dených v Prohlášení o vlastnostech od jednotlivých 
výrobců. 
Výrobky z pěnového polystyrenu EPS mají nízkou 
nasákavost a navíc vlhkost nemá žádný podstatný 
vliv na většinu jejich vlastností, například na pevnost 
v tlaku. Při zatečení do střešního pláště si EPS po
nechává podstatnou část svých tepelně izolačních 
vlastností. Výrobky z pěnového polystyrenu EPS 
jsou odolné proti všem ve vodě rozpustným látkám, 
mají rezistenci vůči růstu mikroorganismů (dokon
ce i vůči půdní mikroflóře), dlouhodobě neměnné 
vlastnosti při stárnutí v zabudovaném stavu (tedy 

v chráněné poloze vůči působení UV záření a vy
sokým teplotám) a zdravotní nezávadnost. Výrobky 
z pěnového polystyrenu by měly být uskladněny tak, 
aby na ně dlouhodobě nesvítilo slunce – působením 
UV záření dochází k jejich žloutnutí, tj. k povrchové 
degradaci EPS. Případné povrchové zežloutnutí 
EPS ale nemá vliv na fyzikální vlastnosti výrobku. 
Mezi důležité typické vlastnosti pěnového poly
styrenu EPS patří také jeho tepelná  roztažnost. 
Koeficient tepelné roztažnosti EPS má hodnotu 0,05 
až 0,07 mm/m.K. Znamená  to,  že  například  při 
teplotním rozdílu 70 °K může teoreticky docházet 
k prodloužení nebo zkrácení desky dlouhé 1 m 
až o 5 mm (v závislosti na tloušťce desek z EPS)! 
Z tohoto důvodu se tepelné izolace z EPS provádějí 
zásadně jako vícevrstvé s navzájem posunutými 
styčnými spárami, aby nedocházelo ke vzniku tepel
ných mostů. Jednovrstvé provedení je možné pouze 
v případě použití desek z EPS s polodrážkou po 
celém obvodě. Z výše uvedených důvodů by neměly 
být na provedení lepené tepelné izolace plochých 
střech používány desky dlouhé více než 1,25 m, což 
je v souladu s doporučením zahraničních předpisů. 
Použití velkorozměrových desek dlouhých až 2,5 m 
je možné u mechanicky kotvených skladeb plochých 
střech. Jejich použití u volně položených a přitíže
ných skladeb plochých střech může být problema
tické s ohledem na nerovnosti podkladu a na možné 
prohnutí desek – zejména když stabilizační vrstva 
nenásleduje bezprostředně po pokládce hydro
izolace.
Značkový pěnový polystyren EPS dodávaný jednot
livými výrobci ze Sdružení zpracovatelů zpěňova
telného polystyrenu ČR splňuje přísné požadavky 
českých i evropských technických norem – např. 
ČSN EN 13163 (72 7202):2013. Technické parametry 
desek z pěnového polystyrenu pro použití v plochých 
střechách účelně zpřísnila a jednoznačně definova
la Norma kvality desek pro izolaci plochých střech 
č. EPS 001/99, kterou vydalo Sdružení zpracovatelů 
zpěňovatelného polystyrenu ČR v rámci publikace 
„Izolační praxe 1 – Vlastnosti EPS“. Tato Norma kva
lity byla také základem pro zpracování již uvedené 
aplikační technické normy ČSN 72 72212:2008. 
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Tabulka 2 – Základní vlastnosti střešních desek z šedého pěnového polystyrenu EPS 

Vlastnost značka Jednotka
Střešní desky z šedého pěnového polystyrenu EPS

šedý 70 S šedý 100 S šedý 150 S šedý 200 S

Deklarovaná hodnota součinitele 
tepelné vodivosti λD W/(m.K) 0,032 0,031 0,031

nevyrábí se

Návrhová hodnota součinitele tepelné 
vodivosti (informativně) λu W/(m.K) 0,033 0,032 0,032

Měrná tepelná kapacita c J/(kg/K) 1270 

Faktor difuzního odporu µ  2040 3070 3070

Napětí v tlaku při 10% stlačení kPa 70 100 150

Objemová hmotnost ρ kg/m3 13,518 1823 2328

Výhřevnost MJ (kg) 39

Dlouhodobé tepelné namáhání max. °C +70

Koeficient lineární tepelné roztažnosti mm/(m.K) 0,05 až 0,07

Poznámky:
1. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD je hodnota vlastnosti pěnového polystyrenu EPS prohlášená 

výrobcem a představuje předpokládanou hodnotu této vlastnosti EPS v průběhu jeho ekonomicky přiměřené 
životnosti za normálních podmínek.

2. Návrhová (výpočtová) hodnota součinitele tepelné vodivosti λu je ve výše uvedených tabulkách uvedena jako 
hodnota informativní. Pro konkrétní použití se stanovuje výpočtem buď dle ČSN 73 0540-3:2005 v závislosti 
na zabudování EPS ve stavebních konstrukcích a podmínek prostředí, nebo dle evropské normy ČSN EN ISO 
10456:2009.

3. Hodnoty objemové hmotnosti EPS uvedené v tabulkách jsou pouze orientační a jsou určeny pouze pro potřeby 
statiky a výpočtu požárního zatížení. 

Tabulka 1 – Základní vlastnosti střešních desek z bílého pěnového polystyrenu EPS 

Vlastnost značka Jednotka
Střešní desky z bílého pěnového polystyrenu EPS

EPS 70 S EPS 100 S EPS 150 S EPS 200 S

Deklarovaná hodnota součinitele tepel
né vodivosti λD W/(m.K) 0,039 0,037 0,035 0,034

Návrhová hodnota součinitele tepelné 
vodivosti (informativně) λu W/(m.K) 0,040 0,038 0,036 0,035

Měrná tepelná kapacita c J/(kg/K) 1270

Faktor difuzního odporu µ  2040 3070 3070 40100

Napětí v tlaku při 10% stlačení kPa 70 100 150 200

Objemová hmotnost ρ kg/m3 13,518 1823 2328 2832

Výhřevnost MJ/kg 39

Dlouhodobé tepelné namáhání max. °C + 80

 Koeficient lineární tepelné roztažnosti mm/(m.K) 0,05 až 0,07
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3.3.2 Zásady pro používání pěnového 
polystyrenu jako tepelné izolace 
v plochých střechách
Zásady pro používání pěnového polystyrenu jako 
tepelné izolace v plochých střechách stanovuje ČSN 
72 72212:2008 „Tepelně izolační výrobky pro použití 
ve stavebnictví – Část 2: Průmyslově vyráběné výrob
ky z pěnového polystyrenu (EPS)“: 
• EPS 70 S – jen jako spodní vrstva vícevrstvé tepel

né izolace plochých střech
• EPS 100 S – základní typ EPS používaný jako 

tepelná izolace plochých střech
• EPS 150 S a EPS 200 S – tepelná izolace plochých 

střech s vyšším zatížením, například pro ploché 
střechy s provozním souvrstvím střešních zahrad 
nebo teras

Hlavní technologickou výhodou střešních desek 
z pěnového polystyrenu je jejich velmi malá plošná 
hmotnost, snadné pokládání a opracování. Snad
ná opracovatelnost EPS umožňuje lehce upravit 
výslednou rovinnost. Používají se zpravidla desky 
1000x1000 mm, mimořádně 1000x500 mm, v tloušť
kách obvykle od 40 mm. Kompletizované výrobky 
z EPS (s nakašírovaným asfaltovým pásem) se do
dávají i jako dvoudesky nebo trojdesky s celkovou 
délkou obvykle 2 m. U klasických jednoplášťových 
střech musí být výrobky z EPS vždy přilepeny nebo 
přikotveny k  podkladu – nejen z hlediska namáhání 
sáním větru, ale i proto, aby se minimalizoval vliv te
pelné roztažnosti EPS. Pěnový polystyren se s ohle
dem na snadné opracování s výhodou používá na 
vytvoření nejen tepelně izolační, ale i spádové vrstvy. 
Tepelná izolace z EPS se pokládá zpravidla jako 
dvouvrstvá se vzájemným posunem spár, v případě 
použití spádových desek i jako vícevrstvá. Jako spod
ní vrstva tepelné izolace může být v souladu s ČSN 
72 72212:2008 použit pro klasické ploché střechy 
i levnější EPS 70 S. U jednovrstvých tepelných izola
cí z EPS je nezbytné používat desky s polodrážkou, 
která minimalizuje vliv tepelných mostů. Šedý EPS je 
možné použít (s ohledem na jeho menší tepelnou odol
nost) jen ve vícevrstvé tepelné izolaci plochých střech 
jako její spodní vrstva, která musí být ochráněna před 
tepelným namáháním tepelnou izolací z klasického 

bílého EPS tl. min. 60 mm. Pěnový polystyren EPS 
lze přímo kombinovat s běžnými tepelně izolačními 
materiály plochých střech, nejčastěji s minerální vlnou 
(například v případě požadavku na požární odolnost 
konstrukce střešního pláště u lehkých střešních pláš
ťů). Na EPS lze bezprostředně položit asfaltové pásy 
nebo většinu hydroizolačních fólií kromě fólii z měk
čeného PVCP. V případě použití hydroizolačních fólií 
z PVCP je nutné jejich oddělení od EPS separační 
geotextilií o hmotnosti 300 g/m2 nebo skelnou rohoží 
(vlies) o hmotnosti min. 120 g/m2. Při přímém kontaktu 
EPS s fólii z PVCP dochází k výraznému migrování 
změkčovadel z PVC do pěnového polystyrenu a tím 
jak k rychlému stárnutí (zkřehnutí) hydroizolační fólie, 
tak k poškození struktury EPS.

3.3.3 Namáhání pěnového polystyrenu 
v tlaku
Na plochých střechách se setkáváme se zatížením 
tepelné izolace v tlaku, a to nejen od technologického 
zařízení umisťovaného na střechách, ale zejména 
od provozního souvrství teras a střešních zahrad. 
V poslední době se stále častěji používají tzv. nopové 
fólie na vytvoření drenážní a hydroakumulační vrstvy 
střešních zahrad, nebo jako drenážní a separační 
vrstva pod betonovou mazaninou teras. Dosedací 
plocha nopů nopové fólie určené pro střešní zahra
dy se často pohybuje kolem 10% plochy fólie, takže 
dochází k extrémnímu trvalému bodovému namáhání 
vodotěsné a tepelné izolace střechy v soustředěném 
tlaku (pod nopy). Při překročení pevnosti pěnového 
polystyrenu v tlaku může proto docházet k zatlačo
vání nopů do této tepelné izolace a k následnému 
poškození vodotěsné izolace. S ohledem na uvedené 
trvalé bodové zatížení od nopů (například v závislosti 
na plošné hmotnosti vegetačního souvrství střešní 
zahrady nasyceného vodou, včetně hmotnosti sněhu) 
je zpravidla nutné použít EPS s větší pevností v tlaku 
(například EPS 150 S nebo EPS 200 S), případně 
zajistit roznášení bodového zatížení od nopů deska
mi z extrudovaného polystyrenu XPS tl. min. 50 mm 
položenými na vodotěsné izolaci střechy s tepelnou 
izolací z pěnového polystyrenu – tedy vytvořením tzv. 
DUO střechy. 
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Nopová fólie tvořící drenážní a hydroakumulační vrstvu 
v provozním souvrství střešní zahrady.

• Plochá střecha se střešní zahradou (s extenzivní 
zelení):

K podobnému bodovému zatížení dochází i u teras 
s dlažbou na podložkách (tzv. terčích), nebo u teras 
s palubovou podlahou z exotických dřevin. U teras se 
stále častěji používají velkoplošné květináče na okras
nou zeleň, které mimořádně zatěžují tepelnou izolaci 
terasy. Na vytvoření extrémně zatížených plochých 
střech využívaných jako parkoviště nebo heliporty se 

vždy používá tepelná izolace s výrazně větší pevností 
v tlaku, jako například extrudovaný polystyren XPS 
nebo pěnové sklo. 
S ohledem na minimalizování možného poškození 
vodotěsné izolace plošným nebo bodovým zatížením 
střešního pláště s tepelnou izolací z pěnového poly
styrenu se doporučuje, aby stlačení tepelné izolace 
bylo vždy menší než 2 %. Doporučené maximální za
tížení tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS na 
plochých střechách, terasách a střešních zahradách, 
při kterém nebude překročeno jeho 2 % stlačení:

EPS 70 S ....................................... 12 kPa (= 1,2 t/m2)
EPS 100 S ........................................ 20 kPa (= 2 t/m2)
EPS 150 S ........................................ 30 kPa (= 3 t/m2)
EPS 200 S ..................................... 36 kPa (= 3,6 t/m2)
Uvedené hodnoty trvalé zatížitelnosti pěnového poly-
styrenu EPS jsou jen informativní. Skutečné hodnoty 
(zejména pro bodové zatížení pěnového polystyrenu) 
je nutno vždy ověřit u konkrétního výrobce EPS. 

3.3.4 Výrobky z pěnového polystyrenu 
pro ploché střechy
Používají se tři druhy výrobků z EPS:
• desky z pěnového polystyrenu
• spádové desky (= spádové klíny) z pěnového poly

styrenu
• kompletizované výrobky z pěnového polystyrenu 

s nakašírovaným asfaltovým pásem

Desky z pěnového polystyrenu
Jsou nejběžnějším výrobkem, ze kterého je vytvo
řena tepelná izolace plochých střech. Používají se 
obvykle přilepené k podkladu nebo s volně položenou 
a mechanicky přikotvenou nebo zatíženou povlako
vou fóliovou hydroizolací nebo s volně položenými 
a mechanicky přikotvenými asfaltovými pásy. U as
faltové technologie však v poslední době převažuje 
používání samolepících asfaltových pásů. Desky 
z pěnového polystyrenu mají standardně rozměr 
1000 x 1000 mm, nebo 1000 x 500 mm, tloušťky od 
40 mm, v odůvodněných případech i méně. Desky 
z EPS se zásadně kladou „na vazbu“. Na přání se 
dodávají s boční polodrážkou (ozubem) pro pokládku 

střešní zeleň
vegetační substrát
filtrační vrstva
nopová fólie tvořící drenážní a hydro akumulační 
vrstvu
ochranná vrstva
vodotěsná izolace
tepelná izolace
parozábrana
spádová vrstva
nosná konstrukce
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v jedné vrstvě. Polo drážka v tom případě však musí 
být po celém obvodě desky. Je široká zpravidla 
15 mm a je vytvořena vyfrézováním polystyrenu ze 
základní desky. Například deska široká 1000 mm 
opatřená polodrážkou má potom skladebnou šířku 
jen 985 mm. Z technologického hlediska je však 
možné opatřit polodrážkou desky tl. max 240 mm (dle 
možností konkrétního výrobce). 
Někteří výrobci dodávají i desky s příčnými nářezy, 
například v rozteči po cca 125 mm. Příčné nářezy 
v deskách z pěnového polystyrenu:
• minimalizují napětí v deskách při jejich tepelné 

roztažnosti
• minimalizují zbytkové dotvarování zabudovaných 

desek 
• umožňují lepší pokládku desek při místních nerov

nostech podkladu
• v případě potřeby umožňují vytvarování úžlabí 

nebo zakřivené plochy
• usnadňují pokládku při lepení na THERM pruhy 

parozábran, které dodávají někteří výrobci asfalto
vých pásů 

• umožňují případnou expanzi vodní páry v tepelné 
izolaci pod první hydroizolační vrstvou

Spádové desky (klíny) z pěnového polystyrenu
Technologie výroby EPS umožňuje velmi ekonomicky 
vyrábět také spádové desky. Jednostranně spádované 
desky mají rozměry 1000x1000 mm, tloušťku zpravidla 
od 20 mm do 400 mm a sklon podle požadavku. Stan
dardně jsou desky řezány v násobcích 0,5 % sklonu, 
zakázkově lze řezat klíny po 0,1 % sklonu. Rozháněcí 
klíny odvádějící vodu od nástaveb na střeše (viz obrá
zek na str. 13) mají minimální tloušťku 5 mm. U spádo
vých desek nelze vytvořit boční polodrážku.
Součástí dodávky spádových desek je kladečský 
plán pro konkrétní střechu. Ke zpracování kladečské
ho plánu je nutno dodat tyto podklady:

• půdorys střechy s kótami vnitřních rozměrů a s okó
tovanou polohou střešních vtoků a nástaveb 

• výšku atiky
• minimální a maximální tloušťku tepelné izolace
• požadovaný sklon střechy v % 
• typ pěnového polystyrenu (např. EPS 100 S)
• požadavek, zda je (v případě odvodnění do vnitř

ních vtoků) požadováno odvodnění „do bodu“ nebo 
„do desky“ (viz dále)

• velikost podkladních desek (např. 1 x 1 m) 
• požadavek na jednovrstvou nebo vícevrstvou 

skladbu tepelné izolace
• v případě kašírovaných spádových desek požada

vek na druh nakašírovaného asfaltového pásu
• ostatní informace (dodací termín, místo stavby, 

kontaktní osoba ...)
Desky spádovaného polystyrenu se doporučuje 
(stejně jak rovné desky) klást „na vazbu“. V kla
dečských plánech jsou pro jednoduchost vykreslo
vány desky „na střih“. Vyspádování ploché střechy 
odvodněné do vnitřních vtoků lze realizovat dvěma 
způsoby: odvodněním „do desky“ 1000x1000 mm, 
nebo odvodněním „do bodu“ – viz vzorové ukázky 
kladečských plánů. V obou případech se provádí 
spádování v jednom sklonu. Spádování s různým 
sklonem ploch je teoreticky možné, ale neekonomic
ké (souvisí s vysokou pracností a prořezem výrobků). 
Odvodnění „do desky“ není tak náročné na přesné 
umístění střešních vtoků a zpravidla i umožňuje 
spolehlivější opracování vtoků nebo chrličů s napo
jovací manžetou. S ohledem na možnost poškození 
spádových desek při pokládce se doporučuje jejich 
minimální (tedy startovní) tloušťka 40 mm. Výroba 
spádových desek je jen mírně dražší než výroba 
rovných desek z EPS. Obvyklá cenová přirážka za 
zakázkovou výrobu spádových desek se pohybuje 
v rozmezí 10–20 % z ceny materiálu. 
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Nástavby na střeše 
Odvedení vody od nástaveb na střeše (viz kladečské 
plány) je zajišťováno rozvodím vytvořeným z tzv. 
rozháněcích klínů vytvořených ze spádových desek 
1000 x 1000 mm ve sklonu 5/50 mm, které se z uve
dených desek vytvoří přímo na stavbě. Přebytečné 
části desek se odříznou: 
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Kladečský plán EPS  
s odvodněním „do desky“:
Odvodnění do „do desky“ je 
méně náročné na skutečnou 
polohu střešních vtoků. Je také 
vhodné tam, kde jsou střešní 
vtoky situovány do koutů střech. 
Umožňuje lepší opracování 
střešních vtoků nebo chrličů 
s napojovací manžetou.
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Kladečský plán EPS  
s odvodněním „do bodu“:
Odvodnění „do bodu“ vyžaduje 
přesné zaměření a osazení 
střešních vtoků a následně 
přesnou pokládku tepelné 
izolace. Je méně vhodné tam, 
kde jsou střešní vtoky situovány 
téměř v koutě střechy.

rozháněcí klíny

Kladečský plán EPS  
s odvodněním „do bodu“ se 
spádováním „spád na spád:
Méně obvyklou variantou 

odvodnění střechy do bodu je 
níže uvedené spádování „spád 
na spád“, při kterém se poklá
dají ve dvou vrstvách na sebe 

stejné spádové desky a vytvoří 
vyspádování bez prořezu desek 
a s úsporou práce na stavbě. 

První vrstva spádových 
desek EPS
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Kompletizované výrobky z pěnového polystyrenu 
s nakašírovaným asfaltovým pásem
Tyto výrobky jsou vytvořeny z desky nebo ze spá
dové desky z pěnového polystyrenu, na kterou je ve 
výrobě nakašírován (zpravidla nalepen) hydroizolační 
asfaltový pás podle požadavku zákazníka v závislosti 
na dodacích možnostech výrobce asfaltových pásů. 
Zpravidla se doporučuje použití hydroizolačního pásu 
z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné 
tkaniny, nebo lépe pásu z SBS modifikovaného asfal
tu s nosnou vložkou ze sklené tkaniny. Hydroizolační 
pás o šířce 1080 mm je na desku nalepen polyure
tanovým lepidlem nebo horkým asfaltem. Polyureta
nové lepidlo je obvykle naneseno v pruzích – a tím 
je zároveň vytvořena expanzní vrstva mezi deskou 

z EPS a nakašírovaným asfaltovým pásem. Na dvou 
stranách kompletizovaného výrobku přesahuje hyd
roizolační pás polystyrenovou desku o min. 80 mm. 
Tyto výrobky nabízí řada výrobců pod různými ob
chodními názvy.

Dvoudeska s nakašírovaným asfaltovým pásem (vytvořená ze 
dvou desek z EPS)

Spádová deska (spádový klín) s nakašírovaným asfalto-
vým pásem
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3.3.5 Pokládka tepelné izolace 
z pěnového polystyrenu
Způsob pokládky tepelné izolace z pěnového polysty
renu významně ovlivňuje pokládka vodotěsné izolace 
střechy. V zásadě rozeznáváme tři způsoby provedení 
souvrství střešního pláště klasických jednoplášťových 
plochých střech:
• lepené souvrství s povlakovou izolací z asfaltových 

pásů
• mechanicky kotvené souvrství povlakové izolace 

z asfaltových pásů nebo z hydroizolační fólie 
• souvrství s volně položenou povlakovou izolací 

z hydroizolační fólie se stabilizační vrstvou, vy
tvořenou zpravidla z kačírku, nebo s provozním 
souvrstvím terasy či střešní zahrady. 

Je nutno dbát na pečlivou pokládku tepelné izolace 

tak, aby mezi deskami nevznikaly spáry, které nejen
že tvoří ve střešním plášti tepelné mosty, ale zároveň 
mají vliv na stárnutí vodotěsné izolace. Z tohoto dů
vodu by se u jednovrstvé tepelné izolace z pěnového 
polystyrenu měly vždy použít desky s polodrážkou po 
celém obvodu desky. Dnes se však nejčastěji používá 
dvou nebo vícevrstvá skladba tepelné izolace z EPS 
vytvořená z desek a ze spádových desek, která tento 
problém tepelných mostů odstraňuje. Desky z EPS 
se pokládají vždy „na vazbu“¨, ne „na střih“. Poklád
ka desek „na vazbu“ snižuje u kašírovaných desek 
v místě jejich vzájemného styku počet navrstvených 
nakašírovaných hydroizolačních pásů na tři (namísto 
čtyř u desek položených „na střih“) a omezuje i případ
né objemové změny polystyrenu z titulu jeho tepelné 
roztažnosti a dodatečného smrštění. 
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Desky z pěnového polystyrenu se proto pokládají 
zásadně těsně „na sraz“. Dříve se spádové desky 
z EPS pokládaly „na střih“, ale doporučuje se i tyto 
spádové desky pokládat na vazbu – znamená to 
každou druhou řadu spádových desek posunout proti 
předchozí o půldesku s nutnou úpravou první spádo
vé desky u úžlabí – s jejím rozpůlením. U spádových 
desek s nakašírovaným asfaltovým pásem je nutné 
zajistit následně překrytí chybějícího přesahu naka
šírovaného asfaltového pásu natavením přídavného 
asfaltového pásu širokého 200 mm. S ohledem na 
relativně velké prořezy desek z pěnového polystyre
nu v úžlabí nebo v rozvodí se doporučuje v případě 
použití kompletizovaných výrobků s nakašírovaným 
asfaltovým pásem dvouvrstvá tepelná izolace z EPS 
s pokládkou spádových desek jako první vrstvy a te
prve jako vrchní vrstvu položit desky z EPS (tl. min. 
60 mm) s nakašírovaným asfaltovým pásem. V tom 
případě dochází u střech s vnitřními vtoky k významné 
úspoře nakašírovaného asfaltového pásu. Pokud se 
použije technologie samolepícího asfaltového pásu 
(jako první hydroizolační vrstvy), nebo je vodotěsná 
izolace vytvořena z hydroizolační fólie, je lhostejné 
zda jsou spádové desky položeny jako první nebo 
jako druhá vrstva tepelné izolace. 
Šedý pěnový polystyren s grafitem má tepelnou 
odolnost +70 °C a nelze jej proto použít bezpro
středně pod vodotěsnou izolací ploché střechy, 
jejíž povrchová teplota dosahuje v létě až + 80 °C. 
Šedý pěnový polystyren je proto možné s ohledem 
na jeho výrazně menší tepelnou odolnost použít 
jen jako spodní vrstvu dvou nebo vícevrstvé tepel
né izolace z pěnového polystyrenu. Musí být proto 
vždy neprodleně překryt minimálně 60 mm tlustou 
vrstvou bílého pěnového polystyrenu EPS (jak již 

bylo uvedeno na straně 10). Ponechání položené
ho šedého pěnového polystyrenu bez zakrytí další 
vrstvou bílého polystyrenu může způsobit jeho trvalé 
znehodnocení. 
U klasické lepené varianty souvrství střešního pláště 
musí být tepelně izolační výrobky z pěnového poly
styrenu vždy připevněny k podkladu lepením nebo 
mechanickým upevněním. V případě mechanicky 
kotveného souvrství střešního pláště musí být sa
mostatně přikotveny 2 ks upevňovacích prvků/m2 
i mezilehlé desky z EPS, do kterých nezasahuje 
kotvení vlastní povlakové izolace (zpravidla z hydro
izolační fólie). U volně položené povlakové izolace 
z hydroizolační fólie s přitížením stabilizační vrstvou 
výrobci fólie zpravidla neuvádí způsob pokládky 
tepelné izolace. Realizace stabilizační vrstvy z ka
meniva, nebo realizace souvrství provozní střechy 
(střešní zahrady či terasy) často nenásleduje 
bezprostředně po pokládce volně položené hyd
roizolační fólie a mohlo by proto dojít k posunům 
desek z EPS jak při vlastní reali zaci střechy, tak při 
nečekaném namáhání střechy sáním větru. Doporu
čuje se proto i u volně položené povlakové izolace 
z hydroizolační fólie samostatné přikotvení tepelné 
izolace z EPS pomocí 2 ks upevňovacích prvků/m2, 
nebo přilepení vhodným (zpra vidla polyuretanovým) 
lepidlem k podkladu, a to i desek z EPS mezi sebou.
 
3.3.6 Připevňování tepelné izolace 
z pěnového polystyrenu k podkladu 
Úvodem je nutné připomenout, že výběr vhodného 
připevnění pěnového polystyrenu k podkladu závisí 
jak na zvolené technologii pokládky, tak na výběru 
povlakové vodotěsné izolace. Tak například při po
užití asfaltových hydroizolačních pásů se nejčastěji 
používá lepená technologie pokládky tepelné izolace, 
zatímco při použití hydroizolační fólie dochází ke 
spolehlivému připevňování tepelné izolace nejčastěji 
pomocí mechanických upevňovacích prvků. Dnes 
se však tato mechanicky kotvená technologie použí
vá i u volně položené a kotvené vodotěsné izolace 
z asfaltových pásů. Z hlediska bezpečnosti a spoleh
livosti střešního pláště je však nutné zásadně rozlišit 
připevňování (tedy lepení nebo mechanické kotvení) 

Pokládka „na střih“ Pokládka „na vazbu“
2%

2%

2% 2%

2%
2%

2% 2%
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tepelné izolace z pěnového polystyrenu k podkladu – 
které musí spolehlivě dlouhodobě zajišťovat stabilitu 
celého střešního pláště vůči namáhání sáním větru, 
a pracovní připevňování EPS – které zajišťuje jen 
polohu tepelné izolace při vlastní realizaci střešního 
pláště. Kromě toho nelze opomenout ani to, že do 
upevňovacího systému (lepidla nebo mechanických 
upevňovacích prvků) se vnáší i napětí vyplývající 
z tepelné roztažnosti a dotvarování jak pěnového 
polystyrenu, tak povlakové vodotěsné izolace. U le
pených technologií nebo při použití parozábrany 
z asfaltového pásu s teplem aktivovatelnými či samo
lepícími THERM pruhy je nutno vždy ověřit u výrobce 
lepidla či asfaltového pásu s THERM pruhy podmínky 
a rozsah použitelnosti této technologie – s ohledem 
na výšku budovy a namáhání sáním větru. V zása
dě lze všechny uvedené technologie používat jak 
při kotvení samotných výrobků z EPS (tedy desek 
a spádových desek), tak u kompletizovaných výrobků 
z EPS s nakašírovaným asfaltovým pásem. Jak již 
bylo uvedeno, dochází však u povlakových izolaci 
z asfaltových pásů k výraznému nárůstu používání 
samolepících asfaltových pásů a tedy odklonu od 
technologie kompletizovaných výrobků z EPS. Pro 
všechny technologie připevňování tepelné izolace 
(a také vlastní kotvené povlakové vodotěsné izolace) 
platí, že z hlediska namáhání střechy sáním větru 
jsou nejohroženějšími místy rohy a okraje střechy. 
V těchto místech je proto nutná větší spotřeba lepidla 
(v souladu s pokyny jeho výrobce), nebo větší počet 
upevňovacích prvků (v souladu s kotevním plánem 
zpracovaným na základě statického výpočtu). 

a) lepení EPS pomocí vhodného lepidla za studena 
K lepení pěnového polystyrenu na podklad se pou
žívá vhodné lepidlo za studena. Nejčastěji se dnes 
používá lepidlo z polyuretanu (PUR), je však nabízeno 
i speciální asfaltové lepidlo za studena. Podklad musí 
být čistý (bez prachu) a suchý. Množství lepidla (ze
jména s ohledem na výšku objektu a z toho vyplývající 
namáhání střešního pláště sáním větru) a technolo
gický postup aplikace určuje předpis výrobce lepidla. 
U vyšších nebo více exponovaných objektů je někdy 
nutné zajistit větší spolehlivost přilepeného souvrství 

střešního pláště z hlediska namáhání sáním větru ješ
tě dokotvením pomocí mechanických upevňovacích 
prvků v rozích objektu a lineárním kotvením po obvodě 
objektu a kolem větších světlíků a nástaveb na střeše. 
Podklad pro nalepení tepelné izolace tvoří obvykle 
parozábrana z asfaltových pásů nebo u rekonstrukcí 
stávající vodotěsná izolace z asfaltových pásů. Stá
vající vodotěsná izolace z asfaltových pásů musí být 
opravena, očištěna a někteří výrobci lepidel požadují 
opatřit povrch stávající vodotěsné izolace vhodným 
asfaltovým nátěrem za studena. Protože však tyto 
asfaltové nátěry obsahují rozpouštědlo (zpravidla 
lakový benzín) které narušuje polystyren, je nutné je 
před pokládkou polystyrenových desek nechat řádně 
odvětrat (24 hodin) – jinak by mohlo dojít k nezvrat
nému poškození EPS. Tvoříli podklad pro pokládku 
této tepelné izolace parozábrana z asfaltového pásu, 
měl by být její povrch opatřen z výroby jemným popís
kováním. Tepelnou izolaci není možné přilepit na po
vrch asfaltových pásů opatřených separační PE fólií 
nebo mastkem. U dvouvrstvé nebo vícevrstvé tepelné 
izolace z EPS je v případě lepeného systému nutné 
i vzájemné slepení jednotlivých vrstev pěnového po
lystyrenu mezi sebou. K tomu se také používá stejné 
PUR lepidlo – dle pokynů jeho výrobce.

b)  nalepení EPS na teplem aktivovatelné THERM 
pruhy parozábrany nebo na speciální asfalto-
vou krycí vrstvu parozábrany

Někteří výrobci dodávají parozábrany s teplem aktivo
vatelnými THERM pruhy, nebo se speciální  krycí as
faltovou vrstvou na vrchní straně parozábrany, která 
umožňuje po aktivování plamenem hořáku spolehlivé 
přilepení tepelné izolace z pěnového polystyrenu. 
Možnost použití uvedených speciálních parozábran 
z asfaltových pásů je nutné pro konkrétní případy pře
dem projednat s jejich výrobci. 

c)  kotvení EPS pomocí mechanických upevňova-
cích prvků

K mechanickému kotvení se používají upevňovací 
prvky, které tvoří přítlačná umělohmotná teleskopická 
podložka s kovovým kotevním šroubem. Možnost spo
lehlivého kotvení do podkladu je nutno předem ověřit 
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výtažnou zkouškou. Počet upevňovacích prvků je pro 
každou konkrétní střechu dán statickým výpočtem na 
namáhání sáním větru. Upevňovací prvky se umisťují 
zásadně v ploše polystyrénové desky s tím, že od 
okraje desky by měly být vzdáleny nejméně na tloušť
ku desky, ale minimálně 100 mm. V návaznost na 
doporučení normy ČSN 73 1901:2011 je třeba znovu 
uvést, že například mezilehlé tepelně izolační desky, 
které jsou uloženy pod vodotěsnou izolací (zpravidla 
vytvořené z hydroizolační fólie, která je vždy dodá
vána v širších rolích), by měly být vždy samostatně 
upevněny nejméně 2 upevňovacími prvky/m2 – aby se 
zabránilo jejich náhodným posunům pod hydroizolací 
vyvolaných sáním větru. Pokud bude samostatně kot
vena k podkladu pomocí mechanických upevňovacích 
prvků tepelná izolace vytvořená z kompletizovaných 
výrobků z EPS, nebo z EPS s nalepeným samolepí
cím asfaltovým pásem, je nutné přes upevňovací prv
ky umístěné v ploše desky natavit přířez velikosti cca 
200 mm x 200 mm ze stejného asfaltového pásu – jinak 
by nebylo možné započítat perforovaný nakašírovaný 
nebo nalepený asfaltový pás do počtu hydroizolačních 
vrstev střešního pláště. U takto mechanicky kotvené 
tepelné izolace by měl mít nakašírovaný nebo samo
lepící asfaltový pás velmi pevnou nosnou vložku – ze 
skelné tkaniny. V souvislosti s rozšířeným používáním 
nové technologie samolepících asfaltových pásů se 
objevují snahy o samostatné mechanické upevnění 
tepelné izolace z pěnového polystyrenu v celé plo
še střechy (tedy s upevňovacími prvky, které přímo 
připevňují desky z EPS k podkladu a které mají tedy 
zajišťovat stabilitu celého střešního pláště vůči sání 
větru) s následným nalepením samolepícího asfalto
vého pásu. Tato technologie osazování upevňovacích 
prvků s přítlačnou talířovou podložkou (dnes zpravidla 
teleskopickou podložkou) opřenou bezprostředně 
o pěnový polystyren není dle dostupných informací 
dlouhodobě prověřena ani prozkoušena. Doporučuje 
se proto kotvit EPS vždy přes navazující povlakovou 
vodotěsnou izolaci – tedy přes asfaltový pás s pevnou 
nosnou vložkou, nebo přes hydroizolační fólii. Pokud 
se přes uvedené výhrady použije technologie přímé
ho přikotvení tepelné izolace z EPS, doporučuje se 
s ohledem na otlačení pěnového polystyrenu použít 

teleskopické podložky z výrazně větší dosedací plo
chou (například namísto standardních teleskopických 
prvků s přítlačnými podložkami s ø 45 mm použít te
leskopické prvky s přítlačnými podložkami ø 75 mm). 

d)  nalepení EPS do rozehřátého asfaltu 
K nalepení pěnového polystyrenu na připravený 
podklad se také někdy používá rozehřátý asfalt AOSI 
85/25. Množství asfaltu, kterým se takto vytvoří le
pící vrstva musí zajistit spolehlivé přilepení výrobků 
z pěnového polystyrenu jak v ploše střechy, tak na 
okrajích střechy a v rozích střechy. Podklad pro 
nalepení tepelné izolace tvoří obvykle parozábrana 
z asfaltových pásů nebo u rekonstrukcí stávající 
vodotěsná izolace z asfaltových pásů. Ani v tomto 
případě však není možná pokládka na povrch as
faltových pásů opatřených separační PE fólií nebo 
mastkem. Stávající izolace z asfaltových pásů musí 
být opravena, očištěna a opatřena asfaltovým nátě
rem za studena. Rozehřátým asfaltem však nelze 
vzájemně slepovat desky z pěnového polystyrenu, 
protože by došlo k jejich poškození vysokou teplotou 
rozehřátého asfaltu. 
Pokládka jakékoli tepelné izolace do hořákem rozta
veného povrchu stávající vodotěsné izolace z asfalto
vých pásů, nebo roztaveného povrchu nové parozá
brany z asfaltového pásu, je nepřípustná. K rozehřátí 
asfaltové krycí hmoty s minerálním plnivem je nutná 
větší teplota (která může nezvratně poškodit pěnový 
polystyren), a zároveň takto rozehřátá asfaltová hmota 
s minerálním plnivem má i významně menší lepivost 
(zejména u stávající zestárlé vodotěsné izolace). 

Upozornění: 
U lepené technologie pokládky tepelné izolace z EPS 
s vodotěsnou izolací z asfaltových pásů je třeba (ze
jména s ohledem na horizontální síly a sání větru po 
obvodě střechy a kolem nadstřešního zdiva, nebo 
kolem velkých světlíků) provést lineární dokotvení 
pomocí mechanických upevňovacích prvků po 200 až 
250 mm. V případě lepení polystyrenu k podkladu 
pomocí  asfaltových  lepidel  za  studena s  malou 
smykovou pevností musí být  toto  lineární kotve-
ní  vždy  provedeno. U velkých plochých střech se 
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doporučuje (v souladu s článkem 8.34.1 normy ČSN 
73 1901:2011), aby s ohledem na dodatečné smrštění 
tepelné izolace a hydroizolace byla velká souvislá 
plocha střechy kromě uvedeného lineárního kotvení 
po obvodě střechy ještě rozdělena na pole max. 
30 x 30 m a prokotvena lineárně po 200 až 250 mm – 
viz názorné schéma. 

Neprovedení tohoto lineárního kotvení způsobilo v mi
nulosti celou řadu poruch lepených plochých střech 
s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu, jejichž ty
pickým projevem byl posun celého souvrství směrem 
ke středu střechy. U atik vznikly typické mezery široké 
několik centimetrů, zatímco mezi vlastními deskami 
z EPS se prakticky žádné mezery nevyskytovaly (viz 
foto). 

3.3.7 Pěnový polystyren a vodotěsná 
izolace z asfaltových pásů 
V současné době se používají tři způsoby pokládky 
vodotěsné izolace z asfaltových pásů s tepelnou izo
laci z pěnového polystyrenu:

• použití kompletizovaných výrobků z EPS s nakaší
rovaným prvním hydroizolačním pásem

• použití samolepících modifikovaných asfaltových 
pásů nalepených na tepelné izolaci z EPS

• použití volně položených a mechanicky kotvených 
asfaltových pásů

a)  použití kompletizovaných výrobků z EPS s na-
kašírovaným prvním hydroizolačním pásem

Po přilepení nebo přikotvení nakašírovaných tepelně 
izolačních desek z EPS k podkladu je nutné zajistit vo
dotěsnost nakašírovaného asfaltového pásu v ploše 
střechy  tím, že se svaří 80 mm široké přesahy tohoto 
pásu tl. 3,5 nebo 4 mm. Nejspolehlivějším řešením je 
svaření těchto přesahů speciálním bočním hořákem 
s dotlačením přítlačným válečkem. Ke svaření těchto 
přesahů je v zásadě možné použít i malý ruční hořák, 
kterým lze opatrně svařit tyto přesahy asfaltového 
pásu (s dotlačením přítlačným válečkem) s tím, že 
prošlehnutí plamene hořáku na pěnový polystyren ve 
spáře mezi jednotlivými deskami je možné minimali
zovat přiložením nášlapného prkna těsně vedle spáry 
kompletizovaných výrobků z EPS, jejichž přesah as
faltových pásů se svařuje. V žádném případě nesmí 
dojít  k  poškození  polystyrenu plamenem hořáku 
při svařování  těchto přesahů. Po svaření přesahů 
tvoří nakašírovaný asfaltový pás první hydroizolační 
vrstvu střechy, na kterou se následně plnoplošně na
taví vrchní modifikovaný asfaltový pás. S ohledem na 
kvalitu a dlouhodobou spolehlivost výrobku je nutné 
dodržet maximální lhůty možné expozice obnažené
ho nakašírovaného asfaltového pásu vůči namáhání 
kombinace UV záření a vysokých teplot na střeše 

max 30 m max 30 m max 30 m

m
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0 
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Schéma lineárního kotvení 
u velkých střech
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– tj. pokládku vrchního asfaltového pásu v létě (kvě
ten až září) provést zpravidla do 14 dnů a v ostatním 
období až do 30 dnů od pokládky kompletizovaných 
výrobků na střeše. Tyto lhůty jsou uvedeny informa
tivně a v konkrétních případech je nutné lhůty možné 
expozice nakašírovaných pásů projednat s jejich vý
robcem. S ohledem na v létě se často vyskytující vy
soké teploty (nad + 30 °C) se však doporučuje v tomto 
ročním období natavit vrchní asfaltový hydroizolační 
pás vzápětí po pokládce kompletizovaných výrobků. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat kašírovaným 
deskám z EPS s nejlevnějšími asfaltovými pásy s nos
nou vložkou ze skelné rohože, které jsou velmi citlivé 
jak na manipulaci při dopravě, tak při pokládce zejmé
na za nízkých teplot (dochází k ulamování přesahů 
pásů apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme používat 
kvalitnější pásy s nosnou vložkou ze skelné tkaniny.

b)  použití  samolepících modifikovaných  asfalto-
vých pásů 

V současné nabídce většiny výrobců asfaltových 
pásů jsou dnes samolepící modifikované asfaltové 
pásy, které se při rozvinutí a odtažení ochranné vrst
vy přilepí k pěnovému polystyrenu a vytvoří tak první 
hydroizolační vrstvu. Při délce samolepícího pásu 
7,5 m až 10 m je na rozdíl od kompletizovaných 
výrobků z EPS významně snížen počet příčných 
přesahů asfaltového pásu. Ke spolehlivému nalepe
ní samolepícího pásu na EPS obvykle postačí jeho 

následné prohřátí slunečními paprsky, v případě 
chladnějšího počasí je potom nutné bezprostřední 
plnoplošné natavení vrchního asfaltového pásu. 
Nezbytnými podmínkami pro spolehlivou aplikaci 
samolepících asfaltových pásů je suchý a nezaprá
šený povrch EPS a teplota podkladu a vzduchu zpra
vidla nad + 10 °C. Při riziku nižších teplot vzduchu je 
spolehlivější použít kompletizované výrobky z EPS 
s nakašírovaným asfaltovým pásem, nebo použít 
speciální samolepící asfaltové pásy, které umožňují 
bezpečné svaření podélných přesahů plamenem 
hořáku s podmínkou následného plnoplošného na
tavení vrchního asfaltového pásu. 

c) použití volně položených a mechanicky kotve-
ných asfaltových pásů

Tato technologie pokládky asfaltového pásu je podob
ná, jako u pokládky kotvené hydroizolační fólie. Na te
pelnou izolaci z EPS se volně položí vhodný asfaltový 
pás s pevnou nosnou vložkou (obvykle modifikovaný 
asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny) 
a v místě podélného přesahu se přikotví pomocí tele
skopických upevňovacích prvků k podkladu. Podélný 
přesah (široký nejméně 100 mm) navazujícího asfal
tového pásu se následně opatrně svaří plamenem 
hořáku. Tato varianta pokládky se používá i u jedno
vrstvé pokládky vhodného modifikovaného asfaltové
ho pásu s tím, že podélný přesah je s ohledem na 
hydroizolační spolehlivost široký zpravidla 120 mm. 
Ke svaření přesahů se používá buď speciální boční 
hořák, nebo ruční hořák, v obou případech s dotlače
ním přítlačným válečkem. Riziko prošlehnutí plamene 
hořáku na pěnový polystyren při svařování přesahu 
asfaltových pásů je možné minimalizovat přiložením 
nášlapného prkna. Dále je také možné podložit podél
ný přesah kotveného pásu přířezem asfaltového pásu 
V 13 v šířce 330 mm. V žádném případě nesmí dojít 
k  poškození  polystyrenu  plamenem  hořáku  při 
svařování těchto přesahů.

Vrchní asfaltový pás (u dvouvrstvé vodotěsné izo
lace střechy) se plnoplošně nataví na asfaltový pás 
nakašírovaný nebo nalepený či přikotvený k tepelné 
izolaci z EPS. Zpravidla se používá SBS modifikovaný 

Pokládka samolepícího asfaltového pásu na tepelnou izo-
laci z pěnového polystyrenu EPS
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asfaltový pás tl. 4,2 mm nebo 5,2 mm, s nosnou vlož
kou z polyesterové rohože nebo se spřaženou nosnou 
vložkou a s posypem z drcené břidlice na horním po
vrchu pásu. 

3.3.8 Pěnový polystyren a vodotěsná 
izolace z hydroizolačních fólií
Hydroizolační fólie tvoří na plochých střechách vždy 
jednovrstvou vodotěsnou izolaci. Jejich nabídka je 
velmi široká – nejen z hlediska materiálového prove
dení, způsobu pokládky, ale i barevného či optického 
provedení. Vodotěsná izolace z hydroizolačních fólií se 
pokládá v zásadě vždy volně na tepelnou izolaci z pě
nového polystyrenu s tím, že stabilita střešního pláště 
vůči účinkům sání větru je zajišťována přikotvením 
nebo přitížením. Používají se tedy tyto dvě technologie:
• volně položená a mechanicky kotvená hydroizolač

ní fólie
• volně položená hydroizolační fólie s přitížením 

stabilizační vrstvou z kačírku nebo provozním sou
vrstvím střešní zahrady nebo terasy

Jak již bylo uvedeno, je většina hydroizolačních fólií 
kompatibilní s pěnovým polystyrenem – tedy tyto 
fólie mohou být pokládány přímo na pěnový polysty
ren. Nejrozšířenější druh hydroizolačních fólií – fólie 
z měkčeného PVC (označované v minulosti jako 
mPVC, dnes PVCP) je však nutné oddělit od pěnové
ho polystyrenu vhodnou separační vrstvou – zpravidla 
z netkané polyesterové nebo polypropylenové geotex
tilie o plošné hmotnosti 300 g/m2 nebo skelnou rohoží 
o plošné hmotnosti minimálně 120 g/m2. Je tomu tak 
proto, že při přímém kontaktu fólie PVCP s pěnovým 
polystyrenem dochází k významné migraci změkčova
del z fólie do polystyrenu. Důsledkem toho je křehnutí 
hydroizolační fólie a poškození pěnového polystyrenu.  

3.4  Klimatické podmínky pro 
provádění plochých střech 
s tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu 

Jak již bylo uvedeno, má bílý pěnový polystyren hod
notu maximálního tepelného namáhání + 80 °C a šedý 

pěnový polystyren dokonce jen + 70 °C. V posledních 
desetiletích dochází na našem území v letním období 
k dlouhodobým extrémním teplotám, které často pře
sahují i hodnoty + 35 °C. Povrchová teplota povlakové 
vodotěsné izolace může v těchto dnech dosáhnout 
(v závislosti na sklonu střechy, světové straně a ze
jména povrchové úpravě a barvě vodotěsné izolace) 
až více než + 80 °C. Je proto nutné tomu přizpůsobit 
provádění plochých střech včetně jejich rekonstrukcí. 
Obecně u nás není omezena teplota pro realizaci plo
chých střech v létě, obvykle však jednotliví výrobci po
vlakových vodotěsných izolací doporučují s ohledem 
na riziko vnášení napětí do těchto výrobků při jejich 
pokládce (z titulu jejich délkové roztažnosti) přerušit 
pokládku při teplotách vzduchu ve stínu nad + 25 až 
+ 30 °C. Samozřejmě i výrobky z pěnového polystyre
nu reagují na teplotu, které jsou vystaveny jak při jejich 
uskladnění (často i na střeše), tak při vlastní pokládce. 
Za extrémních teplot se zvyšuje riziko poškození ze
jména šedého EPS s trvalým teplotním namáháním 
max. + 70 °C (viz strana 7). Navíc je zde riziko prohnutí 
desek z pěnového polystyrenu (zejména šedého) způ
sobené jejich rozdílnou povrchovou teplotou.
V případě použití kompletizovaných výrobků z EPS 
s nakašírovaným asfaltovým pásem, nebo v případě 
použití samolepících asfaltových pásů nalepených na 
desky z EPS platí doporučení uvedená v kapitole 3.3.7 
pro maximální lhůty expozice těchto obnažených pásů 
vůči účinkům UV záření a vysokých teplot na střeše. 

3.5 Tepelně technické posouzení 
střešního pláště  

Nezbytnou součástí odborného návrhu nového i re
konstruovaného střešního pláště by měl být i tepel
ně technický výpočet, kterým se prokazuje splnění 
závazných ukazatelů platné normy ČSN 73 0540
2:2011 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadav-
ky“. U střech se spádovým polystyrenem se hodnotí 
nejnižší vnitřní povrchová teplota v místě s nejmen
ší tloušťkou EPS a šíření vodní páry v konstrukci 
v místech s nejmenší a největší tloušťkou spádové 
vrstvy. Pokud se jedná o výpočet součinitele prostupu 
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tepla U střech se spádovým polystyrenem – je možné 
střešní plášť hodnotit jednodušším způsobem v místě 
nejmenší tloušťky tepelné izolace, nebo přesnějším 
způsobem se zohledněním skutečného tvaru spá
dové vrstvy podle ČSN EN ISO 6946:2009. Tepelně 
efektivní tloušťku tepelné izolace je možné stanovit 
například v programu TEPLO pomocným výpočtem, 
kdy se nepracuje s průměrnou tloušťkou tepelné izo
lace, ale s efektivní tloušťkou vypočtenou na základě 
skutečného vyspádování jednotlivých částí střechy. 
Jednodušší hodnocení střešního pláště (tedy v místě 
s nejmenší tloušťkou tepelné izolace) je spolehlivě na 
straně bezpečnosti, ale složitější způsob více repre
zentuje celkové tepelné chování střešního pláště. 
Jak již bylo uvedeno, návrhová (výpočtová) hodnota 
součinitele tepelné vodivosti λu pěnového polystyre
nu se pro konkrétní použití stanovuje výpočtem buď 
dle ČSN 73 05403:2005 v závislosti na zabudování 
EPS ve stavebních konstrukcích a podmínek pro
středí, nebo jednodušeji dle evropské normy ČSN 
EN ISO 10456:2009. 
Hodnoty faktoru difúzního odporu pěnového poly
styrenu jsou v tabulkách č. 1 a č.2 uvedeny s větším 
rozptylem. Je tomu tak proto, že blok vyrobeného po
lystyrenu (ze kterého se následně řežou desky a spá
dové klíny) není v celém průřezu z technologických 
důvodů zcela homogenní. Faktor difúzního odporu by 
se proto měl v tepelně technickém posouzení uvažo
vat vždy tak, aby výsledky šíření vodní páry byly na 
straně bezpečnosti. Obvykle to znamená uvažovat 
nižší hodnotu faktoru difúzního odporu pro pěnový 
polystyren umístěný poblíž vnitřního líce konstrukce 
a vyšší hodnotu pro pěnový polystyren umístěný 
poblíž vnějšího líce konstrukce. Doporučuje se však 
provést výpočet s oběma mezními hodnotami faktoru 
difúzního odporu a s normovými požadavky potom 
porovnávat horší z obou výsledků. 

3.6  Pěnový polystyren a požární 
bezpečnost

Ploché střechy s tepelnou izolací z pěnového po
lystyrenu lze používat i tam, kde jsou zvýšené 

požadavky na požární bezpečnost staveb v souladu 
s ČSN 73 0810:2009 a dalšími normami řady 73 08... 
Pro protipožární konstrukce se vždy EPS kombinuje 
s nehořlavými materiály, například se pokládá na že
lezobetonovou stropní konstrukci, nebo se kombinuje 
s minerální izolací MW.

Na střechu může působit požár z její vnitřní i vnější 
strany, tj. hodnotíme dva základní typy působení po
žáru:
•  Šíření  požáru  střešním  pláštěm  – hodnotí se 

působení požáru na střechu z vnější strany (požár 
shora)

•  Požární odolnost střešní konstrukce – hodnotí 
se působení požáru zevnitř (požár zdola)

3.6.1 Šíření požáru střešním pláštěm
Pro hodnocení plochých střech z hlediska šíření 
požáru střešním pláštěm (požáru shora) jsou ploché 
střechy v ČR zařazovány do dvou základních tříd. 
Třída BROOF  (t1) je určena pro střešní pláště mimo 
požárně nebezpečný prostor. Třída BROOF  (t3) je ur
čena pro střešní pláště do požárně nebezpečného 
prostoru, tj. pro střechy se zvýšenou požární bezpeč
ností – které nešíří požár a brání vznícení hořlavých 
částí konstrukce. Pro obě třídy lze použít jen takovou 
skladbu střešního pláště s tepelnou izolací z pěno
vého polystyrenu a s konkrétní vodotěsnou izolací, 
která úspěšně prošla příslušnou zkouškou v požární 
zkušebně a obdržela požární atest BROOF  (t3), popř. 
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BROOF  (t1). Střešní pláště s atestem BROOF  (t3) mají 
zpravidla vodotěsnou izolaci vytvořenou s použitím 
speciálních vrchních modifikovaných asfaltových 
pásů, nebo z hydroizolačních fólií s podkladní skel
nou rohoží o hmotnosti min. 120g/m2. 
Ploché střechy o ploše větší než 1500 m2, které ne-
jsou v požárně nebezpečném prostoru a u kterých 
není  požadována  jejich požární  odolnost mohou 
tvořit  souvislý  celek,  pokud  splňují  klasifikaci 
BROOF  (t1) nebo BROOF  (t3). V opačném případě se 
musí střecha o ploše větší než 1500 m2 dělit v sou-
ladu s ČSN 73 0810:2009 požárními pásy širokými 
alespoň 2 m, které jsou druhu DP1 dle 3.2.3.2 ČSN 
73 0810:2009. 

3.6.2 Požární odolnost střech s pěnovým 
polystyrenem EPS.
EPS je vhodným materiálem také pro střešní pláště 
s požadovanou požární odolností (pro případ požáru 
uvnitř budovy). 

a) požární odolnost plochých střech s betonovou 
nosnou konstrukcí

Hodnota  požární  odolnosti  je zpravidla shod
ná jako u samotné nosné konstrukce tj. REI 15 
až REI 60. Pro REI 15 je třeba dodržet minimální 
tloušťku betonu pod EPS min. 40 mm, pro REI 30 až 
REI 60 je třeba minimální tloušťky betonu dopočítat 
dle EUROCODE 2.

b) požární odolnost  lehkých plochých střech na 
trapézovém plechu

Lehké ploché střechy s nosnou konstrukcí z trapézové
ho plechu a tepelnou izolací EPS jsou v ČR k dispozici 
pro zajištění požární odolnosti REI 15 – REI 45. Vždy 
je nezbytné dodržet konkrétní skladbu dle konkrétní 
požární klasifikace (PKO), nebo požární expertizy.

Typická skladba lehkých střech s EPS na trapézovém 
plechu:

Poznámka)*:
Při pokládce požárně dělící vrstvy z minerální vlny 
MW tl. 2x20 mm je třeba postupovat velmi opatrně 
a neprodleně pokládat i vrstvu EPS desek, protože 
tato tenká vrstva z minerální vlny MW je samostatně 
nepochůzná. Jakékoli poškození této vrstvy je nepří-
pustné. Vrstva 2x30 mm při použití odpovídající MW 
je již samostatně pochůzná (s nezbyrnou opatrností).
 
Pro zajištění požární odolnosti REI je třeba dodržet 
zásadu položení požárně dělící vrstvy také kolem na
vazujících prostupů střešním pláštěm, například kolem 
světlíků, kanalizačního a odvětrávacího potrubí apod.

U střešních konstrukcí mohou být dále sledovány dal
ší požární charakteristiky jako např.:
• třída reakce na oheň
• index šíření plamene po povrchu hmot
• odkapávání z podhledů stropů a střech

vodotěsná izolace (asfaltové pásy, hydroizolační 
fólie)
tepelná izolace z EPS (libovolného typu)
požárně dělící vrstva složená ze dvou vrstev 
desek z minerálních vláken tloušťky 2x20 mm)* 
popř. 2x30 mm se vzájemným posunem spár
parozábrana (z asfaltového pásu nebo fólie)
nosný trapézový plech (min. tl. 0,75 mm, 
maximální napětí trapézového plechu pro 
požární situaci dle příslušného PKO nebo 
požární expertizy)



23

Ploché střechy a pěnový polystyren

3.6.3 Třída reakce na oheň
Jak již bylo dříve uvedeno, v současnosti se pro stavební 
účely používají výhradně samozhášivé polystyreny třídy 
reakce na oheň E se zvýšenou požární bezpečností.

3.6.4 Odkapávání z podhledů střech
Za účelem prokázání neodkapávání a neodpadávání 
hořících i nehořících hmot z ploché střechy z pěnové
ho polystyrenu EPS za požární situace byla provede
na zkouška dle ČSN 73 0865:1987. Zkušební vzorky 
rozměru 1500 x 1780 mm obsahovaly dva spoje na 
trapézovém plechu. 
Dva totožné vzorky měly skladbu:
• hydroizolační souvrství tvořené pokladním pásem 

EXTRASKLBIT PE a vrchním pásem EXTRA
SKLOBIT PR

• tepelná izolace EPS 100 S tl. 150 mm
• parozábrana z asfaltového pásu
• ocelový trapézový plech 153/280, spoje v ploše 

sešroubovány po 500 mm

Výše uvedená skladba reprezentuje nejnepříznivější 
variantu z hlediska možného odkapávání, protože nad 
trapézovým plechem je umístěno vysoké množství 
termoplastických látek.

Zkouškami dle ČSN 73 0865:1987 bylo prokázáno, že 
během 15. minut od začátku zkoušek:
•  k odkapávání hořících částic ve smyslu čl. 23a,b 

a 24 (zapálení papírové podložky a její vyhoření 
v rozsahu větším než 10%) nedošlo

•  k odkapávání nehořících částic nedošlo
•  k odpadávání nehořících hmot nedošlo
Toto hodnocení platí bez dalšího průkazu pro ploché 
střechy z nosného trapézového plechu spojovaného 
ocelovými šrouby průměru 4,8 mm ve vzdálenostech 
500 mm a vrstvy EPS s vrchním asfaltovým pásem při 
celkové hmotnosti termoplastických látek 14,5 kg/m2. 
Případné vložení vrstvy minerální vlny MW je ve pro
spěch požární bezpečnosti.

Jako vyhovující z hlediska odkapávání jsou hod-
noceny i všechny ploché střechy s EPS a s nos-
nou železobetonovou konstrukcí. 

3.7 Související vybrané normy, 
publikace a předpisy

ČSN EN ISO 6946 (73 0558):2009 „Stavební prvky 
a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel 
prostupu tepla – Výpočtová metoda“
ČSN EN ISO 13163 – 05/2013. Tepelně izolační 
výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky 
z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
ČSN 72 72212:2008 „Tepelně izolační výrobky pro 
použití ve stavebnictví – Část 2: Průmyslově vyráběné 
výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)“ 
ČSN 73 05402:2011 „Tepelná ochrana budov – 
Část 2: Požadavky“
ČSN 73 05403:2005 „Tepelná ochrana budov – 
Část 3: Návrhové hodnoty veličin“
ČSN 73 0810:2009 „Požární bezpečnost staveb – 
Společná ustanovení“
ČSN 73 0810 Změna Z1:2012 „Požární bezpečnost 
staveb – Společná ustanovení“
ČSN 73 0865:1987 „Hodnocení odkapávání hmot 
z podhledů, stropů a střech“
ČSN 73 1901:2011 „Navrhování střech – Základní 
ustanovení“
ČSN EN ISO 10456:2009 „Stavební materiály a vý
robky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Ztabelované 
návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarova
ných a návrhových tepelných hodnot“
Norma kvality EPS č. 001/99, vydaná Sdružením 
EPS ČR
Chaloupka, K., Svoboda, Z., Ploché střechy. Praha, 
Grada 2009 
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SKUPINA „A“
DETAILy PLOCHýCH STřECH S DVOUVRSTVOU VODOTěSNOU IZOLACí 
Z ASfALTOVýCH PáSů SE SAMOLEPíCíM ASfALTOVýM PáSEM  
NALEPENýM NA TEPELNé IZOLACI Z EPS

A1 – DETAIL SKLADBY  27
A2 – DETAIL NÍZKÉ ATIKY (výška atiky do 500 mm) 28
A3 – DETAIL VYSOKÉ ATIKY (výška atiky do 1000 mm) 29
A4 – DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU 30
A5 – DETAIL NAPOJENÍ NA STĚNU 31
A6 – DETAIL PODOKAPNÍHO ŽLABU  32
A7 – DETAIL DILATACE  33

SKUPINA „B“
DETAILy PLOCHýCH STřECH S DVOUVRSTVOU VODOTěSNOU IZOLACí 
Z ASfALTOVýCH PáSů S TEPELNOU IZOLACí Z KOMPLETIZOVANýCH  
DíLCů Z EPS

B1 – DETAIL SKLADBY  34
B2 – DETAIL NÍZKÉ ATIKY (výška atiky do 500 mm) 35
B3 – DETAIL VYSOKÉ ATIKY (výška atiky do 1000 mm) 36
B4 – DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU 37
B5 – DETAIL NAPOJENÍ NA STĚNU 38
B6 – DETAIL PODOKAPNÍHO ŽLABU  39
B7 – DETAIL DILATACE  40

SKUPINA „C“
DETAILy PLOCHýCH STřECH S VODOTěSNOU IZOLACí Z HyDROIZOLAČNí 
fóLIE Z PVC-P S TEPELNOU IZOLACí Z EPS

C1 – DETAIL SKLADBY 41 
C2 – DETAIL NÍZKÉ ATIKY (výška atiky do 500 mm) 42
C3 – DETAIL VYSOKÉ ATIKY (výška atiky do 1000 mm) 43
C4 – DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU 44
C5 – DETAIL NAPOJENÍ NA STĚNU 45
C6 – DETAIL PODOKAPNÍHO ŽLABU  46
C7 – DETAIL DILATACE  47

Obrazová příloha – detaily plochých střech

Elektronickou podobu detailů naleznete na http://www.epscr.cz/cad-detaily.html?id=155
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VARIANTy PROVEDENí SVISLé TEPELNé IZOLACE ATIKy
Svislou tepelnou izolaci atiky z pěnového polystyrenu EPS je možné pokládat ve třech možných variantách – s úpravou u zhlaví atiky v zá
vislosti na tom, zda se použijí kompletizované výrobky z EPS nebo desky z EPS na které se nalepí samolepící asfaltový pás nebo položí 
hydroizolační fólie. Výběr varianty ovlivňuje i průběh prací na stavbě, a zvyklosti realizační firmy. V níže uvedených schématech pokládky 
svislé tepelné izolace je uvažována tepelná izolace atiky z EPS + technologie samolepících asfaltových pásů nebo kotvené izolační fólie.

a) Svislá tepelná izolace na celou výšku atiky (desky mají 
stejnou výšku)

Poznámky:
• Uvedené varianty možné pokládky svislé tepelné izolace atiky ve vztahu k  tepelné izolaci ploché střechy jsou vykresleny schematicky 

– pro uvažovanou následnou pokládku samolepícího asfaltového pásu nebo kotvené hydroizolační fólie. Kompletizované dílce z EPS 
použité jako tepelná izolace atiky by musely být ukončeny až pod OSB deskou ve zhlaví atiky.

• Z hlediska stavební fyziky je nejméně vhodná varianta „a“ , protože v místě napojení svislé tepelné izolace na tepelnou izolaci střechy 
může vzniknout z titulu průběžné svislé spáry tepelný most. Tento nedostatek však obvykle u asfaltové technologie snižuje náběhový 
klín. 

• U varianty „a“ a v některých případech u varianty „b“ je realizační výhodou stejná výška svislých desek z EPS, zatímco u varianty „c“ 
musí být tyto desky upravovány dle sklonu spádových desek.

c) Svislá tepelná izolace atiky až po pokládce tepelné izolace 
střechy (desky nutno řezat dle sklonu střechy)
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b) Svislá tepelná izolace atiky až po pokládce podkladních 
desek z EPS (desky mají stejnou výšku)
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Detaily skupiny „A“
DETAILy PLOCHýCH STřECH S DVOUVRSTVOU VODOTěSNOU IZOLACí Z ASfALTOVýCH PáSů  

SE SAMOLEPíCíM ASfALTOVýM PáSEM NALEPENýM NA TEPELNé IZOLACI Z EPS

Vybrané příklady ukazují možné provedení charakteristických detailů plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů, 
kde jejich první vrstvu tvoří samolepící asfaltový pás nalepený přímo na tepelné izolaci z pěnového polystyrenu. V současné době je to 
nejpoužívanější provedení vodotěsné izolace z asfaltových pásů, které postupně vytlačuje dříve dominantní používání kompletizovaných 
dílců z pěnového polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým pásem. Uvedené detaily jsou zpracovány pro střešní plášť se železobetonovou 
nosnou konstrukcí, s parozábranou z asfaltového pásu a s dvouvrstvou tepelnou izolací z EPS přilepenou k parozábraně a mezi sebou 
polyuretanovým lepidlem. Dvouvrstvá tepelná izolace je vytvořena z podkladních desek z EPS a ze spádových desek z EPS. Pro jiné 
nosné konstrukce je možné použít uvedené řešení detailů s nutnými úpravami. 

Každý výrobce asfaltových hydroizolačních pásů obvykle nabízí svůj návrh na provedení detailů střešního pláště, řadu dalších detailů 
uvádí i různé tuzemské i zahraniční odborné publikace. Jednotlivé detaily bývají obvykle velmi podobné, a zpravidla se liší v nepodstatných 
částech. U detailů od zahraničních výrobců asfaltových pásů se někdy uplatňují – obvykle v návaznosti na jejich specifické hydroizolační 
pásy – i odchylná provedení například přechodu vodotěsné izolace na svislou bez náběhových klínů. Dnes, kdy je atika tepelně izolována 
z obou stran i shora, se vyskytuje i řada variant stavebního provedení zhlaví atiky zakončené obvykle OSB deskou. Při konkrétním řešení 
detailů musí být vždy respektovány požadavky platné normy ČSN 73 1901:2011 „Navrhování střech“ a norem navazujících. 

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelné izolaci z EPS
popis skladby

4

6
7

5

6
2
1 Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený

Samolepící modifikovaný asfaltový pás

Spádové desky z EPS

Podkladní desky z EPS

Parozábrana z asfaltového pásu

Penetrační asfaltový nátěr ALP

Železobetonová stropní konstrukce

A1

A1
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás
vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem z drcené břidlice

DETAIL SKLADBY
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Atika vyšší než 500 mm - viz detail vysoké atiky
e) Zakončení samolepícího asfaltového pásu u atiky je možné ve více variantách (na vrchní hraně náběhového klínu,    
    nad vrchní hranou náběhového klínu nebo pod klínem)

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS
11. Napojovací samolepící modifikovaný asfaltový pás
12. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
13. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
14. OSB deska tl. 30 mm
15. Příponka z pozinkovaného plechu
16. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu 
17. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
18. Spodní napojovací samolepící asfaltový pás přikotvit k OSB desce 
      vhodnými hřebíky (spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
19. Dotmeleno trvale pružným tmelem
20. Dřevěné latě (např. 40/60)

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60

v oblasti klínu 
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Atika vyšší než 500 mm - viz detail vysoké atiky
e) Zakončení samolepícího asfaltového pásu u atiky je možné ve více variantách (na vrchní hraně náběhového klínu,    
    nad vrchní hranou náběhového klínu nebo pod klínem)

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS
11. Napojovací samolepící modifikovaný asfaltový pás
12. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
13. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
14. OSB deska tl. 30 mm
15. Příponka z pozinkovaného plechu
16. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu 
17. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
18. Spodní napojovací samolepící asfaltový pás přikotvit k OSB desce 
      vhodnými hřebíky (spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
19. Dotmeleno trvale pružným tmelem
20. Dřevěné latě (např. 40/60)

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60

v oblasti klínu 
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Atika vyšší než 500 mm - viz detail vysoké atiky
e) Zakončení samolepícího asfaltového pásu u atiky je možné ve více variantách (na vrchní hraně náběhového klínu,    
    nad vrchní hranou náběhového klínu nebo pod klínem)

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS
11. Napojovací samolepící modifikovaný asfaltový pás
12. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
13. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
14. OSB deska tl. 30 mm
15. Příponka z pozinkovaného plechu
16. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu 
17. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
18. Spodní napojovací samolepící asfaltový pás přikotvit k OSB desce 
      vhodnými hřebíky (spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
19. Dotmeleno trvale pružným tmelem
20. Dřevěné latě (např. 40/60)

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60

v oblasti klínu 
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Atika vyšší než 500 mm - viz detail vysoké atiky
e) Zakončení samolepícího asfaltového pásu u atiky je možné ve více variantách (na vrchní hraně náběhového klínu,    
    nad vrchní hranou náběhového klínu nebo pod klínem)

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS
11. Napojovací samolepící modifikovaný asfaltový pás
12. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
13. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
14. OSB deska tl. 30 mm
15. Příponka z pozinkovaného plechu
16. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu 
17. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
18. Spodní napojovací samolepící asfaltový pás přikotvit k OSB desce 
      vhodnými hřebíky (spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
19. Dotmeleno trvale pružným tmelem
20. Dřevěné latě (např. 40/60)

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60

v oblasti klínu 
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Atika vyšší než 500 mm - viz detail vysoké atiky
e) Zakončení samolepícího asfaltového pásu u atiky je možné ve více variantách (na vrchní hraně náběhového klínu,    
    nad vrchní hranou náběhového klínu nebo pod klínem)

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS
11. Napojovací samolepící modifikovaný asfaltový pás
12. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
13. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
14. OSB deska tl. 30 mm
15. Příponka z pozinkovaného plechu
16. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu 
17. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
18. Spodní napojovací samolepící asfaltový pás přikotvit k OSB desce 
      vhodnými hřebíky (spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
19. Dotmeleno trvale pružným tmelem
20. Dřevěné latě (např. 40/60)

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60

v oblasti klínu 
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A2
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás
vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem z drcené břidlice

DETAIL NÍZKÉ ATIKY (výška do 500 mm)
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomocí 
dřevěných latí 40/60

v oblasti klínu 

10

nepřilepit

9

detail vysoké atiky (výška atiky do 1000 mm)

13
12

14

11

16

15

10

2021
5% 19

17
18

8 7

5
6

4
6
2
1

40 mm 500 mm 40 mm

18
12
4

Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Atika výšky do 500 mm - viz detail nízké atiky
e) V případě, že bude vrchní napojovací asfaltový pás pokládán s větším časovým odstupem, doporučuje se přibít 

nebo přikotvit i spodní samolepící asfaltový pás ke dřevěné lati (položka 11)
f) Zakončení samolepícího asfaltového pásu u atiky je možné ve více variantách (na vrchní hraně náběhového klínu, 

nad vrchní hranou náběhového klínu  nebo pod klínem)

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS
11. Dřevěná impregnovaná lať 60 x 40 mm 
12. Přikotvení dřevěné latě
13. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás ukončit u vrchní hrany dřevěné latě 

a zajistit proti sjíždění vruty s kruhovou podložkou ø 50 mm po 200 mm, nebo   
pozinkovanými hřebíky s velkou hlavou prostřídaně přibitými k lati po 50 mm

14. Podkladní přířez  z XPS
15. Napojovací samolepící modifikovaný asfaltový pás
16. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
17. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
18. OSB deska tl. 30 mm
19. Příponka z pozinkovaného plechu
20. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu 
21. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
22. Spodní napojovací samolepící asfaltový pás přikotvit k OSB desce vhodnými 

hřebíky (spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
23. Dotmeleno trvale plastickým tmelem
24. Dřevěné latě (např. 40/60)
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A3
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás
vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem z drcené břidlice

DETAIL VYSOKÉ ATIKY (výška do 1000 mm)
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Ploché střechy a pěnový polystyren

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolaci se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Spodní samolepící napojovací modifikovaný asfaltový pás
9. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás sposypem

10. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
11. Kotvení svislé tepelné izolace
12. Svislá tepelná izolace stěny z EPS
13. Podkladní přířez XPS
14. Přítlačná kovová lišta přišroubovaná po 200 mm k dřevěné lati
15. Dřevěná impregnovaná lať 60 x 40 mm přikotvená do nadstřešního zdiva
16. Zakládací lišta kontaktního zateplení obvodového pláště
17. Dotmeleno trvale pružným tmelem
18. Kontaktní zateplení obvodového pláště

v oblasti klínu 

11
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detail napojení na stěnu
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci střechy vytvořenou z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit ke zdivu
b) Přikotvení spodního asfaltového pásu ke dřevěné lati pozinkovanými hřebíky s velkou hlavou - prostřídaně po 50 mm
c) Spodní hranu kontaktního zateplovacího systému (tedy úroveň zakládací lišty) se doporučuje s ohledem na možnou výšku sněhu na střeše 
    ve výšce min. +250 mm nad úrovní vodotěsné izolace
d) Předpokládá se, že kontaktní zateplovací systém zdiva bude proveden před realizací střechy
e) Zakončení samolepícího asfaltového pásu u napojení na stěnu  je možné ve více variantách (na vrchní hraně náběhového klínu, nad vrchní hranou  
    náběhového klínu nebo pod klínem).
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    náběhového klínu nebo pod klínem).

A4

9
8

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolaci se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Spodní samolepící napojovací modifikovaný asfaltový pás
9. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás sposypem

10. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
11. Kotvení svislé tepelné izolace
12. Svislá tepelná izolace stěny z EPS
13. Podkladní přířez XPS
14. Přítlačná kovová lišta přišroubovaná po 200 mm k dřevěné lati
15. Dřevěná impregnovaná lať 60 x 40 mm přikotvená do nadstřešního zdiva
16. Zakládací lišta kontaktního zateplení obvodového pláště
17. Dotmeleno trvale pružným tmelem
18. Kontaktní zateplení obvodového pláště

v oblasti klínu 

11

nepřilepit

12
13
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18

detail napojení na stěnu
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci střechy vytvořenou z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit ke zdivu
b) Přikotvení spodního asfaltového pásu ke dřevěné lati pozinkovanými hřebíky s velkou hlavou - prostřídaně po 50 mm
c) Spodní hranu kontaktního zateplovacího systému (tedy úroveň zakládací lišty) se doporučuje s ohledem na možnou výšku sněhu na střeše 
    ve výšce min. +250 mm nad úrovní vodotěsné izolace
d) Předpokládá se, že kontaktní zateplovací systém zdiva bude proveden před realizací střechy
e) Zakončení samolepícího asfaltového pásu u napojení na stěnu  je možné ve více variantách (na vrchní hraně náběhového klínu, nad vrchní hranou  
    náběhového klínu nebo pod klínem).

A4

9
8

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolaci se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Spodní samolepící napojovací modifikovaný asfaltový pás
9. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás sposypem

10. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
11. Kotvení svislé tepelné izolace
12. Svislá tepelná izolace stěny z EPS
13. Podkladní přířez XPS
14. Přítlačná kovová lišta přišroubovaná po 200 mm k dřevěné lati
15. Dřevěná impregnovaná lať 60 x 40 mm přikotvená do nadstřešního zdiva
16. Zakládací lišta kontaktního zateplení obvodového pláště
17. Dotmeleno trvale pružným tmelem
18. Kontaktní zateplení obvodového pláště

v oblasti klínu 

11
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detail napojení na stěnu
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci střechy vytvořenou z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit ke zdivu
b) Přikotvení spodního asfaltového pásu ke dřevěné lati pozinkovanými hřebíky s velkou hlavou - prostřídaně po 50 mm
c) Spodní hranu kontaktního zateplovacího systému (tedy úroveň zakládací lišty) se doporučuje s ohledem na možnou výšku sněhu na střeše 
    ve výšce min. +250 mm nad úrovní vodotěsné izolace
d) Předpokládá se, že kontaktní zateplovací systém zdiva bude proveden před realizací střechy
e) Zakončení samolepícího asfaltového pásu u napojení na stěnu  je možné ve více variantách (na vrchní hraně náběhového klínu, nad vrchní hranou  
    náběhového klínu nebo pod klínem).
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9
8

DETAIL

A4
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás
vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem z drcené břidlice

DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU
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Ploché střechy a pěnový polystyren

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail u střešního vtoku

Poznámky:
a) Napojení dvouvrstvé vodotěsné izolace na napojovací manžetu nástavce střešního vtoku je možné buď celoplošným natavením manžety mezi  
    spodní a vrchní asfaltový pás (VARIANTA A),  nebo postupným natavením spodního a vrchního asfaltového pásu na manžetu (VARIANTA B)
b) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jejího povrchu pro zapuštění 
     nástavce střešního vtoku
c) Těsnící kroužek zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z  EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce 
8. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou  

z modifikovaného asfaltového pásu 
9. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku  

10. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce 
      střešního vtoku
11. Střešní vtok s napojovací manžetou z modifikovaného 
      asfaltového pásu 
12. Napojovací manžeta střešního vtoku pro napojení parozábrany
13. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
14. Ochranný koš
15. Těsnící kroužek
16. Dešťové odpadní potrubí
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail u střešního vtoku

Poznámky:
a) Napojení dvouvrstvé vodotěsné izolace na napojovací manžetu nástavce střešního vtoku je možné buď celoplošným natavením manžety mezi  
    spodní a vrchní asfaltový pás (VARIANTA A),  nebo postupným natavením spodního a vrchního asfaltového pásu na manžetu (VARIANTA B)
b) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jejího povrchu pro zapuštění 
     nástavce střešního vtoku
c) Těsnící kroužek zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z  EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce 
8. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou  

z modifikovaného asfaltového pásu 
9. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku  

10. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce 
      střešního vtoku
11. Střešní vtok s napojovací manžetou z modifikovaného 
      asfaltového pásu 
12. Napojovací manžeta střešního vtoku pro napojení parozábrany
13. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
14. Ochranný koš
15. Těsnící kroužek
16. Dešťové odpadní potrubí
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VARIANTA A

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail u střešního vtoku

Poznámky:
a) Napojení dvouvrstvé vodotěsné izolace na napojovací manžetu nástavce střešního vtoku je možné buď celoplošným natavením manžety mezi  
    spodní a vrchní asfaltový pás (VARIANTA A),  nebo postupným natavením spodního a vrchního asfaltového pásu na manžetu (VARIANTA B)
b) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jejího povrchu pro zapuštění 
     nástavce střešního vtoku
c) Těsnící kroužek zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z  EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce 
8. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou  

z modifikovaného asfaltového pásu 
9. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku  

10. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce 
      střešního vtoku
11. Střešní vtok s napojovací manžetou z modifikovaného 
      asfaltového pásu 
12. Napojovací manžeta střešního vtoku pro napojení parozábrany
13. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
14. Ochranný koš
15. Těsnící kroužek
16. Dešťové odpadní potrubí
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail u střešního vtoku

Poznámky:
a) Napojení dvouvrstvé vodotěsné izolace na napojovací manžetu nástavce střešního vtoku je možné buď celoplošným natavením manžety mezi  
    spodní a vrchní asfaltový pás (VARIANTA A),  nebo postupným natavením spodního a vrchního asfaltového pásu na manžetu (VARIANTA B)
b) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jejího povrchu pro zapuštění 
     nástavce střešního vtoku
c) Těsnící kroužek zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z  EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce 
8. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou  

z modifikovaného asfaltového pásu 
9. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku  

10. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce 
      střešního vtoku
11. Střešní vtok s napojovací manžetou z modifikovaného 
      asfaltového pásu 
12. Napojovací manžeta střešního vtoku pro napojení parozábrany
13. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
14. Ochranný koš
15. Těsnící kroužek
16. Dešťové odpadní potrubí
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VARIANTA B

A5
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás
vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem z drcené břidlice

DETAIL NAPOJENÍ NA STĚNU
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Ploché střechy a pěnový polystyren

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Přířez z asfaltového pásu - nejlépe samolepící asfaltový pás
9. Přířez EPS 200 S nebo XPS

10. Dřevěné prkno nebo hranol - šíře 160 mm a tloušťky minimálně 34 mm
11. Kotvení dřevěného prkna 
12. Deska OSB tl. 30 mm
13. Kotvení OSB desky 
14. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
15. Žlabový hák
16. Okapnice z pozinkovaného plechu 
17. Dotmeleno trvale pružným tmelem
18. Podokapní žlab

5
6

4
3
2
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail u podokapního žlabu

18

17

1516

Poznámky:
a) Výběr vhodné tloušťky tepelné izolace (položka 9 - EPS 200 S nebo XPS) včetně nadimenzování dřevěného prkna - položka 10 

(doporučuje se z lepeného dřeva KVH) a osazení kotevních šroubů musí provést projektant. Zde uvedené údaje jsou pouze informativní.
b) Hydroizolační pás je možné ukončit až na hraně okapnice

8

A6 1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Přířez z asfaltového pásu - nejlépe samolepící asfaltový pás
9. Přířez EPS 200 S nebo XPS

10. Dřevěné prkno nebo hranol - šíře 160 mm a tloušťky minimálně 34 mm
11. Kotvení dřevěného prkna 
12. Deska OSB tl. 30 mm
13. Kotvení OSB desky 
14. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
15. Žlabový hák
16. Okapnice z pozinkovaného plechu 
17. Dotmeleno trvale pružným tmelem
18. Podokapní žlab

5
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3
2
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7914 13 12 11 10

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail u podokapního žlabu

18

17

1516

Poznámky:
a) Výběr vhodné tloušťky tepelné izolace (položka 9 - EPS 200 S nebo XPS) včetně nadimenzování dřevěného prkna - položka 10 

(doporučuje se z lepeného dřeva KVH) a osazení kotevních šroubů musí provést projektant. Zde uvedené údaje jsou pouze informativní.
b) Hydroizolační pás je možné ukončit až na hraně okapnice

8

A6

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Přířez z asfaltového pásu - nejlépe samolepící asfaltový pás
9. Přířez EPS 200 S nebo XPS

10. Dřevěné prkno nebo hranol - šíře 160 mm a tloušťky minimálně 34 mm
11. Kotvení dřevěného prkna 
12. Deska OSB tl. 30 mm
13. Kotvení OSB desky 
14. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
15. Žlabový hák
16. Okapnice z pozinkovaného plechu 
17. Dotmeleno trvale pružným tmelem
18. Podokapní žlab

5
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS
detail u podokapního žlabu

18

17

1516

Poznámky:
a) Výběr vhodné tloušťky tepelné izolace (položka 9 - EPS 200 S nebo XPS) včetně nadimenzování dřevěného prkna - položka 10 

(doporučuje se z lepeného dřeva KVH) a osazení kotevních šroubů musí provést projektant. Zde uvedené údaje jsou pouze informativní.
b) Hydroizolační pás je možné ukončit až na hraně okapnice

8

A6

A6
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás
vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem z drcené břidlice

DETAIL PODOKAPNÍHO ŽLABU
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Ploché střechy a pěnový polystyren

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce 
8. Desky z EPS 100 S, tl. min. 40 mm, šířka 250 mm včetně náběhového klínu
9. Spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás

10. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás (kolem kruhového profilu 
nenatavit)

11. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
12. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem
13. Elastický kruhový profil prům. 50 mm z pěnového polyethylenu
14. Výplň dilatační spáry
15. Volně položený přířez modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou 

ze skelné tkaniny – šířka pásu 500 mm, v místě dilatační spáry s prohybem, 
parozábranu plnoplošně natavit

16. Výplň dilatační spáry
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS

nenatavená oblast

detail provedení dilataceA7

Poznámky:
Zvýšení úrovně dilatační spáry deskou z EPS 100 S tl. min. 40 mm s náběhovým klínem (položka 8) je možné vytvořit i deskou z EPS 100 S   
tloušťky 50 mm s náběhovým klínem 50/50 mm z minerální vlny

250250

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce 
8. Desky z EPS 100 S, tl. min. 40 mm, šířka 250 mm včetně náběhového klínu
9. Spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás

10. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás (kolem kruhového profilu 
nenatavit)

11. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
12. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem
13. Elastický kruhový profil prům. 50 mm z pěnového polyethylenu
14. Výplň dilatační spáry
15. Volně položený přířez modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou 

ze skelné tkaniny – šířka pásu 500 mm, v místě dilatační spáry s prohybem, 
parozábranu plnoplošně natavit

16. Výplň dilatační spáry
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS

nenatavená oblast

detail provedení dilataceA7

Poznámky:
Zvýšení úrovně dilatační spáry deskou z EPS 100 S tl. min. 40 mm s náběhovým klínem (položka 8) je možné vytvořit i deskou z EPS 100 S   
tloušťky 50 mm s náběhovým klínem 50/50 mm z minerální vlny

250250

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce 
8. Desky z EPS 100 S, tl. min. 40 mm, šířka 250 mm včetně náběhového klínu
9. Spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás

10. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás (kolem kruhového profilu 
nenatavit)

11. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
12. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem
13. Elastický kruhový profil prům. 50 mm z pěnového polyethylenu
14. Výplň dilatační spáry
15. Volně položený přířez modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou 

ze skelné tkaniny – šířka pásu 500 mm, v místě dilatační spáry s prohybem, 
parozábranu plnoplošně natavit

16. Výplň dilatační spáry
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací se samolepícím asfaltovým pásem nalepeným na tepelnou izolaci z EPS

nenatavená oblast

detail provedení dilataceA7

Poznámky:
Zvýšení úrovně dilatační spáry deskou z EPS 100 S tl. min. 40 mm s náběhovým klínem (položka 8) je možné vytvořit i deskou z EPS 100 S   
tloušťky 50 mm s náběhovým klínem 50/50 mm z minerální vlny

250250

A7
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás
vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem z drcené břidlice

DETAIL DILATACE
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Ploché střechy a pěnový polystyren

Detaily skupiny „B“
DETAILy PLOCHýCH STřECH S DVOUVRSTVOU VODOTěSNOU IZOLACí Z ASfALTOVýCH PáSů  

S TEPELNOU IZOLACí Z KOMPLETIZOVANýCH DíLCů Z EPS

Vybrané příklady ukazují možné provedení charakteristických detailů plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů, 
kde jejich první vrstvu tvoří asfaltový pás nakašírovaný (nalepený) přímo na tepelné izolaci z pěnového polystyrenu. Tyto tepelně izolační 
výrobky z EPS jsou dodávány již s nalepeným asfaltovým pásem dle požadavku zákazníka (v návaznosti na nabídku výrobce asfaltových 
pásů) buď jako desky 1 x 1 m, nebo jako velkorozměrové desky (dvoudesky nebo trojdesky), případně jako spádové desky 1 x 1 m. Po 
jejich odborné pokládce a po svaření přesahů nakašírovaného asfaltového pásu je vytvořena první hydroizolační vrstva střešního pláště. 
Uvedené detaily jsou zpracovány pro střešní plášť se železobetonovou nosnou konstrukcí, s parozábranou z asfaltového pásu a s dvou
vrstvou tepelnou izolací z EPS přilepenou k parozábraně a mezi sebou polyuretanovým lepidlem. Dvouvrstvá tepelná izolace je vytvořena 
z podkladních desek z EPS a na ně položených spádových desek z EPS s nakašírovaným asfaltovým pásem. Pro jiné nosné konstrukce 
je možné použít uvedené řešení detailů s nutnými úpravami.

Každý výrobce asfaltových hydroizolačních pásů obvykle nabízí svůj návrh na provedení detailů střešního pláště, řadu dalších detailů 
uvádí i různé tuzemské i zahraniční odborné publikace. Jednotlivé detaily bývají obvykle velmi podobné a zpravidla se liší v nepodstatných 
částech. U detailů od zahraničních výrobců asfaltových pásů se někdy uplatňují – obvykle v návaznosti na jejich specifické hydroizolační 
pásy i odchylná provedení – například přechod vodotěsné izolace na svislou bez náběhových klínů. Dnes, kdy je atika tepelně izolována 
z obou stran i shora, se vyskytuje i řada variant stavebního provedení zhlaví atiky zakončené obvykle OSB deskou. Při konkrétním řešení 
detailů musí být vždy respektovány požadavky platné normy ČSN 73 1901:2011 „Navrhování střech“ a norem navazujících. 

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS

Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
Podkladní desky z EPS
Parozábrana z asfaltového pásu
Penetrační asfaltový nátěr ALP
Železobetonová stropní konstrukce
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popis skladbyB1

Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Svislou tepelnou izolaci atiky je také možné vytvořit z EPS se samolepícím asfaltovým pásem (viz detail A2)
c) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
d) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná)  
e) Atika vyšší než 500 mm - viz detail vysoké atiky
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS

14

detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
8. Kotvení svislé tepelné izolace
9. Svislá tepelná izolace atiky z EPS s nakašírovaným asfaltovým pásem

10. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
11. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
12. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
13. OSB deska tl. 30 mm
14. Příponka z pozinkovaného plechu 
15. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu
16. Přikotvení latí do atiky (min 75 mm od okraje železobetonové atiky)
17. Spodní napojovací asfaltový pás přikotvit k OSB desce vhodnými hřebíky 

(spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
18. Dotmeleno trvale pružným tmelem
19. Dřevěné latě (např. 40/60)

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60
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B1
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace kompletizované dílce EPS + podkladní desky EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní asfaltový pás nakašírovaný na EPS
vrchní modifikovaný asfaltový pás

DETAIL SKLADBY
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Svislou tepelnou izolaci atiky je také možné vytvořit z EPS se samolepícím asfaltovým pásem (viz detail A2)
c) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
d) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná)  
e) Atika vyšší než 500 mm - viz detail vysoké atiky
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS

14

detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)

1718
5% 16 15

12

v oblasti klínu 
nenatavit
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
8. Kotvení svislé tepelné izolace
9. Svislá tepelná izolace atiky z EPS s nakašírovaným asfaltovým pásem

10. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
11. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
12. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
13. OSB deska tl. 30 mm
14. Příponka z pozinkovaného plechu 
15. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu
16. Přikotvení latí do atiky (min 75 mm od okraje železobetonové atiky)
17. Spodní napojovací asfaltový pás přikotvit k OSB desce vhodnými hřebíky 

(spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
18. Dotmeleno trvale pružným tmelem
19. Dřevěné latě (např. 40/60)

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Svislou tepelnou izolaci atiky je také možné vytvořit z EPS se samolepícím asfaltovým pásem (viz detail A2)
c) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
d) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná)  
e) Atika vyšší než 500 mm - viz detail vysoké atiky
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS

14

detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)
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v oblasti klínu 
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
8. Kotvení svislé tepelné izolace
9. Svislá tepelná izolace atiky z EPS s nakašírovaným asfaltovým pásem

10. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
11. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
12. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
13. OSB deska tl. 30 mm
14. Příponka z pozinkovaného plechu 
15. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu
16. Přikotvení latí do atiky (min 75 mm od okraje železobetonové atiky)
17. Spodní napojovací asfaltový pás přikotvit k OSB desce vhodnými hřebíky 

(spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
18. Dotmeleno trvale pružným tmelem
19. Dřevěné latě (např. 40/60)

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Svislou tepelnou izolaci atiky je také možné vytvořit z EPS se samolepícím asfaltovým pásem (viz detail A2)
c) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
d) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná)  
e) Atika vyšší než 500 mm - viz detail vysoké atiky
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS

14

detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
8. Kotvení svislé tepelné izolace
9. Svislá tepelná izolace atiky z EPS s nakašírovaným asfaltovým pásem

10. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
11. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
12. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
13. OSB deska tl. 30 mm
14. Příponka z pozinkovaného plechu 
15. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu
16. Přikotvení latí do atiky (min 75 mm od okraje železobetonové atiky)
17. Spodní napojovací asfaltový pás přikotvit k OSB desce vhodnými hřebíky 

(spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
18. Dotmeleno trvale pružným tmelem
19. Dřevěné latě (např. 40/60)

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Svislou tepelnou izolaci atiky je také možné vytvořit z EPS se samolepícím asfaltovým pásem (viz detail A2)
c) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
d) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná)  
e) Atika vyšší než 500 mm - viz detail vysoké atiky
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS

14

detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)
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v oblasti klínu 
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
8. Kotvení svislé tepelné izolace
9. Svislá tepelná izolace atiky z EPS s nakašírovaným asfaltovým pásem

10. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
11. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
12. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
13. OSB deska tl. 30 mm
14. Příponka z pozinkovaného plechu 
15. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu
16. Přikotvení latí do atiky (min 75 mm od okraje železobetonové atiky)
17. Spodní napojovací asfaltový pás přikotvit k OSB desce vhodnými hřebíky 

(spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
18. Dotmeleno trvale pružným tmelem
19. Dřevěné latě (např. 40/60)

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60
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B2
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace kompletizované dílce EPS + podkladní desky EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní asfaltový pás nakašírovaný na EPS
vrchní modifikovaný asfaltový pás

DETAIL NÍZKÉ ATIKY (výška do 500 mm)
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Svislou tepelnou izolaci atiky je také možné vytvořit z EPS se samolepícím asfaltovým pásem (viz detail A3)
c) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
d) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná)  
e) Atika výšky do 500 mm - viz detail nízké atiky

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS

15

v oblasti klínu 
nenatavit
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detail vysoké atiky (výška atiky do 1000 mm)

182223 205% 19
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm
8. Kotvení svislé tepelné izolace
9. Svislá tepelná izolace atiky z EPS s nakašírovaným 
    asfaltovým pásem

10. Dřevěná impregnovaná lať 60 x 40 mm 
11. Přikotvení dřevěné latě
12. Podkladní přířez XPS
13. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás ukončit  

u vrchní hrany dřevěné latě a zajistit proti sjíždění  vruty 
s kruhovou podložkou ø 50 mm po 200 mm, nebo pozinkovanými  
hřebíky s velkou hlavou  prostřídaně přibitými k lati po 50 mm 

14. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
15. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás
16. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
17. OSB deska tl. 30 mm
18. Příponka z pozinkovaného plechu
19. Oplechování atiky z pozinkovaného plechu
20. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
21. Dřevěné latě (např. 40/60)
22. Spodní napojovací asfaltový pás přikotvit k OSB desce vhodnými 

hřebíky (spirálovými, kroužkovými) nebo vruty
23. Dotmeleno trvale pružným tmelem
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500 mm

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60
40 mm 40 mm
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Svislou tepelnou izolaci atiky je také možné vytvořit z EPS se samolepícím asfaltovým pásem (viz detail A3)
c) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
d) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná)  
e) Atika výšky do 500 mm - viz detail nízké atiky
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
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B3
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace kompletizované dílce EPS + podkladní desky EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní asfaltový pás nakašírovaný na EPS
vrchní modifikovaný asfaltový pás

DETAIL VYSOKÉ ATIKY (výška do 1000 mm)
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Ploché střechy a pěnový polystyren

Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci střechy vytvořenou z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit ke zdivu
b) Přikotvení spodního asfaltového pásu ke dřevěné lati pozinkovanými hřebíky s velkou hlavou - prostřídaně po 50 mm
c) Svislou tepelnou izolaci střechy je také možno vytvořit z EPS se samolepícím asfaltovým pásem (viz detail A4)
d) Spodní hranu kontaktního zateplovacího systému (tedy úroveň zakládací lišty) se doporučuje s ohledem na možnou výšku sněhu na střeše 
     ve výšce min. +250 mm nad úrovní vodotěsné izolace
e) Předpokládá se, že kontaktní zateplovací systém zdiva bude proveden před realizací střechy

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
8. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás sposypem
9. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm

10. Kotvení svislé tepelné izolace
11. Svislá tepelná izolace stěny z kompletizovaného dílce z EPS
12. Podkladní přířez XPS
13. Přítlačná kovová lišta přišroubovaná po 200 mm k dřevěné lati
14. Dřevěná impregnovaná lať 60 x 40 mm přikotvená do nadstřešního zdiva
15. Zakládací lišta kontaktního zateplení obvodového pláště
16. Dotmeleno trvale pružným tmelem
17. Kontaktní zateplení obvodového pláště

B4
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b) Přikotvení spodního asfaltového pásu ke dřevěné lati pozinkovanými hřebíky s velkou hlavou - prostřídaně po 50 mm
c) Svislou tepelnou izolaci střechy je také možno vytvořit z EPS se samolepícím asfaltovým pásem (viz detail A4)
d) Spodní hranu kontaktního zateplovacího systému (tedy úroveň zakládací lišty) se doporučuje s ohledem na možnou výšku sněhu na střeše 
     ve výšce min. +250 mm nad úrovní vodotěsné izolace
e) Předpokládá se, že kontaktní zateplovací systém zdiva bude proveden před realizací střechy

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás
8. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás sposypem
9. Náběhový klín z minerální vlny 60/60 mm

10. Kotvení svislé tepelné izolace
11. Svislá tepelná izolace stěny z kompletizovaného dílce z EPS
12. Podkladní přířez XPS
13. Přítlačná kovová lišta přišroubovaná po 200 mm k dřevěné lati
14. Dřevěná impregnovaná lať 60 x 40 mm přikotvená do nadstřešního zdiva
15. Zakládací lišta kontaktního zateplení obvodového pláště
16. Dotmeleno trvale pružným tmelem
17. Kontaktní zateplení obvodového pláště

B4

DETAIL

B4
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace kompletizované dílce EPS + podkladní desky EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní asfaltový pás nakašírovaný na EPS
vrchní modifikovaný asfaltový pás

DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU
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Poznámky:
a) Napojení dvouvrstvé vodotěsné izolace na napojovací manžetu nástavce střešního vtoku je možné buď celoplošným natavením manžety mezi 

spodní a vrchní asfaltový pás (VARIANTA A), nebo postupným natavením spodního a vrchního asfaltového pásu na manžetu (VARIANTA B)
b) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jejího povrchu pro zapuštění nástavce 
    střešního vtoku
c) Těsnící kroužek - zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS
detail u střešního vtoku

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z  EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce 
7. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou  
    z modifikovaného asfaltového pásu 
8. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku 
9. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce 
    střešního vtoku

10. Střešní vtok s napojovací manžetou z modifikovaného 
      asfaltového pásu pro napojení parozábrany
11. Napojovací manžeta střešního vtoku
12. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
13. Ochranný koš
14. Těsnící kroužek
15. Dešťové odpadní potrubí
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VARIANTA A

Poznámky:
a) Napojení dvouvrstvé vodotěsné izolace na napojovací manžetu nástavce střešního vtoku je možné buď celoplošným natavením manžety mezi 

spodní a vrchní asfaltový pás (VARIANTA A), nebo postupným natavením spodního a vrchního asfaltového pásu na manžetu (VARIANTA B)
b) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jejího povrchu pro zapuštění nástavce 
    střešního vtoku
c) Těsnící kroužek - zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS
detail u střešního vtoku

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z  EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce 
7. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou  
    z modifikovaného asfaltového pásu 
8. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku 
9. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce 
    střešního vtoku

10. Střešní vtok s napojovací manžetou z modifikovaného 
      asfaltového pásu pro napojení parozábrany
11. Napojovací manžeta střešního vtoku
12. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
13. Ochranný koš
14. Těsnící kroužek
15. Dešťové odpadní potrubí
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Poznámky:
a) Napojení dvouvrstvé vodotěsné izolace na napojovací manžetu nástavce střešního vtoku je možné buď celoplošným natavením manžety mezi 

spodní a vrchní asfaltový pás (VARIANTA A), nebo postupným natavením spodního a vrchního asfaltového pásu na manžetu (VARIANTA B)
b) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jejího povrchu pro zapuštění nástavce 
    střešního vtoku
c) Těsnící kroužek - zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS
detail u střešního vtoku

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z  EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce 
7. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou  
    z modifikovaného asfaltového pásu 
8. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku 
9. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce 
    střešního vtoku

10. Střešní vtok s napojovací manžetou z modifikovaného 
      asfaltového pásu pro napojení parozábrany
11. Napojovací manžeta střešního vtoku
12. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
13. Ochranný koš
14. Těsnící kroužek
15. Dešťové odpadní potrubí
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Poznámky:
a) Napojení dvouvrstvé vodotěsné izolace na napojovací manžetu nástavce střešního vtoku je možné buď celoplošným natavením manžety mezi 

spodní a vrchní asfaltový pás (VARIANTA A), nebo postupným natavením spodního a vrchního asfaltového pásu na manžetu (VARIANTA B)
b) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jejího povrchu pro zapuštění nástavce 
    střešního vtoku
c) Těsnící kroužek - zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy

Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS
detail u střešního vtoku

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z  EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce 
7. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou  
    z modifikovaného asfaltového pásu 
8. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku 
9. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce 
    střešního vtoku

10. Střešní vtok s napojovací manžetou z modifikovaného 
      asfaltového pásu pro napojení parozábrany
11. Napojovací manžeta střešního vtoku
12. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
13. Ochranný koš
14. Těsnící kroužek
15. Dešťové odpadní potrubí
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B5
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace kompletizované dílce EPS + podkladní desky EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní asfaltový pás nakašírovaný na EPS
vrchní modifikovaný asfaltový pás

DETAIL NAPOJENÍ NA STĚNU

VARIANTA B
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17

Poznámky:
a) Výběr vhodné tepelné izolace (položka 8 - EPS 200 S nebo XPS) včetně nadimenzování dřevěného prkna - položka 9   

(doporučuje se z lepeného lamelového dřeva KVH) a kotevních šroubů musí provést projektant. 
Zde uvedené údaje jsou pouze informativní

b) Hydroizolační pás je možné ukončit až na hraně okapnice

detail u podokapního žlabu
Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Přířez z asfaltového pásu - nejlépe samolepící asfaltový pás
8. Přířez EPS 200 S nebo XPS
9. Dřevěné prkno nebo hranol - šíře 160 mm a tloušťky minimálně 34 mm

10. Kotvení dřevěného prkna 
11. Deska OSB tl. 30 mm
12. Kotvení OSB desky 
13. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás 
14. Žlabový hák
15. Okapnice z pozinkovaného plechu
16. Dotmeleno trvale pružným tmelem
17. Podokapní žlab

B6
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Poznámky:
a) Výběr vhodné tepelné izolace (položka 8 - EPS 200 S nebo XPS) včetně nadimenzování dřevěného prkna - položka 9   

(doporučuje se z lepeného lamelového dřeva KVH) a kotevních šroubů musí provést projektant. 
Zde uvedené údaje jsou pouze informativní

b) Hydroizolační pás je možné ukončit až na hraně okapnice

detail u podokapního žlabu
Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Přířez z asfaltového pásu - nejlépe samolepící asfaltový pás
8. Přířez EPS 200 S nebo XPS
9. Dřevěné prkno nebo hranol - šíře 160 mm a tloušťky minimálně 34 mm

10. Kotvení dřevěného prkna 
11. Deska OSB tl. 30 mm
12. Kotvení OSB desky 
13. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás 
14. Žlabový hák
15. Okapnice z pozinkovaného plechu
16. Dotmeleno trvale pružným tmelem
17. Podokapní žlab

B6

17

Poznámky:
a) Výběr vhodné tepelné izolace (položka 8 - EPS 200 S nebo XPS) včetně nadimenzování dřevěného prkna - položka 9   

(doporučuje se z lepeného lamelového dřeva KVH) a kotevních šroubů musí provést projektant. 
Zde uvedené údaje jsou pouze informativní

b) Hydroizolační pás je možné ukončit až na hraně okapnice

detail u podokapního žlabu
Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS
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1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Přířez z asfaltového pásu - nejlépe samolepící asfaltový pás
8. Přířez EPS 200 S nebo XPS
9. Dřevěné prkno nebo hranol - šíře 160 mm a tloušťky minimálně 34 mm

10. Kotvení dřevěného prkna 
11. Deska OSB tl. 30 mm
12. Kotvení OSB desky 
13. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás 
14. Žlabový hák
15. Okapnice z pozinkovaného plechu
16. Dotmeleno trvale pružným tmelem
17. Podokapní žlab

B6

B6
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace kompletizované dílce EPS + podkladní desky EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní asfaltový pás nakašírovaný na EPS
vrchní modifikovaný asfaltový pás

DETAIL PODOKAPNÍHO ŽLABU
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS

12
nenatavená oblast

13

detail provedení dilatace

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Desky z EPS 100 S, tl. min. 40 mm, šířka 250 mm včetně náběhového klínu
8. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
9. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás (kolem kruhového profilu nenatavit)

10. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás s posypem
11. Vrchní modifikovaný asfaltový pás
12. Elastický kruhový profil prům. 50 mm z pěnového polyethylenu
13. Výplň dilatační spáry
14. Volně položený přířez modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny – šířka pásu 500 mm, v místě dilatační spáry s prohybem, parozábranu plnoplošně 
natavit

15. Výplň dilatační spáry
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Poznámky:
Zvýšení úrovně dilatační spáry deskou z EPS 100 S tl. min. 40 mm s náběhovým klínem (položka 8) je možné vytvořit i deskou z EPS 100 S 
tloušťky 50 mm s náběhovým klínem 50/50 mm z minerální vlny.
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS
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nenatavená oblast

13

detail provedení dilatace

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Desky z EPS 100 S, tl. min. 40 mm, šířka 250 mm včetně náběhového klínu
8. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
9. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás (kolem kruhového profilu nenatavit)

10. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás s posypem
11. Vrchní modifikovaný asfaltový pás
12. Elastický kruhový profil prům. 50 mm z pěnového polyethylenu
13. Výplň dilatační spáry
14. Volně položený přířez modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny – šířka pásu 500 mm, v místě dilatační spáry s prohybem, parozábranu plnoplošně 
natavit
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B7

Poznámky:
Zvýšení úrovně dilatační spáry deskou z EPS 100 S tl. min. 40 mm s náběhovým klínem (položka 8) je možné vytvořit i deskou z EPS 100 S 
tloušťky 50 mm s náběhovým klínem 50/50 mm z minerální vlny.
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Detaily plochých střech s dvouvrstvou vodotěsnou izolací z asfaltových pásů a s tepelnou izolací z kompletizovaných dílců z EPS

12
nenatavená oblast

13

detail provedení dilatace

1. Vrchní modifikovaný asfaltový pás s posypem - natavený
2. Spádové desky z EPS - s nakašírovaným asfaltovým pásem
3. Podkladní desky z EPS
4. Parozábrana z asfaltového pásu
5. Penetrační asfaltový nátěr ALP
6. Železobetonová stropní konstrukce
7. Desky z EPS 100 S, tl. min. 40 mm, šířka 250 mm včetně náběhového klínu
8. Samolepící modifikovaný asfaltový pás
9. Spodní napojovací modifikovaný asfaltový pás (kolem kruhového profilu nenatavit)

10. Vrchní napojovací modifikovaný asfaltový pás s posypem
11. Vrchní modifikovaný asfaltový pás
12. Elastický kruhový profil prům. 50 mm z pěnového polyethylenu
13. Výplň dilatační spáry
14. Volně položený přířez modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny – šířka pásu 500 mm, v místě dilatační spáry s prohybem, parozábranu plnoplošně 
natavit

15. Výplň dilatační spáry
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B7

Poznámky:
Zvýšení úrovně dilatační spáry deskou z EPS 100 S tl. min. 40 mm s náběhovým klínem (položka 8) je možné vytvořit i deskou z EPS 100 S 
tloušťky 50 mm s náběhovým klínem 50/50 mm z minerální vlny.

250 250

B7
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace kompletizované dílce EPS + podkladní desky EPS

hydroizolace 
(dvouvrstvá)

spodní asfaltový pás nakašírovaný na EPS
vrchní modifikovaný asfaltový pás

DETAIL DILATACE
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Ploché střechy a pěnový polystyren

Detaily skupiny „C“
DETAILy PLOCHýCH STřECH S VODOTěSNOU IZOLACí Z HyDROIZOLAČNí fóLIE Z PVC-P

Vybrané příklady ukazují možné provedení charakteristických detailů plochých střech s vodotěsnou izolací z  hydroizolační fólie z měk
čeného PVCP, mechanicky kotvené k podkladu. Současná nabídka hydroizolačních fólií je velmi široká, a řešení jejich detailů i vlastního 
provedení je často velmi specifické. Zatímco například zde uvedený u nás nejčastější typ hydroizolační fólie z PVCP musí být oddělen 
od tepelné izolace z pěnového polystyrenu separační vrstvou z geotextilie o hmotnosti 300 g/m2 nebo skelnou rohoží o hmotnosti min. 
120 g/m2, většina ostatních typů hydroizolační fólií se pokládá přímo na povrch pěnového polystyrenu. Uvedené detaily jsou zpracovány 
pro střešní plášť se železobetonovou nosnou konstrukcí, s parozábranou z asfaltového pásu a s dvouvrstvou tepelnou izolací z EPS. 
Dvouvrstvá tepelná izolace je vytvořena z podkladních desek z EPS a ze spádových desek z EPS. Pro jiné nosné konstrukce je možné 
použít uvedené řešení detailů s nutnými úpravami. 

Každý výrobce hydroizolačních fólií obvykle nabízí svůj návrh na provedení detailů střešního pláště, řadu dalších detailů uvádí i různé 
tuzemské i zahraniční odborné publikace. Jednotlivé detaily bývají obvykle velmi podobné a zpravidla se liší v nepodstatných částech. 
Dnes, kdy je atika tepelně izolována z obou stran i shora, se vyskytuje řada variant stavebního provedení zhlaví atiky zakončené obvykle 
OSB deskou. Při konkrétním řešení detailů musí být vždy respektovány požadavky platné normy ČSN 73 1901:2011 „Navrhování střech“ 
a norem navazujících, a požadavky výrobce konkrétní hydroizolační fólie.

Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

9
6

8 7

4
5

3
2
1

popis skladby

Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu

Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 

Spádové desky z EPS
Podkladní desky z EPS
Parozábrana z asfaltového pásu 
Penetrační asfaltový nátěr ALP 
Železobetonová stropní konstrukceTeleskopický 

upevňovací prvek 
Horkovzdušný svar - minimální šířka horkovzdušného

svaru viz předpis výrobce fólie (20 až 30 mm)

C1

Poznámky:
Pro střešní pláště třídy BROOF(t3) určené do požárně nebezpečného prostoru nebo pro střešní pláště s požadavkem na třídu B určené mimo ROOF(t1) 
požárně nebezpečný prostor je nutné používat jen takové skladby střešního pláště s tepelnou izolací z EPS a s konkrétní hydroizolační fólií, 
které úspěšně prošly zkouškou v požární zkušebně a obdržely atest BROOF(t3) nebo BROOF(t1). V případě požadavků na střešní plášť třídy BROOF(t3) 
je zpravidla nutné použít separační vrstvu ze skelné rohože o hmotnosti min. 120 g/m2.

cca. 100

20 až 30 mm 10

Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS
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popis skladby

Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu

Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 

Spádové desky z EPS
Podkladní desky z EPS
Parozábrana z asfaltového pásu 
Penetrační asfaltový nátěr ALP 
Železobetonová stropní konstrukceTeleskopický 

upevňovací prvek 
Horkovzdušný svar - minimální šířka horkovzdušného

svaru viz předpis výrobce fólie (20 až 30 mm)

C1

Poznámky:
Pro střešní pláště třídy BROOF(t3) určené do požárně nebezpečného prostoru nebo pro střešní pláště s požadavkem na třídu B určené mimo ROOF(t1) 
požárně nebezpečný prostor je nutné používat jen takové skladby střešního pláště s tepelnou izolací z EPS a s konkrétní hydroizolační fólií, 
které úspěšně prošly zkouškou v požární zkušebně a obdržely atest BROOF(t3) nebo BROOF(t1). V případě požadavků na střešní plášť třídy BROOF(t3) 
je zpravidla nutné použít separační vrstvu ze skelné rohože o hmotnosti min. 120 g/m2.

cca. 100

20 až 30 mm 10

C1
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace kotvená hydroizolační fólie z měkčeného PVCP

DETAIL SKLADBY
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Ploché střechy a pěnový polystyren

1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS 
11. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
12. OSB deska tl. 30 mm
13. Rohová lišta 50/50 z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
14. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
15. Závětrná lišta z poplastovaného plechu
16. Dřevěné latě (např. 40/60)

detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60

Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
c) Koutovou lištu (položka 8) je možné kotvit po 200 mm buď do nosné stropní konstrukce, nebo do atikového zdiva 
d) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
e) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě atiky řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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40 mm 500 mm 40 mm

1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS 
11. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
12. OSB deska tl. 30 mm
13. Rohová lišta 50/50 z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
14. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
15. Závětrná lišta z poplastovaného plechu
16. Dřevěné latě (např. 40/60)

detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60

Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
c) Koutovou lištu (položka 8) je možné kotvit po 200 mm buď do nosné stropní konstrukce, nebo do atikového zdiva 
d) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
e) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě atiky řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS 
11. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
12. OSB deska tl. 30 mm
13. Rohová lišta 50/50 z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
14. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
15. Závětrná lišta z poplastovaného plechu
16. Dřevěné latě (např. 40/60)

detail nízké atiky (výška atiky do 500 mm)
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky pomoci dřevěných latí 40/60

Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z kompletizovaného dílce z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Zateplení zhlaví atiky je možné vytvořit v různém provedení
c) Koutovou lištu (položka 8) je možné kotvit po 200 mm buď do nosné stropní konstrukce, nebo do atikového zdiva 
d) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
e) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě atiky řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená 
     k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvení po cca 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS 
11. Napojovací pástek š=50 mm z poplastovaného plechu kotvení po 200 mm
12. Přikotvení pásku
13. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
14. OSB deska tl. 30 mm
15. Rohová lišta 50/50 z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
16. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
17. Závětrná lišta z poplastovaného plechu
18. Dřevěné latě (např. 40/60)

detail vysoké atiky (výška atiky do 1000 mm)
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky 
pomocí dřevěných latí 40/60

7
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Koutovou lištu (položka 8) je možné kotvit po 200 mm buď do nosné stropní konstrukce, nebo do atikového zdiva
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě atiky řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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C2
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace kotvená hydroizolační fólie z měkčeného PVCP

DETAIL NÍZKÉ ATIKY (výška do 500 mm)
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Ploché střechy a pěnový polystyren

1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená 
     k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvení po cca 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS 
11. Napojovací pástek š=50 mm z poplastovaného plechu kotvení po 200 mm
12. Přikotvení pásku
13. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
14. OSB deska tl. 30 mm
15. Rohová lišta 50/50 z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
16. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
17. Závětrná lišta z poplastovaného plechu
18. Dřevěné latě (např. 40/60)

detail vysoké atiky (výška atiky do 1000 mm)
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky 
pomocí dřevěných latí 40/60
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Koutovou lištu (položka 8) je možné kotvit po 200 mm buď do nosné stropní konstrukce, nebo do atikového zdiva
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě atiky řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená 
     k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvení po cca 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS 
11. Napojovací pástek š=50 mm z poplastovaného plechu kotvení po 200 mm
12. Přikotvení pásku
13. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
14. OSB deska tl. 30 mm
15. Rohová lišta 50/50 z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
16. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
17. Závětrná lišta z poplastovaného plechu
18. Dřevěné latě (např. 40/60)

detail vysoké atiky (výška atiky do 1000 mm)
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky 
pomocí dřevěných latí 40/60

7
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Koutovou lištu (položka 8) je možné kotvit po 200 mm buď do nosné stropní konstrukce, nebo do atikového zdiva
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě atiky řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená 
     k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvení po cca 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS 
11. Napojovací pástek š=50 mm z poplastovaného plechu kotvení po 200 mm
12. Přikotvení pásku
13. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
14. OSB deska tl. 30 mm
15. Rohová lišta 50/50 z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
16. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
17. Závětrná lišta z poplastovaného plechu
18. Dřevěné latě (např. 40/60)

detail vysoké atiky (výška atiky do 1000 mm)
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky 
pomocí dřevěných latí 40/60
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Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Koutovou lištu (položka 8) je možné kotvit po 200 mm buď do nosné stropní konstrukce, nebo do atikového zdiva
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě atiky řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená 
     k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvení po cca 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace atiky z EPS 
11. Napojovací pástek š=50 mm z poplastovaného plechu kotvení po 200 mm
12. Přikotvení pásku
13. Zateplení zhlaví atiky - EPS ve sklonu 5%, tl. min. 60 mm
14. OSB deska tl. 30 mm
15. Rohová lišta 50/50 z poplastovaného plechu kotvená po cca 200 mm
16. Přikotvení latí do atiky (min. 75 mm od okraje železobetonové atiky)
17. Závětrná lišta z poplastovaného plechu
18. Dřevěné latě (např. 40/60)

detail vysoké atiky (výška atiky do 1000 mm)
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Možná varianta provedení zateplení zhlaví atiky 
pomocí dřevěných latí 40/60

7

5
4
3
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12

Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci atiky z EPS vhodným způsobem přikotvit k atikovému zdivu
b) Koutovou lištu (položka 8) je možné kotvit po 200 mm buď do nosné stropní konstrukce, nebo do atikového zdiva
c) Způsob kotvení i možnosti provedení detailu ovlivňuje stavební provedení atiky (betonová, zděná) 
d) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě atiky řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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C3
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace kotvená hydroizolační fólie z měkčeného PVCP

DETAIL VYSOKÉ ATIKY (výška do 1000 mm)
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvená cca po 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace z EPS 
11. Uzavírací U profil z poplastovaného plechu kotvený cca po 200 mm 

do nadstřešního zdiva
12. Dotmelení polyuretanovým tmelem
13. Zakládací lišta kontaktního zateplení obvodového pláště
14. Těsnící komprimační páska
15. Kontaktní zateplení obvodového pláště

detail napojení na stěnu
Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci střechy vytvořenou z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit ke zdivu
b) Předpokládá se, že kontaktní zateplovací systém nadstřešního zdiva bude proveden před realizací střechy
c) Spodní hranu kontaktního zateplovacího systému (tedy úroveň zakládací lišty) se doporučuje s ohledem na možnou výšku sněhu na střeše  
     v úrovni min. +250 mm nad úrovní vodotěsné izolace
d) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě stěny řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvená cca po 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace z EPS 
11. Uzavírací U profil z poplastovaného plechu kotvený cca po 200 mm 

do nadstřešního zdiva
12. Dotmelení polyuretanovým tmelem
13. Zakládací lišta kontaktního zateplení obvodového pláště
14. Těsnící komprimační páska
15. Kontaktní zateplení obvodového pláště

detail napojení na stěnu
Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci střechy vytvořenou z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit ke zdivu
b) Předpokládá se, že kontaktní zateplovací systém nadstřešního zdiva bude proveden před realizací střechy
c) Spodní hranu kontaktního zateplovacího systému (tedy úroveň zakládací lišty) se doporučuje s ohledem na možnou výšku sněhu na střeše  
     v úrovni min. +250 mm nad úrovní vodotěsné izolace
d) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě stěny řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Koutová lišta z poplastovaného plechu kotvená cca po 200 mm
9. Kotvení svislé tepelné izolace

10. Svislá tepelná izolace z EPS 
11. Uzavírací U profil z poplastovaného plechu kotvený cca po 200 mm 

do nadstřešního zdiva
12. Dotmelení polyuretanovým tmelem
13. Zakládací lišta kontaktního zateplení obvodového pláště
14. Těsnící komprimační páska
15. Kontaktní zateplení obvodového pláště

detail napojení na stěnu
Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

Poznámky:
a) Svislou tepelnou izolaci střechy vytvořenou z EPS je nutné vhodným způsobem přikotvit ke zdivu
b) Předpokládá se, že kontaktní zateplovací systém nadstřešního zdiva bude proveden před realizací střechy
c) Spodní hranu kontaktního zateplovacího systému (tedy úroveň zakládací lišty) se doporučuje s ohledem na možnou výšku sněhu na střeše  
     v úrovni min. +250 mm nad úrovní vodotěsné izolace
d) Přechod vodorovné hydroizolační fólie na svislou je možné v koutě stěny řešit pomocí koutové lišty v několika variantách
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Střešní vtok s napojovací manžetou z asfaltového pásu pro napojení parozábrany
9. Napojovací manžeta střešního vtoku

10. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
11. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou z hydroizolační fólie z PVC-P
12. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku z hydroizolační fólie z PVC-P
13. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce střešního vtoku
14. Ochranný koš
15. Těsnící kroužek
16. Dešťové odpadní potrubí

detail u střešního vtoku

12

Poznámky:
a) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jeho povrchu 

pro zapuštění nástavce vtoku. Separační vrstva bude umístěna i pod dosedací plochu příruby nástavce vtoku
b) Těsnící kroužek zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy
c) Hydroizolační fólii položit na napojovací manžetu vtoku a navzájem fólie horkovzdušně svařit

10
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C4
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace kotvená hydroizolační fólie z měkčeného PVCP

DETAIL STŘEŠNÍHO VTOKU
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Střešní vtok s napojovací manžetou z asfaltového pásu pro napojení parozábrany
9. Napojovací manžeta střešního vtoku

10. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
11. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou z hydroizolační fólie z PVC-P
12. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku z hydroizolační fólie z PVC-P
13. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce střešního vtoku
14. Ochranný koš
15. Těsnící kroužek
16. Dešťové odpadní potrubí

detail u střešního vtoku

12

Poznámky:
a) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jeho povrchu 

pro zapuštění nástavce vtoku. Separační vrstva bude umístěna i pod dosedací plochu příruby nástavce vtoku
b) Těsnící kroužek zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy
c) Hydroizolační fólii položit na napojovací manžetu vtoku a navzájem fólie horkovzdušně svařit
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Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Střešní vtok s napojovací manžetou z asfaltového pásu pro napojení parozábrany
9. Napojovací manžeta střešního vtoku

10. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
11. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou z hydroizolační fólie z PVC-P
12. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku z hydroizolační fólie z PVC-P
13. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce střešního vtoku
14. Ochranný koš
15. Těsnící kroužek
16. Dešťové odpadní potrubí

detail u střešního vtoku

12

Poznámky:
a) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jeho povrchu 

pro zapuštění nástavce vtoku. Separační vrstva bude umístěna i pod dosedací plochu příruby nástavce vtoku
b) Těsnící kroužek zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy
c) Hydroizolační fólii položit na napojovací manžetu vtoku a navzájem fólie horkovzdušně svařit
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C5 Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační  vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Střešní vtok s napojovací manžetou z asfaltového pásu pro napojení parozábrany
9. Napojovací manžeta střešního vtoku

10. Upevňovací prvek zajišťující polohu střešního vtoku
11. Nástavec střešního vtoku s napojovací manžetou z hydroizolační fólie z PVC-P
12. Napojovací manžeta nástavce střešního vtoku z hydroizolační fólie z PVC-P
13. Teleskopický upevňovací prvek zajišťující polohu nástavce střešního vtoku
14. Ochranný koš
15. Těsnící kroužek
16. Dešťové odpadní potrubí

detail u střešního vtoku

12

Poznámky:
a) V místě vtoku se v EPS vyřízne otvor pro prostup nástavce střešního vtoku a upraví se výška EPS sbroušením jeho povrchu 

pro zapuštění nástavce vtoku. Separační vrstva bude umístěna i pod dosedací plochu příruby nástavce vtoku
b) Těsnící kroužek zabraňuje vniknutí vzduté vody nebo vlhkosti z dešťového odpadního potrubí do tepelné izolace střechy
c) Hydroizolační fólii položit na napojovací manžetu vtoku a navzájem fólie horkovzdušně svařit
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C5
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace kotvená hydroizolační fólie z měkčeného PVCP

DETAIL NAPOJENÍ NA STĚNU
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C6
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace kotvená hydroizolační fólie z měkčeného PVCP

DETAIL PODOKAPNÍHO ŽLABU

10

15

12 11 913

1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Přířez z asfaltového pásu - nejlépe samolepící asfaltový pás
9. Přířez EPS 200 S nebo XPS

10. Dřevěné prkno nebo hranol - šíře 160 mm a tloušťky minimálně 34 mm
11. OSB deska tl. 30 mm
12. Okapnice z poplastovaného plechu
13. Žlabový hák
14. Dotmeleno trvale pružným tmelem
15. Podokapní žlab

detail u podokapního žlabu
Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

8
6
7

5
4
3
2
1

Poznámky:
a) Výběr vhodné tepelné izolace (položka 9 - EPS 200 S nebo XPS) včetně nadimenzování dřevěného prkna - položka 10 

(doporučuje se z lepeného lamelového dřeva KVH) a kotevních šroubů má provést projektant. Zde uvedené údaje jsou pouze informativní
b) Hydroizolační fólii je možné ukončit až na hraně okapnice
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Přířez z asfaltového pásu - nejlépe samolepící asfaltový pás
9. Přířez EPS 200 S nebo XPS

10. Dřevěné prkno nebo hranol - šíře 160 mm a tloušťky minimálně 34 mm
11. OSB deska tl. 30 mm
12. Okapnice z poplastovaného plechu
13. Žlabový hák
14. Dotmeleno trvale pružným tmelem
15. Podokapní žlab

detail u podokapního žlabu
Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

8
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Poznámky:
a) Výběr vhodné tepelné izolace (položka 9 - EPS 200 S nebo XPS) včetně nadimenzování dřevěného prkna - položka 10 

(doporučuje se z lepeného lamelového dřeva KVH) a kotevních šroubů má provést projektant. Zde uvedené údaje jsou pouze informativní
b) Hydroizolační fólii je možné ukončit až na hraně okapnice
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1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS
4. Podkladní desky z EPS
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP 
7. Železobetonová stropní konstrukce
8. Přířez z asfaltového pásu - nejlépe samolepící asfaltový pás
9. Přířez EPS 200 S nebo XPS

10. Dřevěné prkno nebo hranol - šíře 160 mm a tloušťky minimálně 34 mm
11. OSB deska tl. 30 mm
12. Okapnice z poplastovaného plechu
13. Žlabový hák
14. Dotmeleno trvale pružným tmelem
15. Podokapní žlab

detail u podokapního žlabu
Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS

8
6
7

5
4
3
2
1

Poznámky:
a) Výběr vhodné tepelné izolace (položka 9 - EPS 200 S nebo XPS) včetně nadimenzování dřevěného prkna - položka 10 

(doporučuje se z lepeného lamelového dřeva KVH) a kotevních šroubů má provést projektant. Zde uvedené údaje jsou pouze informativní
b) Hydroizolační fólii je možné ukončit až na hraně okapnice
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Ploché střechy a pěnový polystyren

C7
JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY S EPS

tepelná izolace podkladní desky z EPS + spádové desky z EPS

hydroizolace kotvená hydroizolační fólie z měkčeného PVCP

DETAIL DILATACE

detail provedení dilatace
Detaily plochých střech s mechanicky kotvenou vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s tepelnou izolací z EPS
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Poznámky:
a) Zde uvedené provedení dilatace v technologii vodotěsné konstrukce z měkčeného PVC-P je jen informativní.
b) Jednotliví výrobci hydroizolačních fólií uvádějí svá konkrétní řešení, která vycházejí jak z materiálového provedení konkrétní hydroizolační fólie, 
    tak z doporučení výrobce
c) Konkrétní provedení dilatace střešního pláště může ovlivnit i orientace pokládky hydroizolační fólie vůči objektové dilatační spáře - tedy zda jsou 

pásy hydroizolační fólie orientovány rovnoběžně či kolmo na dilatační spáru

1. Hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P mechanicky kotvená k podkladu
2. Separační vrstva (obvykle geotextilie 300 g/m2) 
3. Spádové desky z EPS 
4. Podkladní desky z EPS 
5. Parozábrana z asfaltového pásu 
6. Penetrační asfaltový nátěr ALP
7. Železobetonová stropní konstrukce 
8. Výplň dilatační spáry
9. Volně položený přířez modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny – šířka 

pásu 500 mm, v místě dilatační spáry s prohybem, parozábranu plošně natavit
10. Hydroizolační fólie detailová bezvložková (pro technologii hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P)
11. Teleskopický upevňovací prvek
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7. Železobetonová stropní konstrukce 
8. Výplň dilatační spáry
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