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PouPouččka starka staréého izolatho izolatééra:ra:

Pro provPro prováádděěnníí provoznprovozníích stch střřeeššnníích ch 
plplášášťůťů, poj, pojíízdných, zelených, muszdných, zelených, musíím m 
být jbýt jáá i vi vššechno ostatnechno ostatníí lléépe pe 
ppřřipraveno neipraveno nežž na normna normáálnlníí ststřřechy echy 
bez provozu.bez provozu.
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Druhy provoznDruhy provozníích stch střřeeššnníích plch plášášťůťů
Provozní vrstvy Zatížení

Pochozí údržba (omezeně pochozí)
běžně pochozí

Pojízdné pojízdné (pochozí a pojízdné do 2,5 t)
pojízdné velmi těžkými vozidly (pochozí a 
pojízdné do 30 t)
pojízdné kolejovými vozidly (tramvajová a 
železniční tělesa)
možnost přistávání vzdušných dopravních 
prostředků – heliporty
pojízdné pro lodě

Zelené střechy 
(střešní zahrada, 
pochozí)

intenzivní
extenzivní
Šikmé
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LodnLodníí mostmost
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PlochPlochéé ststřřeeššnníí plplášášttěě
nezateplennezateplenéé

Nestabilní podklady je možno používat 
pouze pro omezeně pochozí střešní pláště
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PlochPlochéé ststřřeeššnníí plplášášttěě
zateplenzateplenéé
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PlochPlochéé ststřřeeššnníí plplášášttěě --
dvoupldvouplášášťťovovéé

Nestabilní podklady je možno používat pouze pro omezeně pochozí střešní pláště
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ZZáákladnkladníí schschééma provoznma provozníího ho 
ststřřeeššnníího plho plášášttěě

1 – hydroizolační povlak
2 – separační vrstva
3 – parotěsná zábrana
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Základní skladby střešního pláště, 
s mostovkovou izolací

1

2

3

4

1 – nosná konstrukce, 2 – spádová vrstva,
3 – 1 až 2 vrstevný hydroizolační systém 
z asfaltových modifikovaných natavovacích pasů, 
4 – litý asfalt (1 až 2 vrstva) 
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Provádění spádových vrstev 
z armovaného betonu
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PPřřííklad provklad prováádděěnníí
hydroizolahydroizolaččnníího povlakuho povlaku
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Provádění litého asfaltu na 
hydroizolační povlak natavený na 

spádové vrstvy
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ProvProváádděěnníí hydroizolacehydroizolace
a lita litéého asfaltuho asfaltu
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VytVytááppěěnníí rampyrampy
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PPřříímo pochozmo pochozíí izolaceizolace
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PPřřííklad pklad přříímo pojmo pojíížždděěnnéé
hydroizolacehydroizolace
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InInžženýrskenýrskéé
(pochoz(pochozíí pro intenzivnpro intenzivníí úúdrdržžbu)bu)
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2020
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PochozPochozíí ststřřechy echy 
–– zzáákladnkladníí schschéémata mata 
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ZZáákladnkladníí skladby stskladby střřeeššnníího plho plášášttěě, , 
ss obrobrááceným poceným pořřadadíím vrstev, se m vrstev, se 

zateplenzatepleníím XPSm XPS

1

2

3

4

5

6

7

•Obr. č. 20 –, 1 – nosná konstrukce, 2 – spádová vrstva, 3 – hydroizolační povlak 
(asfaltové modifikované pasy),  4 – tepelná izolace (XPS), 5 - separační textilie, 6 -
profilovaná fólie, 7 – dlažba na podložkách (musí být staticky zhodnoceno)
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Pojízdné střešní pláště, kdy
Pojízdná vrstva je umístěna
na podložky je velmi zřídkavé,
ale je například použito na 
hlavním náměstí čtvrti 
La Defance v Paříži
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PochozPochozíí ststřřechy echy 
dladlažžby na podloby na podložžkkááchch
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Výhody/NevýhodyVýhody/Nevýhody
Výhody:

Nejlevnější technické řešení pochůznosti;
Jednoduše opravitelné;
Minimální riziko poruch;

Nevýhody:

Nutno čistit, zejména u nízkých podložek;
Nutnost rámečku, kolem dlažby, tak aby se neuvolnila;
Při neopatrném užívání možnost poškození hydroizolace;
Nutnost použití samonosných pochozích prvků (dlažby);
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SchSchééma ma 
rektifikovatelnýchrektifikovatelných podlopodložžekek
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DalDalšíší
typy typy rektifikovatelnýchrektifikovatelných podlopodložžekek
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PochozPochozíí úúpravy pravy -- ppřřííkladyklady
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PochozPochozíí úúpravy pravy -- ppřřííkladyklady
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DlaDlažžba na podloba na podložžkkááchch
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DlaDlažžba na podloba na podložžkkááchch
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DlaDlažžba na podloba na podložžkkááchch
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DlaDlažžba na podloba na podložžkkááchch
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DlaDlažžba na podloba na podložžkkááchch
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PojPojíízdnzdnéé bez tepelnbez tepelnéé izolaceizolace
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1

2
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4
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6

7
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PojPojíížždděěnnéé ststřřechy echy -- skladbyskladby
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PojPojíížždděěnnéé ststřřeeššnníí plplášášttěě
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PojPojíížždděěnnéé ststřřeeššnníí plplášášttěě
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PojPojíížždděěnnéé ststřřeeššnníí plplášášttěě
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DlaDlažžba na podloba na podložžkkááchch

1

2

3

4

5

6

7
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PojPojíížždděěnnéé ststřřechy echy 
kolejovými vozidlykolejovými vozidly
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ZelenZelenéé ststřřechy zechy záákladnkladníí schschéémama

Pěstební souvrství

Izolační systém

Nosná konstrukce
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ZelenZelenéé ststřřechy echy -- skladbyskladby



Skladba zelenSkladba zelenéého stho střřeeššnníího plho plášášttěě



DuodachDuodach (kombinovan(kombinovanáá skladba)skladba)
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Princip prorPrincip prorůůststáánníí kokořříínknkůů
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ZelenZelenéé ststřřechy echy -- extenzivnextenzivníí
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ZelenZelenéé ststřřechy echy -- intenzivnintenzivníí
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ZelenZelenéé ststřřechy echy -- ššikmikméé
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ZelenZelenéé ststřřechy echy -- ššikmikméé

















„Čtverce“ zelené střechy mechanicky kotvené k podkladu



„Čtverce“ zelené střechy mechanicky kotvené k podkladu

Zakrytí textilií v horní části šikmé střechy





Je patrný rastr „čtverců“ zelené střechy



Je patrný rastr „čtverců“ zelené střechy



Mechanické kotvení „čtverců“ zelené střechy
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NevhodnNevhodnáá konstrukce ozelenkonstrukce ozeleněěnníí
ppřřííklady ze klady ze žživotaivota
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NevhodnNevhodnáá konstrukce ozelenkonstrukce ozeleněěnníí
ppřřííklady ze klady ze žživotaivota
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KombinovanKombinovanéé ststřřechyechy
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KombinovanKombinovanéé ststřřechyechy
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KombinovanKombinovanéé ststřřechyechy
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KombinovanKombinovanéé ststřřechyechy
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KombinovanKombinovanéé ststřřechyechy
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KombinovanKombinovanéé ststřřechyechy
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KombinovanKombinovanéé ststřřechyechy
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