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PLOCHÉ STŘECHY 
2.část – provozní st řechy  
 
 ► poch ůzné 
 ► pojízdné  
 ► s vegeta čním krytem   
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NÁVRH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
►  je třeba správn ě navrhnou tlouš ťky konstrukcí, speciáln ě vodorovných s ohledem na  
užitné zatížení na t ěchto plochách. 
►Je třeba zvolit způsob odvodn ění, vyřešit okraj  terasy , navrhnout zábradlí  , vstup 
na terasu   a  napojení skladby  na okolní svislé konstrukce  
 

Napojení konstrukce a skladby terasy na svislé a vo dorovné konstrukce 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

Varianty tvar ů a konstrukcí zábradlí 
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PROVOZNÍ 
VRSTVA 

►je to vrstva p ři horním povrchu st řešního plášt ě, která umož ňuje provozní využití konstrukce  
( poch ůzná , pojízdná , ozelen ění…).  
►Zároveň plní funkci vrstvy pohledové a ochranné , také ovliv ňují bezpečnost  střechy při požáru  .  

mazaniny 
► z betonu , asfaltobetonu , plastbetonu , cementové malty  nebo jiných vhodných materiál ů; 
►doporu čuje se aby byly vyztuženy; od hydroizolace mají být  odděleny vodorovnou dilata ční 
vrstvou  , svislé dilata ční spáry v polích 3 x 3 m ( min š. 3 mm ) a p ři napojení na svislou konstrukci 

dlažby do 
maltového 

lože  

►z  cihelných, keramických nebo kameninových dlaždic  mrazuvzdorných, vhodn ější jsou režné 
nebo protiskluzné,  z p řírodního nebo um ělého kamene, z teracových dlaždic  
►doporu čuje se navrhovat je na podkladní vrstvu z cementové  nebo betonové mazaniny , 
►svislé dilata ční spáry v dlažb ě musí souhlasit  se spárami v podkladní vrstv ě (násobek rozm ěru 
dlaždic) a od hydroizolace mají být odd ěleny vodorovnou dilata ční vrstvou ( nejlépe drenážní fólií ) 

dlažby do 
podsypu 

► dlažba, zámková dlažba, keramické klinkry, betonové  dlaždice 
podsyp mi . tl. 10 mm 

dlažby na 
podložkách 

 

► z betonových nebo teracových dlaždic r ůzných barev a úpravy povrchu, dlaždic z kamene  apo d,  
o velikosti 300 x 300 až 600 x 600 mm  
► osazují se na podložky (spára je volná a má ší řku 5 mm-umož ňuje odtok vody k odvod ňovacím 
prvk ům) podložky mohou být rektifikovatelné ( prstence ,  stohovatelné , šroubovací )  
► při poruchách st řechy jsou jednoduše rozebiratelné                                             

dlažby z desek   
plastů nebo elastů 

►používají se k do časné ochran ě hydroizolace p ři  provád ění stavby po etapách 

dřevěné   
poch ůzné  rošty  

► montované odnímatelné dílce 
► podložené, aby nepoškozovaly hydroizola ční vrstvu 

litý  asfalt ► klade se na mazaniny, podkládá se expanzní vrstvou oddělenou vrstvou separa ční,obvykle 
pískovanou lepenkou 

pěstební  
souvrství  pro 
zelené st řechy 

viz. str.5 
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PŘÍKLADY SKLADEB PROVOZNÍCH ST ŘECH 
Terasa ( poch ůzná st řecha ) Parkovišt ě ( pojízdná  st. ) St řešní zahrada ( „zelená st.“¨) 

   
► Dlažba do malty 

 
► Dlažba na podložkách 

 

► Dlažba do pískového lože 

 
 

► Betonové desky na 
podložkách 

 
 

► Extenzivní zele ň 

 
► Intenzivní zele ň 
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Příklady dlažeb na terasách–do maltového lože, do pís kového lože, na podložkách 

   

Detaily provozní st řechy s keramickou dlažbou 
Detail napojení na st ěnu 

 

Detail vnit řního vtoku  
 
 

 

Detail vn ějšího odvodn ění 
s prostupem sloupku zábradlí 
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Skladba poch ůzné st řechy s obrácenou skladbou s dlažbou na podložkách  

Skladba 

 

Vnit řní vpus ť 

 

Podložky a kladení 

 

 
Vyrovnání spádu 

 
Atika 

 

Ukon čení u st ěny Zábradlí 
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DŘEVĚNÉ POCHŮZNÉ ROŠTY 
Rošty z d řevěných lamel 

    
Kladení 
lamel 

  
Dřevěný 
rošt 

 

Rošt na 
podložkách 
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ZELENÉ STŘECHY  
A STŘEŠNÍ  TERASY 
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Visuté zahrady 
královny 
Semiramis, jeden 
ze sedmi div ů světa 
je nejstarším 
příkladem st řech 
osázených zelení. 
Byly založeny 
v 8.století p řed n.l. 
na klenbách palác ů 
v Babylonu  

 
V roce 1911 byla založena okrasná zahrada na st řeše 

konírny zámku v Lipníku nad Be čvou  
Zahrada v roce 2006 
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ZELENÉ STŘECHY 
► chrání st řešní konstrukce a její izola ční vrstvy p řed účinky UV zá ření,mechanickým poškozením a výkyvy 
     teplot jak v letním i zimním období 
► zadržuje část p řirozených vodních srážek ( menší profily okap ů) , vypa řováním se zvlh čuje ovzduší v okolí 
► zlepšuje ovzduší zadržováním oxidu uhli čitého a produkováním kyslíku a zachycováním prachu z ovzduší 
► dopl ňková tepelná i zvuková izolace , tlumení hluku z do pravy   
► omezení možnosti vzniku a ší ření požár ů 
 
Doporu čená hlediska p ři návrhu st řechy se zelení : 
► viditelnost plochy zelené st řechy z okolí 
► orientace budovy ke sv ětovým stranám ► volba rostlin  ( světlo, stín, doba zastín ění ) 
► výška budovy s ohledem na sání v ětru 
► možnost vstupu ve řejnosti na st řechu 
► užití vhodné zelen ě v závislosti na tlouš ťce země , užití kombinace rostlin ( monokultury se neosv ědčily ) 

Skladba zelené st řechy 
vodot ěsná izolace , odolná proti pror ůstání ko řínků 
tepelná izolace  
parozábrana  
spádová vrstva  

souvrství st řešního plášt ě  
( včetně nosné konstrukce 
střechy)   

nosná stropní konstrukce  
( únosnost ovliv ňuje volbu typu ) 
zeleň 
půdní vrstva - substrát  
hydroakumula ční vrstva  
filtra ční vrstva  

vegetační ( pěstební )  
souvrství pro zele ň 

drenážní vrstva  
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VEGETAČNÍ  SOUVRSTVÍ 
střešní zeleň   dodává se ve form ě  

►semen ( vysazování je náro čnější ) nebo  
►sazenic ( finan čně náročnější, ale  lepší schopnost ujmutí se rostlin ) 
►trávníky p ředpěstované ve form ě koberc ů                             

fixa ční vrstva    používá se pro stabilizaci p ři velkých sklonech ( šikmé st řechy ) 
► obvykle pletivo z plast ů 

vegetační  vrstva    ► střešní substrát, obvykle se používá sm ěsí rašeliny, kompostu, zahradnické zeminy, 
borové k ůry, jílového granulátu, lávy, škváry, pro vyleh čení  kuli ček polystyrenu nebo perlitu 

hydroakumula ční  
vrstva    

slouží k zadržení vody pro zele ň 
►používá se vrstva rašeliny v tl .50-200 mm nebo se používá tzv. dren, speciální deska z 
pěnových plast ů- hromadí vodu a odvádí p řebytek (kombinace drenážní a akumula ční vrstvy ) 

filtra ční vrstva    chrání drenážní vrstvu proti zanášení z p ůdní vrstvy 
► obvykle se používají tkané i netkané geotextilie  p ropustné pro vodu, m ůže být sou částí 
desek pro drenážní vrstvu 

drenážní vrstva  odvádí p řebytečnou závlahovou nebo srážkovou vodu k odvod ňovacím prvk ům. Navazuje na 
hydroizolaci st řechy, je od ní odd ělena geotextilií 
►může se použít drobný št ěrk nebo keramzit o tl. vrstvy 30 - 100 mm dle tl. s třešního substrátu  
►používají se dren. desky z plast ů nebo výlisk ů z pěn. plast ů, při kterých nehrozí poškození fólií   
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Detaily zelené st řechy nebo terasy 
          
 
                                                                                                     

   Detail napojení u st ěny          Detail odvodn ění           Detail p řechodu na poch ůznou plochu 

 

Oddělení zelené plochy od vtoku a 
okolních konstrukcí  
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Detaily zelené st řechy nebo terasy 
Detail atiky 

 

Střešní vpus ť s kontrolní šachtou  

 

 

 
Ukon čení u st ěny 

 

Přechod na dlažbu 
 
 
 
 

Napojení na sv ětlík 
 
 

Přechod na trávník 
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ZÁKLADNÍ   DRUHY  ST ŘEŠNÍ   ZELENĚ 
 

► zakládá se na st řechách s nízkou únosností cca do 3,00 kN/m 2.  
►je to jednodušší  typ zelené st řechy, osazený vhodnou nenáro čnou zelení, která má schopnost rozr ůst 
se do plochy a dlouhodob ě snáší extrémní podmínky na st řeše bez pravidelné údržby na malé tlouš ťce 
substrátu ( nízké,plošn ě se rozr ůstající trvalky,d řeviny, byliny, jednoleté trávy ), nemá zavlažovací 
systém. 
► zpravila není poch ůzná, není ji možno využívat pro pobyt a rekreaci lidí.  Je pohledová, n ěkdy m ůže 
být požadována z ekologických d ůvodů jako náhrada zastav ěné plochy  

a) slabá  vrstva vegeta čního substrátu             20 - 60 mm  ( mechy, rozchodníky, net řesky, byliny ) 
b) středně tlustá  vrstva vegeta č. substrátu   60 - 150 mm ( trávy, byliny, plazivé druhy d řevin ) 

Extenzivní  
    

c) tlustá vrstva  vegetačního substrátu           > 150 mm 
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Intenzivní  
► zakládá se na tlouš ťkách substrátu od 150 až do 1000 mm.  
Střechy mají mít únosnost  od 3,00 do 20 kN/m².  Zeleň vyžaduje údržbu a zalévání, po čítáme s pohybem 
lidí, nejen pracovním, ale hlavn ě s rekreací ( skute čná zahrada na st řeše ). 
► méně náročná na údržbu, vybírají se rostliny odolné a rozr ůstané nebo extenzívních druhy trávník ů a) jednoduchá 

zeleň   80 - 150 mm     louky se stálou závlahou a p řihnojením ( kosení 2-3x ro čně ) 
120 - 150 mm     nízké, plošn ě se rozr ůstající d řeviny i ve vnit řních dvorech a stínu 
150 - 200 mm     půdopokryvné d řeviny do v. 400 mm 
200 - 250 mm     půdopokryvné d řeviny do v. 800 mm 
► široký sortiment rostlin ( trvalek, ke řů, menších strom ů, udržovaných trávník ů s možností 
automatického  nebo poloautomatického zavlažování ) 

b) náročná  
zeleň    

80 - 100 mm     okrasné užitkové trávníky 
120 - 150 mm    půdopokryvné d řeviny do 100 - 150 mm 
250 - 400 mm    nízké i vysoké d řeviny 
200 - 300 mm    skupinová výsadba letni ček a růží 
150 - 250 mm    kombinace trvalek s okrasnými ke ři 
200 - 400 mm    výsadby do nádob 
150 - 250 mm      zeleninová zahrada  
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Zelené st řechy je možné založit i na šikmé st řeše… 
Nejstrm ější zelená st řecha v ČR Skladba se spádem 5º - 25 º Skladba se spádem 25º  - 40 º 

   

   

► vegetace tvo řící 
suchomilné rostliny 
► stabiliza ční tkanina 
z přírodních vláken 
► PE rošt pro zajišt ění 
substrátu proti sesuvu 
► filtra ční vrstva z 
netkané 
polypropylenové 
textilie 
► hydroakumula č. 
vrstva z hydrofobní 
desky  z minerálních 
vláken NOBASIL 
AGRO 
► ochranná vrstva z 
netkané 
polypropylenové 
textilie 
► hlavní hydroizola ční 
vrstva  

► vegetace tvo řící  
►vegetační substrát 
►filtra ční, drenážní a 
hydroakumula ční 
vrstva z p ěnového 
polystyrenu, horní 
tvarovaný povrch 
zadržuje substrát, 
spodní tvarovaný 
povrch umož ňuje 
drenáž 
►ochranná vrstva z 
netkané 
polypropylenové 
textilie 
►hlavní 
hydroizola ční vrstva 
z fólie  
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Varianty řešení odvodn ění šikmé st řechy (nutno zabránit zar ůstání vegetace) 
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Pokládání vrstev pro zelenou st řechu Osazování rostlin 

 
 

 

! POZOR !  Toto není „ zelená st řecha „ . . . . . ! 
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NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ZELEŇ PRO VÝSADBU NA STŘECHÁCH 
 

Suchomilné rostliny pro st řechy s výškou substrátu   80 - 100mm 

    
Sedum album (rozchodník bílý) Sedum floriferum Sedum cauticolum Sedum reflexum 

 

    
Sedum spurium 

var. Album superbum 
Sedum spurium 

var. Fuldaglut 
Sempervivum hybridum 

Netřesky v druzích (vznikají křížením) 
Festuca glauca 

Kostřava 
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Suchomilné rostliny pro st řechy s výškou substrátu  100-150mm 

    
Dianthus carthusianorum 

Hvozdík kartouzek 
Cerastium tomentosum 

Rožec plstnatý 
Hieracium pilosella 

Jestřábník chlupáček 
Lavandula angustifolia 

Levandule úzkolistá 
    

    
Origanum vulgare 

Dobromysl obecná 
Mateřídouška obecná  

Thymus praecox 
Thymus serpyllum  Allium 

Česnek v druzích 
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Rostliny vhodné pro st řechy s výškou substrátu 150 - 300mm 
Suchomiln ější ke ře listnatého typu  

    
Potentilla fruticosa  Euonymus  Cotoneaster  Pyracantha (hlohyn ě) 

    

Suchomiln ější ke ře jehli čnatého typu  

    
Pinus mugo  

 
Juniperus  

 
Picea pung. glauca  

 
Picea abies Nidiformis  

 
 


