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1. Úvod  

1.1. Obsah  

Tento dokument je vytvořen jako komplexní podklad pro návrh, provádění a kontrolu provedení 
jednoplášťových střech na trapézovém plechu
technologických pravidel výrobců 
požadavků a podmínky poskytování záruky. Dokument je zpracován ve shodě s 
Systémy mechanicky kotvených flexibilních 

1.2. Určení  

Technologický předpis výrobců pro jednoplášťové ploché střechy je určen především pro projektanty, 
prováděcí firmy, osoby provádějící stavební dozor, investory a pojišťovací sp

1.3. Platnost technologického předpisu 

Tento technologický předpis vychází ze všech v
platných k měsíci vydání tj. 12/2015
a úpravy tohoto dokumentu na základě nově nabytých zkušeností, změn 
programů jednotlivých výrobců a prodejců uvedených v

Každý upravený nebo aktualizovaný technologický předp
vydání tím pozbývá platnost. Tento předpis je veden u zpracovatele pod pořadovým číslem 

                                                                                                                                                     

 

Tento dokument je vytvořen jako komplexní podklad pro návrh, provádění a kontrolu provedení 
jednoplášťových střech na trapézovém plechu, dřevěných a betonových konstrukcích. Obsahuje souhrn všech 

 jednotlivých součástí celého systému, volný výběr důležitých obecných 
a podmínky poskytování záruky. Dokument je zpracován ve shodě s EOTA 04.02/02, ETAG 006 

flexibilních střešních hydroizolačních povlaků.  

Technologický předpis výrobců pro jednoplášťové ploché střechy je určen především pro projektanty, 
prováděcí firmy, osoby provádějící stavební dozor, investory a pojišťovací společnosti.  

Platnost technologického předpisu  

Tento technologický předpis vychází ze všech v době zpracování známých informací a poznatků, 
5. Zpracovatel technologického předpisu si vyhrazuje právo provádět změny 

y tohoto dokumentu na základě nově nabytých zkušeností, změn legislativních požadavků či výrobních 
programů jednotlivých výrobců a prodejců uvedených v tomto dokumentu nebo na základě 

Každý upravený nebo aktualizovaný technologický předpis je vydáván podle potřeby.  
vydání tím pozbývá platnost. Tento předpis je veden u zpracovatele pod pořadovým číslem 
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Tento dokument je vytvořen jako komplexní podklad pro návrh, provádění a kontrolu provedení 
. Obsahuje souhrn všech 

jednotlivých součástí celého systému, volný výběr důležitých obecných 
EOTA 04.02/02, ETAG 006 

Technologický předpis výrobců pro jednoplášťové ploché střechy je určen především pro projektanty, 

době zpracování známých informací a poznatků, 
. Zpracovatel technologického předpisu si vyhrazuje právo provádět změny 

legislativních požadavků či výrobních 
nebo na základě jejich doporučení. 

is je vydáván podle potřeby.   Každé předchozí 
vydání tím pozbývá platnost. Tento předpis je veden u zpracovatele pod pořadovým číslem 03. 



 

                                                                                                                             

 

 

1.4. Zpracovatelé technologického předpisu, výrobci a dodavatelé 

  Zpracovateli tohoto technologického předpi
              jednotlivými členy jsou: 

 
Axter CZ, s r.o. 
Eliášova 20, 160 00 Praha 6, 
IČ: 24796841, 
tel.: +420 222 951 195, 
fax: +420 222 942 895, 
www.axter.info, 
email: info@axter.info 
 
EJOT CZ, s.r.o. 
Zděbradská 65, 251 01 Říčany 
IČ 61500941 
tel. +420 323 627 811 

                fax: +420 323 627 820 
www.ejot.cz 
email: info@ejot.cz 

 
Fatra, a.s., Napajedla 
tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla,

                IČ 27465021 
tel.: +420 577 501 111 
fax: +420 577 503 001 
www.fatra.cz 
mail: info@fatra.cz 
 
Puren GmbH 
Rengoldshauser Str.4, 88662 
zastoupený JITRANS TRADE
IČ DE 811167658 
tel.: +420 567 563 505, +49 (0)7551/80 99 0
fax: +420 567 210 725, + 49 (0)7551/80 99 20
www.puren.cz, www.puren.com/cz
email: info@jitrans-trade.cz, info
 
ROCKWOOL, a.s. 
Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3
tel.: +420 596 094 111 
fax: +420 596 033 152 
www.rockwool.cz 
E-mail info@rockwool.cz 
 
TOPWET s.r.o. 
Náměstí Viléma Mrštíka 62
664 81 Ostrovačice 
IČ: 273 77 377 
tel.:+420 530507486, 
fax: +420 530507487, 
www.topwet.cz 
email: info@topwet.cz  

                                                                                                                                                     

 

Zpracovatelé technologického předpisu, výrobci a dodavatelé - kontakty 

Zpracovateli tohoto technologického předpisu je Sdružení výrobců pro ploché střechy, jehož

Eliášova 20, 160 00 Praha 6,  

Zděbradská 65, 251 01 Říčany – Jažlovice,  

41, 763 61 Napajedla, 

Rengoldshauser Str.4, 88662 Überlingen, Deutschland 
JITRANS TRADE s.r.o., Na Hranici 12a,586 01 Jihlava,  

+49 (0)7551/80 99 0 
, + 49 (0)7551/80 99 20 

www.puren.com/cz 
trade.cz, info@puren.com  

Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 

a Mrštíka 62 
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kontakty  

je Sdružení výrobců pro ploché střechy, jehož     



 

                                                                                                                             

 

 

2. Odborní garanti, schválení, doporučení

Dokument je schválen sekcí plochých střech Cechu kl
a dobrovolným neregistrovaným Sdružením výrobců pro ploché střechy. 

 
Odborní garanti za jednotlivé 
Axter CZ, s r.o.:   Ing. Ivan Misar, PhD,
EJOT CZ, s.r.o.:   Ing. Tomáš Gajdzi
Fatra, a.s.:  Stanislav Zátopek,
Puren GmbH:   Ing. Arch. Luděk Kovář,
Rockwool:   Ing. Pavel Matoušek, 
TOPWET s.r.o.:  Ing. Eduard Schilhart, CSc.
 
Garant za sekci plochých střech Cechu klempířů a pokrývačů České republ
Ing. Marek Novotný, PhD –

3. Podklady  

3.1. Základní podklady  

ETAG 006:  Systémy mechanicky kotvených pružných hydroizolačních povlaků
ČSN 73 1901:                Navrhování střech 
ČSN 73 3610:   Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 74 7705:  Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovu vodu z
ČSN 74 7704:  Okapové žlaby a tvarovky z PVC
ČSN 73 0606:  Hydroizolace staveb
ČSN 73 0600:  Hydroizolace staveb 
ČSN 75 6760:  Vnitřní kanalizace
ČSN EN 12056-3:  Vnitřní kanalizace 

Navrhování a výpočet
ČSN EN 1253-2  Podlahové vpusY a střešní vtoky

ČSN EN 795:  Ochrana proti pádům z výšky 
ČSN EN 516:  Zařízení pro přístup na střechu, lávky, plošiny, stupně
ČSN EN 517:  Bezpečnostní střešní háky

3.1.1. Zatížení  

ČSN EN 1991-1-4:  Eurokód 1: Zatížení kons
Část 2-4: Zatížení konstrukcí 

ČSN ENV 1993-1-1:  Navrhování ocelových konstrukcí. 
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1990:                    Eurokód: Zás
ČSN 73 1702:                      Navrhování, výpočet a posuzování
                                           a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 1992-1-1:               Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
                                               pro pozemní stavby

  

                                                                                                                                                     

 

Odborní garanti, schválení, doporučení  

Dokument je schválen sekcí plochých střech Cechu klempířů a pokrývačů České republiky 
dobrovolným neregistrovaným Sdružením výrobců pro ploché střechy.  

Odborní garanti za jednotlivé členy Sdružení výrobců pro ploché střechy: 
Ing. Ivan Misar, PhD, 
Ing. Tomáš Gajdzica, 
Stanislav Zátopek, 
Ing. Arch. Luděk Kovář, 
Ing. Pavel Matoušek, Ing. Petr Epstein, 
Ing. Eduard Schilhart, CSc., Tomáš Kunst 

Garant za sekci plochých střech Cechu klempířů a pokrývačů České republiky: 
– člen pověřený řízením sekce plochých střech 

Systémy mechanicky kotvených pružných hydroizolačních povlaků
Navrhování střech - Základní ustanovení 
Navrhování klempířských konstrukcí  
Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovu vodu z plechu 
Okapové žlaby a tvarovky z PVC 
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

zolace staveb - Základní ustanovení 
Vnitřní kanalizace 
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy: Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech
Navrhování a výpočet 
Podlahové vpusY a střešní vtoky: Část 2: Zkušební metody  

Ochrana proti pádům z výšky - Kotvicí zařízení - Požadavky a zkoušení
Zařízení pro přístup na střechu, lávky, plošiny, stupně 
Bezpečnostní střešní háky 

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem 

Navrhování ocelových konstrukcí.  
1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí/ 02/2011/ 
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí 

a pravidla pro pozemní stavby 
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1 -1:  Obecná pravidla 

pozemní stavby 
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ů a pokrývačů České republiky 

Systémy mechanicky kotvených pružných hydroizolačních povlaků 

Základní ustanovení 

Gravitační systémy: Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - 

Požadavky a zkoušení 

Zatížení větrem.  

stavebních konstrukcí – Obecná pravidla    

1:  Obecná pravidla a pravidla  



 

                                                                                                                             

 

 

3.1.2. Požární bezpečnost 

ČSN 73 0802:  Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804:  Požární bezpečnost výrobních objektů
ČSN 73 0810:  Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 0834:  Požární bezpečnost staveb 
ČSN EN 1363-1:  Zkoušení požární odolnosti 
ČSN EN 1365-2:  Zkoušení požární od
ČSN CEN/TS 1187: Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru 
ČSN EN 13501-1:  Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb 
   Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek rea
ČSN EN 13501-2: Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb 
 Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě 

vzduchotechnických zařízení 
ČSN 73 0821,73 0810:     Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost st
ČSN EN 13501-5+A1: Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb 
 – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

3.1.3. Stavební tepelná technika 

ČSN 73 0540 -1 až 4:  Tepelná ochrana budov. Část
ČSN EN ISO 6946:  Stavební prvky a stavební konstrukce 

Výpočtová metoda
ČSN EN ISO 13788: Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků 

povrchová teplota pro vyloučení po
– Výpočtové metody

ČSN EN 13162: Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví 
vlny (MW) 

ČSN EN 13165:  Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví 
pěny (PIR)

3.2. Projekční a ostatní podklady 

Informace na www.axter.info
www.topwet.cz, www.topsafe.cz 

 

  

                                                                                                                                                     

 

Požární bezpečnost  

Požární bezpečnost staveb, Nevýrobní objekty 
ní bezpečnost výrobních objektů 

Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení 
Požární bezpečnost staveb - změny staveb 
Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky 
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru 
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb  
Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb  
Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě 
vzduchotechnických zařízení  

ožární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb  

Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru

Stavební tepelná technika  

Tepelná ochrana budov. Část 1 až 4. 
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla 
Výpočtová metoda 
Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků 
povrchová teplota pro vyloučení povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce 

Výpočtové metody 
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z
vlny (MW) - Specifikace 
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – průmyslově vyráběné výrobky z
pěny (PIR) 

statní podklady  

www.axter.info, www.ejot.cz, www.fatrafol.cz, www.puren.cz
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Část 2: Stropy a střechy 
Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru  

Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě 

avebních konstrukcí 

Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - 

Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků – Vnitřní 
vrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce 

Průmyslově vyráběné výrobky z minerální 

vě vyráběné výrobky z tvrdé 

www.puren.cz, www.rockwool.cz, 



 

                                                                                                                             

 

 

4. Definice pojmů

4.1 
střecha 
stavební konstrukce chránící podstřešní prostor před vlivy povětrnosti.
 

4.2 
nosná konstrukce střechy 
část střechy přenášející zatížení od jednoho nebo několika st
i vody, sněhu, větru, provozu apod. do ostatníc
 

POZNÁMKA Nosná střešní konstrukce (vazník apod.) může s nosnou vrstvou střešníh
v jeden plošný nosný celek. 
 

4.3 
střešní plášť 
část střechy tvořená nosnou vrstvou střešního pláště, k níž jsou zpravidla přirazeny některé další vrstvy 
v závislosti na funkci pláště (vrstva vodotěsnicí, tepelněizolační, spádová,
pojistná,  doplňková  nebo pomocná  vodotěsnicí, 
spojovací, stabilizační,  drenážní,  filtrační,  hydroakumulační   a
 

POZNÁMKA V reálných konstrukcích pl
 

4.4 
jednoplášťová střecha;  jednoplášťová skladba
střecha zajišťující všechny funkce jedním střešním pláštěm.
 

4.5 
jednoplášťová střecha, skladba klasická
střecha s vodotěsnící vrstvou nad tep
 

4.6 
jednoplášťová střecha, skladba inverzní; střecha obrácená
střecha s opačným pořadím vrstev, s vodotěsnicí  vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelněizolační.
 

4.7 
dvouplášťová střecha, dvouplášťová skladba
střecha, zajišťující všechny funkce dvěma střešními plášti (horní  plášť 
vnitřní  plášť),  mezi nimiž je vzduchová vrstva.
 

POZNÁMKY 
1    Prostor mezi plášti (vzduchová vrstva) může být neprůlezný, průlezný nebo průchozí.
2    Půda může být průchozím prostorem mezi plášti.
 

4.8 
dvouplášťová střecha, skladba nevětraná
dvouplášťová střecha, jejíž vzduchová vrstva je vůči vnějšímu
 

4.9 
dvouplášťová střecha, skladba větraná
dvouplášťová střecha, jejíž vzduchová vrstva je nap
vzduchu v meziplášťovém  prostoru.
 

POZNÁMKA  Napojení vzduchové vrstvy na vnější prostředí umožňuje únik vlhkosti i tepla ze střechy v důsledku 
pohybu a výměny vzduchu mezi vnějším prostředím a pro
 

4.10 
několikaplášťová střecha 
střecha vytvořená několika střešními plášti oddělenými od sebe vzduchovými vrstvami
POZNÁMKA Bližší označení se volí podle počtu plášťů a dalších charakteristik, např. střecha dvouplášťová, 
tříplášťová, s větranou horní, dolní nebo oběma vzduchovými vrstvami apod.
 

  

                                                                                                                                                     

 

efinice pojmů 

chránící podstřešní prostor před vlivy povětrnosti. 

nášející zatížení od jednoho nebo několika střešních plášťů, doplňkových 
apod. do ostatních nosných částí a konstrukcí stavby. 

Nosná střešní konstrukce (vazník apod.) může s nosnou vrstvou střešního pláště (deskou) splynout 

část střechy tvořená nosnou vrstvou střešního pláště, k níž jsou zpravidla přirazeny některé další vrstvy 
závislosti na funkci pláště (vrstva vodotěsnicí, tepelněizolační, spádová, podkladní, parotěsnicí, expanzní, 

vá  nebo pomocná  vodotěsnicí, ochranná, provozní, pohledová, dila
spojovací, stabilizační,  drenážní,  filtrační,  hydroakumulační   a podhledová). 

reálných konstrukcích plní často jedna vrstva střešní konstrukce více funkcí najednou.

jednoplášťová střecha;  jednoplášťová skladba 
střecha zajišťující všechny funkce jedním střešním pláštěm. 

jednoplášťová střecha, skladba klasická 
střecha s vodotěsnící vrstvou nad tepelněizolační vrstvou. 

jednoplášťová střecha, skladba inverzní; střecha obrácená 
s vodotěsnicí  vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelněizolační.

dvouplášťová střecha, dvouplášťová skladba 
dvěma střešními plášti (horní  plášť -  dolní  plášť,  nebo  také  vnější  plášť 

vnitřní  plášť),  mezi nimiž je vzduchová vrstva. 

1    Prostor mezi plášti (vzduchová vrstva) může být neprůlezný, průlezný nebo průchozí. 
ýt průchozím prostorem mezi plášti. 

nevětraná 
dvouplášťová střecha, jejíž vzduchová vrstva je vůči vnějšímu prostředí uzavřena 

dvouplášťová střecha, skladba větraná 
dvouplášťová střecha, jejíž vzduchová vrstva je napojena na vnější prostředí a je větraná, 
vzduchu v meziplášťovém  prostoru. 

POZNÁMKA  Napojení vzduchové vrstvy na vnější prostředí umožňuje únik vlhkosti i tepla ze střechy v důsledku 
pohybu a výměny vzduchu mezi vnějším prostředím a prostorem mezi plášti. 

střecha vytvořená několika střešními plášti oddělenými od sebe vzduchovými vrstvami 
Bližší označení se volí podle počtu plášťů a dalších charakteristik, např. střecha dvouplášťová, 
větranou horní, dolní nebo oběma vzduchovými vrstvami apod. 
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plášťů, doplňkových konstrukcí a prvků 

o pláště (deskou) splynout 

část střechy tvořená nosnou vrstvou střešního pláště, k níž jsou zpravidla přirazeny některé další vrstvy 
podkladní, parotěsnicí, expanzní, 
pohledová, dilatační, separační,  

ní často jedna vrstva střešní konstrukce více funkcí najednou. 

s vodotěsnicí  vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelněizolační. 

ť,  nebo  také  vnější  plášť -

 

větraná, umožňuje proudění 

POZNÁMKA  Napojení vzduchové vrstvy na vnější prostředí umožňuje únik vlhkosti i tepla ze střechy v důsledku 

Bližší označení se volí podle počtu plášťů a dalších charakteristik, např. střecha dvouplášťová, 



 

                                                                                                                             

 

 

4.11 
skladba střechy; střešní souvrství;  konstrukční princip střechy
uspořádání vrstev do střešních plášťů a řešení větrání střechy.
 

4.12 
kombinovaná střecha 
střecha se dvěma či několika tepelněizolačními vrstvami v jednom z plášťů, z nichž alespoň jedna je
pod vodotěsnicí vrstvou a jedna nad ní.
 

4.13 
stavební úpravy střechy 
stavební úpravy směřující  k obnovení  původně  navržených  funkcí  střechy,  obvykle  spojené  s
všech nebo některých  vrstev  a prvků střechy, 
 

4.14 
údržba střechy 
udržovací práce vedoucí k obnovení nebo prodloužení funkce vo
případně výměna poškozených částí krytin, obnovovací 
 

4.15 
krytina 
vodotěsnicí vrstva na povrchu střechy
 

4.16 
vodotěsnicí vrstva;  vodotěsnicí konstrukce
zabraňuje pronikání atmosférické, provozní 
 

POZNÁMKA Na střechách se uplatní především vodotěsnicí vrstvy sklád
a povlakové, pro ně platí 73 0606. Zásady volby vodotěsnicích vrstev jsou podrobněji uvedeny v ČSN 73 0600.
 

4.17 
hlavní  vodotěsnicí  vrstva;   hlavní vodotěsnicí  konstrukce
vodotěsnicí konstrukce, která v návrhovém stavu budovy zabraňuje pronikání atmosférické, provozní nebo 
technologické vody do střechy nebo
funkcí v konstrukci 
 

POZNÁMKA Termíny vodotěsnicí vrstva, hlavní vodotěsnicí vrstva, pojistná vodotěsnicí vrstva, provizorní 
vodotěsnicí vrstva či pomocná vodotěsnicí vrstva lze nahradit termíny hydroizolační vrstva, hlavní hydroizolační 
vrstva, pojistná hydroizolační vrstva, provizorní hydroizolační vrstva či pomocná hydroizolační vrstva, kde se 
obecný termín hydroizolační, vztahující se k vodě ve všech skupenstvích,použije v užším smyslu slova, 
vztahujícím se pouze k vodě v kapalném skupenství.
 

4.18 
sněhový zachytávač 
liniový konstrukční prvek střechy umístěný 
 

4.19 
sněhová úprava krytiny 
bodové výstupky rovnoměrně rozmístěné na krytině (tvarové řešení 
prvky do krytiny vložené), které spolupůsobí 
 

4.20 
detail střechy; konstrukční detail 
část střechy, kde dochází ke kontaktu různých střešních skladeb, ke kontaktu skladeb 
ohraničujícími a navazujícími konstrukcemi nebo ke styku střešních ploch
 

POZNÁMKA Detail je např. úžlabí, nároží, okapní hrana, návaznost
stěnu, apod. 
 

4.21 
skládaná vodotěsnící vrstva 
součást skládané vodotěsnicí kons
stékající po jejím povrchu. 
 

                                                                                                                                                     

 

skladba střechy; střešní souvrství;  konstrukční princip střechy 
plášťů a řešení větrání střechy. 

lněizolačními vrstvami v jednom z plášťů, z nichž alespoň jedna je
nad ní. 

stavební úpravy směřující  k obnovení  původně  navržených  funkcí  střechy,  obvykle  spojené  s
rých  vrstev  a prvků střechy, nebo měnící vlastnosti  střechy  (např. tepelný 

udržovací práce vedoucí k obnovení nebo prodloužení funkce volně přístupných prvků a vrstev střech (údržba, 
ných částí krytin, obnovovací nátěry, výměny  tmelových  výplní spár apod.).

vodotěsnicí vrstva na povrchu střechy 

vodotěsnicí vrstva;  vodotěsnicí konstrukce 
provozní nebo technologické vody do střechy nebo prostředí pod

POZNÁMKA Na střechách se uplatní především vodotěsnicí vrstvy skládané, pro ně platí ČSN 73 0607 
povlakové, pro ně platí 73 0606. Zásady volby vodotěsnicích vrstev jsou podrobněji uvedeny v ČSN 73 0600.

ěsnicí  vrstva;   hlavní vodotěsnicí  konstrukce 
která v návrhovém stavu budovy zabraňuje pronikání atmosférické, provozní nebo 

nebo prostředí pod ní; konstrukce nebo její část s dominantní 

POZNÁMKA Termíny vodotěsnicí vrstva, hlavní vodotěsnicí vrstva, pojistná vodotěsnicí vrstva, provizorní 
vodotěsnicí vrstva či pomocná vodotěsnicí vrstva lze nahradit termíny hydroizolační vrstva, hlavní hydroizolační 

hydroizolační vrstva, provizorní hydroizolační vrstva či pomocná hydroizolační vrstva, kde se 
vztahující se k vodě ve všech skupenstvích,použije v užším smyslu slova, 

kapalném skupenství. 

umístěný nad rovinu krytiny, který upravuje pohyb sněhu 

bodové výstupky rovnoměrně rozmístěné na krytině (tvarové řešení kryti nových  prvků  nebo  samostatné 
do krytiny vložené), které spolupůsobí se sněhovými  zachytávači  na úpravě  pohybu  sněhu  po krytině

kde dochází ke kontaktu různých střešních skladeb, ke kontaktu skladeb 
konstrukcemi nebo ke styku střešních ploch. 

je např. úžlabí, nároží, okapní hrana, návaznost střechy na prostupující

součást skládané vodotěsnicí konstrukce;  je nepropustná pouze pro vodu v kapalném skupenství volně
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lněizolačními vrstvami v jednom z plášťů, z nichž alespoň jedna je umístěna 

stavební úpravy směřující  k obnovení  původně  navržených  funkcí  střechy,  obvykle  spojené  s demontáží 
tepelný odpor, zatížení). 

lně přístupných prvků a vrstev střech (údržba, 
nátěry, výměny  tmelových  výplní spár apod.). 

střechy nebo prostředí pod ní. 

ané, pro ně platí ČSN 73 0607 
povlakové, pro ně platí 73 0606. Zásady volby vodotěsnicích vrstev jsou podrobněji uvedeny v ČSN 73 0600. 

která v návrhovém stavu budovy zabraňuje pronikání atmosférické, provozní nebo 
prostředí pod ní; konstrukce nebo její část s dominantní hydroizolační 

POZNÁMKA Termíny vodotěsnicí vrstva, hlavní vodotěsnicí vrstva, pojistná vodotěsnicí vrstva, provizorní 
vodotěsnicí vrstva či pomocná vodotěsnicí vrstva lze nahradit termíny hydroizolační vrstva, hlavní hydroizolační 

hydroizolační vrstva, provizorní hydroizolační vrstva či pomocná hydroizolační vrstva, kde se 
vztahující se k vodě ve všech skupenstvích,použije v užším smyslu slova, 

pohyb sněhu po krytině. 

vých  prvků  nebo  samostatné 
se sněhovými  zachytávači  na úpravě  pohybu  sněhu  po krytině. 

kde dochází ke kontaktu různých střešních skladeb, ke kontaktu skladeb s prostupujícími, 

střechy na prostupující konstrukci, atiku, 

trukce;  je nepropustná pouze pro vodu v kapalném skupenství volně 



 

                                                                                                                             

 

 

4.22 
skládaná vodotěsnící  konstrukce 
vodotěsnicí konstrukce složená obvykle z horní skládané vodotěsnicí  vrstvy a z
skládané nebo povlakové; horní skládaná vodotěsnicí vrstva částečně propouští vodu v důsledku působení 
větru a dalších povětrnostních činitelů, doplňková vodotěsnicí vrstva um
vodotěsnicí vrstvu a oddělená od  ní vzduchovou vrstvou,  tuto 
namáhána  pouze vodou volně stékající.
 

POZNÁMKA Zdrojem vody zatěžující doplňkovou  vodotěsn
na dolním povrchu horní skládané  vodotěsnicí  vrstvy.
 

4.23 
doplňková   vodotěsnící vrstva účinně propustná pro vodní páru, difúzně otevřená
vrstva vytvořená z fólie účinně propustné pro vodní páru tak, aby nijak významně neomezovala difúzi vodní 
páry skladbou. 
 

POZNÁMKA     Za difúzně otevřenou se považuje vrstva jejíž  
 

4.24 
doplňková vodotěsnicí vrstva omezeně propustná pro vodní páru, difúzně uzavřená
vrstva vytvořená z fólie omezeně propustné 
 

4.25 
horské a pod horské oblasti 
klimatická oblast na území ČR zařazená do 3. až 8. sněhové oblasti podle ČSN EN 1991
 

4.26 
kotevní prvek 
bodový nebo liniový upevňovací prvek, přenášející kolmou složku zatížení (např. od sání větru) z
vrstvy  do  nosné  střešní  konstrukce  (staticky  aktivní  kot
souvrství (pomocné  -  staticky  neaktivní  kotvy) a zvyšující 
 

4.27 
tepelněizolační vrstva;  termoizolační vrstva
vrstva podílející se významně na dosažen
nežádoucímu úniku tepla  vedením  z objektů,  popř.  chránící  stavební konstrukce  před  nepříznivým  
působením teploty. 
 

4.28 
tepelněakumulační vrstva, termoakumulační vrstva
vrstva jímající  teplo  v konstrukci střechy,  tepelněakumulační   vrstva  se  do  střešní  konstrukce   navrhuje  
s cílem snížit kolísání  teploty  vzduchu  v interiéru 
do stavebních konstrukcí, snížit teplotní  namáhání  povlakové  krytiny  
kondenzační  jevy na vnitřních površích plášťů střech; podle funkce má ve střešním plášti polohu při dolní nebo 
horní části konstrukce. 
 

4.29 
spádová vrstva; sklonová vrstva 
vrstva vytvářející potřebný sklon následujících vrstev střešního pláště.
 

4.30 
podkladní vrstva 
vrstva vytvářející vhodný podklad pro další vrstvy střešního pláště.
 

4.31 
ochranná vrstva 
vrstva chránící podložní vrstvy před mechanickým poškozením při mont
 

4.32 
provozní vrstva 
vrstva umožňující provozní využití střechy.
 

4.33 
pohledová vrstva 
vrstva zajišťující požadovaný vzhled střechy.
 

4.34 
dilatační vrstva 
vrstva umožňující vzájemné posuny vrstev střešního pláště vyvol
teploty a vlhkosti, od dotvarování, smrštění nebo od zatížení.

                                                                                                                                                     

 

vodotěsnicí konstrukce složená obvykle z horní skládané vodotěsnicí  vrstvy a z doplňkové vodotěsnicí vrstvy 
o povlakové; horní skládaná vodotěsnicí vrstva částečně propouští vodu v důsledku působení 

větru a dalších povětrnostních činitelů, doplňková vodotěsnicí vrstva umísťovaná pod horní
od  ní vzduchovou vrstvou,  tuto  vodu  odvádí,  je  při  správném   provedení  

namáhána  pouze vodou volně stékající. 

vody zatěžující doplňkovou  vodotěsnicí  vrstvu je také kondenzace vzdušné vlhkosti
dolním povrchu horní skládané  vodotěsnicí  vrstvy. 

vá   vodotěsnící vrstva účinně propustná pro vodní páru, difúzně otevřená 
vrstva vytvořená z fólie účinně propustné pro vodní páru tak, aby nijak významně neomezovala difúzi vodní 

otevřenou se považuje vrstva jejíž  sd je menší než 0,3 m. 

doplňková vodotěsnicí vrstva omezeně propustná pro vodní páru, difúzně uzavřená 
propustné pro vodní páru nebo z asfaltového pásu. 

zařazená do 3. až 8. sněhové oblasti podle ČSN EN 1991-1-4.

bodový nebo liniový upevňovací prvek, přenášející kolmou složku zatížení (např. od sání větru) z
vrstvy  do  nosné  střešní  konstrukce  (staticky  aktivní  kotvy)  nebo zvyšující celkovou stabilitu  střešního  

neaktivní  kotvy) a zvyšující třecí sílu mezi kotvenými  vrstvami  a podkladem.

tepelněizolační vrstva;  termoizolační vrstva 
vrstva podílející se významně na dosažení požadovaného teplotního stavu vnitřního prostředí, bránící zejména 

tepla  vedením  z objektů,  popř.  chránící  stavební konstrukce  před  nepříznivým  

tepelněakumulační vrstva, termoakumulační vrstva 
konstrukci střechy,  tepelněakumulační   vrstva  se  do  střešní  konstrukce   navrhuje  

teploty  vzduchu  v interiéru budov, snížit teplotu  vzduchu  v interiéru  akumulací  tepla 
eplotní  namáhání  povlakové  krytiny  vlivem slunečního 

kondenzační  jevy na vnitřních površích plášťů střech; podle funkce má ve střešním plášti polohu při dolní nebo 

vrstva vytvářející potřebný sklon následujících vrstev střešního pláště. 

vrstva vytvářející vhodný podklad pro další vrstvy střešního pláště. 

vrstva chránící podložní vrstvy před mechanickým poškozením při montáži nebo údržbě nadložních vrstev.

vrstva umožňující provozní využití střechy. 

vrstva zajišťující požadovaný vzhled střechy. 

vrstva umožňující vzájemné posuny vrstev střešního pláště vyvolané rozměrovými změnami vrstev od
smrštění nebo od zatížení. 
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doplňkové vodotěsnicí vrstvy 
o povlakové; horní skládaná vodotěsnicí vrstva částečně propouští vodu v důsledku působení 

sťovaná pod horní skládanou  
vodu  odvádí,  je  při  správném   provedení  

icí  vrstvu je také kondenzace vzdušné vlhkosti 

vrstva vytvořená z fólie účinně propustné pro vodní páru tak, aby nijak významně neomezovala difúzi vodní 

4. 

bodový nebo liniový upevňovací prvek, přenášející kolmou složku zatížení (např. od sání větru) z kotvené střešní 
vy)  nebo zvyšující celkovou stabilitu  střešního  

třecí sílu mezi kotvenými  vrstvami  a podkladem. 

vnitřního prostředí, bránící zejména 
tepla  vedením  z objektů,  popř.  chránící  stavební konstrukce  před  nepříznivým  

konstrukci střechy,  tepelněakumulační   vrstva  se  do  střešní  konstrukce   navrhuje  
interiéru  akumulací  tepla 

slunečního záření,  popř.  potlačit  
kondenzační  jevy na vnitřních površích plášťů střech; podle funkce má ve střešním plášti polohu při dolní nebo 

áži nebo údržbě nadložních vrstev. 

měrovými změnami vrstev od změn 



 

                                                                                                                             

 

 

 

4.35 
separační vrstva 
vrstva střešního pláště oddělující dvě vrstvy z výrobních, mechanických, chemických nebo jiných důvodů nebo 
zajišťující přerušení kapilárního transportu
které se nemají mezi sebou smísit. 
 

4.36 
spojovací vrstva 
vrstva spojující dvě sousední vrstvy střechy.
 

4.37 
stabilizační vrstva 
vrstva zajišťující svou hmotností poloh
 

4.38 
drenážní vrstva 
vrstva umožňující odvedení vody ze střešního souvrství.
 

4.39 
filtrační vrstva 
vrstva zachycující jemné podíly sypkých látek vyplavované ze skladby střešního pláště nebo vod
do skladby střešního pláště. 
 

4.40 
vegetační vrstva 
vrstva určená pro růst rostlin. 
 

4.41 
podhled;  podhledová vrstva 
zpravidla samostatná část střechy umístěná při jejím vnitřním povrchu ze vzhledových, akustických, 
hygienických, protipožárních a jiných 
 

4.42 
vzduchotěsnicí vrstva 
spojitá neprodyšná vrstva zabraňující proudění vzduchu skladbou nebo pláštěm střechy mezi vnějším 
prostředím a vnitřním chráněným prostředím, 
 

4.43 
vrstva pro ochranu tepelné izolace 
brání pronikání proudícího vnějšího vzduchu 
vzduchovou vrstvou (ve víceplášťových  střech
 

4.44 
expanzní vrstva; mikroventilační vrstva
vrstva sloužící k vyrovnávání rozdílných 
 

4.45 
úžlabí 
oblast střechy v okolí průniku střešních rovin, která často vyžaduje jiné řešení, zejména   vodotěsnicí   vrs
oproti přilehlé části střešních ploch.
 

4.46 
nosná vrstva střechy;  nosná vrstva střešního pláště
vrstva, která přenáší zatížení od vlastní
střechy; vymezuje polohu dalších vrstev střešn
 

4.47 
hydroakumulačni   vrstva 
vrstva sloužící ke krátkodobému zachycení požadovaného množství vody ve skladbě střechy.
 

4.48 
atika 
ohraničující konstrukce na okraji střechy vystupující nad přilehlou úroveň střechy; obvykle se používá 
k zabránění toku vody ze střechy na chráněné konstrukce.

                                                                                                                                                     

 

vrstva střešního pláště oddělující dvě vrstvy z výrobních, mechanických, chemických nebo jiných důvodů nebo 
apilárního transportu vody mezi nenasákavými vrstvami nebo oddělující

 

vrstva spojující dvě sousední vrstvy střechy. 

vrstva zajišťující svou hmotností polohu dalších vrstev střechy vůči sání větru, vztlaku vody apod.

vrstva umožňující odvedení vody ze střešního souvrství. 

vrstva zachycující jemné podíly sypkých látek vyplavované ze skladby střešního pláště nebo vod

zpravidla samostatná část střechy umístěná při jejím vnitřním povrchu ze vzhledových, akustických, 
a jiných důvodů. 

spojitá neprodyšná vrstva zabraňující proudění vzduchu skladbou nebo pláštěm střechy mezi vnějším 
prostředím, podílí se na zajištění požadavku na vzduchotěsnost 

 
pronikání proudícího vnějšího vzduchu do tepelněizolační vrstvy zabudované v kontaktu s

chovou vrstvou (ve víceplášťových  střechách);  zároveň brání zanášení tepelněizolační 

vrstva 
vrstva sloužící k vyrovnávání rozdílných tlaků vodní páry mezi vrstvami střechy a vnějším prostředí

oblast střechy v okolí průniku střešních rovin, která často vyžaduje jiné řešení, zejména   vodotěsnicí   vrs
. 

nosná vrstva střechy;  nosná vrstva střešního pláště 
vrstva, která přenáší zatížení od vlastní hmotnosti a všech zatížení na ni působících, do nosné konstrukce 
střechy; vymezuje polohu dalších vrstev střešního pláště. 

vrstva sloužící ke krátkodobému zachycení požadovaného množství vody ve skladbě střechy.

ohraničující konstrukce na okraji střechy vystupující nad přilehlou úroveň střechy; obvykle se používá 
střechy na chráněné konstrukce.  
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vrstva střešního pláště oddělující dvě vrstvy z výrobních, mechanických, chemických nebo jiných důvodů nebo 
nebo oddělující sypké materiály, 

u dalších vrstev střechy vůči sání větru, vztlaku vody apod. 

vrstva zachycující jemné podíly sypkých látek vyplavované ze skladby střešního pláště nebo vodou vnášené 

zpravidla samostatná část střechy umístěná při jejím vnitřním povrchu ze vzhledových, akustických, 

spojitá neprodyšná vrstva zabraňující proudění vzduchu skladbou nebo pláštěm střechy mezi vnějším 
požadavku na vzduchotěsnost střechy. 

do tepelněizolační vrstvy zabudované v kontaktu s větranou 
ách);  zároveň brání zanášení tepelněizolační vrstvy prachem. 

tlaků vodní páry mezi vrstvami střechy a vnějším prostředí. 

oblast střechy v okolí průniku střešních rovin, která často vyžaduje jiné řešení, zejména   vodotěsnicí   vrstvy, 

hmotnosti a všech zatížení na ni působících, do nosné konstrukce 

vrstva sloužící ke krátkodobému zachycení požadovaného množství vody ve skladbě střechy. 

ohraničující konstrukce na okraji střechy vystupující nad přilehlou úroveň střechy; obvykle se používá 



 

                                                                                                                             

 

 

5. Skladba mechanicky kotveného střešního pláště na trapézovém 
plechu  

 
 
 

 
 
Celý systém plochého mechanicky kotveného střešního pláště střešního pláště na trap

se skládá z prvků. Samozřejmým pře
dostatečné únosnosti, rovinnosti a čistoty. Další nejvýznamnější složky jsou uvedeny v
podkapitolách.   

 

6. Skladba mechanicky kotveného střešního pláště na dřevěné 
konstrukci 

 

 
Celý systém plochého mechanicky kotveného střešního pláště na podkladu z

desek z derivátů dřeva se skládá z
dostatečné únosnosti, rovinnosti a čistoty. U podklad
s dilatační spárou a zabezpečení proti kroucení. V
různých průhybů používat desky se spoji na pero a drážku. Další nejvýznamnější složky jsou uvedeny 
v následujících podkapitolách.   

 

                                                                                                                                                     

 

mechanicky kotveného střešního pláště na trapézovém 

Celý systém plochého mechanicky kotveného střešního pláště střešního pláště na trap
. Samozřejmým předpokladem je existence podkladní nosné vrstvy z

osti a čistoty. Další nejvýznamnější složky jsou uvedeny v

Skladba mechanicky kotveného střešního pláště na dřevěné 

 

Celý systém plochého mechanicky kotveného střešního pláště na podkladu z dřevěného bednění nebo 
desek z derivátů dřeva se skládá z prvků. Samozřejmým předpokladem je existence podkladní nosné vrstvy 
dostatečné únosnosti, rovinnosti a čistoty. U podkladů z dřevěného bednění je nutné dbát kladení prken 

dilatační spárou a zabezpečení proti kroucení. V případě desek z derivátů dřeva se
různých průhybů používat desky se spoji na pero a drážku. Další nejvýznamnější složky jsou uvedeny 
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mechanicky kotveného střešního pláště na trapézovém 

 

Celý systém plochého mechanicky kotveného střešního pláště střešního pláště na trapézovém plechu 
dpokladem je existence podkladní nosné vrstvy z trapézových plechů 

osti a čistoty. Další nejvýznamnější složky jsou uvedeny v následujících 

Skladba mechanicky kotveného střešního pláště na dřevěné 

 

dřevěného bednění nebo 
prvků. Samozřejmým předpokladem je existence podkladní nosné vrstvy 

dřevěného bednění je nutné dbát kladení prken 
derivátů dřeva se doporučuje z důvodu 

různých průhybů používat desky se spoji na pero a drážku. Další nejvýznamnější složky jsou uvedeny 



 

                                                                                                                             

 

 

7. Skladba mechanicky kotveného střešního pláště na
konstrukci 

 
Celý systém plochého mechanicky kotveného střešního pláště na betonovém podkladu se skládá 

z prvků. Samozřejmým předpokladem je existence podkladní no
čistoty. V případě tenkých parotěsných zábran je nutné dbát 
k perforaci lokálními hroty podkladního povrchu. Podklad musí být suchý.
uvedeny v následujících podkapitolách.  

 

 

8. Popis jednotlivých 

8.1. Parotěsná zábrana  

Plní funkci vrstvy omezující množství difundující vodní páry stavební konstrukcí. Difundující vodní pára 
konstrukcí může ovlivnit jak tepelně technické para
jednotlivých prvků systému. Zvýšené nebezpečí negativního vlivu lze zaznamenat v
difundující vodní páry jak v konstrukci samotné, tak i na jejím povrchu nebo povrchu jednotl
a skladby.  

Základním parametrem všech parotěsných zábran je jejich ekvivalentní difúzní tloušťka 

Ekvivalentní difúzní tloušťka 
a udává kolikrát je daná vrstva nepropustnější pro vodní páru než vrstva 

Základními výrobkovými variantami parotěsných zábran pro ploché střechy jsou asfaltové pásy 
a syntetické plastové fólie. 

 

 

8.1.1. Asfaltové pásy -

 
 
 
 
 
 
 
 

Schema: Samolepící asfaltová parotěsná zábrana VAP AL SK

                                                                                                                                                     

 

Skladba mechanicky kotveného střešního pláště na

 

Celý systém plochého mechanicky kotveného střešního pláště na betonovém podkladu se skládá 
prvků. Samozřejmým předpokladem je existence podkladní nosné vrstvy dostatečné únosnosti, rovinnosti a 

případě tenkých parotěsných zábran je nutné dbát dostatečné hladkosti povrchu, aby nedošlo 
perforaci lokálními hroty podkladního povrchu. Podklad musí být suchý. Další nejvýznamnější složky jsou 

následujících podkapitolách.   

jednotlivých konstrukčních vrstev 

Plní funkci vrstvy omezující množství difundující vodní páry stavební konstrukcí. Difundující vodní pára 
konstrukcí může ovlivnit jak tepelně technické parametry použitých tepelných izolací, stejně jako trvanlivost 
jednotlivých prvků systému. Zvýšené nebezpečí negativního vlivu lze zaznamenat v případě kondenzace této 

konstrukci samotné, tak i na jejím povrchu nebo povrchu jednotl

Základním parametrem všech parotěsných zábran je jejich ekvivalentní difúzní tloušťka 

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd je součinem tloušťky vrstvy d [m] a faktoru difúzního odporu
a nepropustnější pro vodní páru než vrstva suchého vzduchu tloušťky 1m.

Základními výrobkovými variantami parotěsných zábran pro ploché střechy jsou asfaltové pásy 

- Axter 

sná zábrana VAP AL SK Schema: Samolepící parotěsná zábrana SK VAP a VAP IND
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Skladba mechanicky kotveného střešního pláště na betonové 

 

Celý systém plochého mechanicky kotveného střešního pláště na betonovém podkladu se skládá 
sné vrstvy dostatečné únosnosti, rovinnosti a 
dostatečné hladkosti povrchu, aby nedošlo 

Další nejvýznamnější složky jsou 

Plní funkci vrstvy omezující množství difundující vodní páry stavební konstrukcí. Difundující vodní pára 
metry použitých tepelných izolací, stejně jako trvanlivost 

případě kondenzace této 
konstrukci samotné, tak i na jejím povrchu nebo povrchu jednotlivých částí systému 

Základním parametrem všech parotěsných zábran je jejich ekvivalentní difúzní tloušťka sd [m]. 

a faktoru difúzního odporu μ [-] 
vzduchu tloušťky 1m. 

Základními výrobkovými variantami parotěsných zábran pro ploché střechy jsou asfaltové pásy 

ěsná zábrana SK VAP a VAP IND 



 

                                                                                                                             

 

 

 
 
 
 
 

Schema: natavovací 

 

Pro parotěsné zábrany na trapézových ple
pásy, především SBS. Pásy z oxidovaného asfaltu
teplotní roztažnosti a průhybů, nedoporučují. Je výhodné používat samolepící modifikované asfaltové pásy. 
Natavování na horní vlny je možné, ale technologicky obtížnější. Zpravidla se doporučují 
s integrovanou kovovou, povětšinou hliníkovou, fólií ať už na vrch
asfaltovými vrstvami. Parotěsné zábrany tohoto typu jsou považovány za spolehlivější a odolnější při zavrtávání 
samořezných kotev. Používají se následující výrobky

Pro parotěsné zábrany na podkladech z
použít stejné výrobky jako v případě trapézových plechů. Dřevěné bednění musí být hoblované.
se následující výrobky: VAP AL SK, SK VAP, VAP IND.

Pro parotěsné zábrany na
pásy s hliníkovou vložkou nebo povrchovou fólií, ale lze s
zábrany natavované na podklad. Podklad v
asfaltovým penetračním nátěrem. V
nároky na hladkost a rovinnost podkladu, tak aby jednotlivé hroty vystupující z
parotěsnou zábranu. Používají se následující výrobky: VAP AL SK, SK VAP, VAP IND a VAP AL.

8.1.2. Plastové folie – podle platné ČSN EN 13956:2006

Pro účely střešních plášťů 
konstrukci se ze sortimentu plastových
vyztužené trojvrstvé nebo i nevyztužené 

 Plastové fólie – z PE fólie 
butylkaučukovou samolepící oboustrannou páskou
velkoformátových dílců z dřevních hmot, stejně jako na betonový podklad
podkladů netkanou biocidní textilí min. gramáže 300g/m2
 

8.2. Tepelná izolace  

Tepelná izolace je v případě střešních plášťů nad vytápěným prostorem jednou z
součástí skladby a systému střešní konstrukce. Tepelná izolace zajišťuje požadovanou úroveň tep
a tepelné pohody vnitřního prostředí
parametrem tepelně izolačních materiálů je jejich součinitel tepelné vodivosti 
izolace se volí v závislosti od výpočtového součinitele tepelné vodivosti podle požadovaného součinitele 
prostupu tepla stavební konstrukce 

Pro účely kompletace tohoto uceleného systému byly vybrány dvě základní materiálové
výrobků. 

                                                                                                                                                     

 

 

Schema: natavovací asfaltová parozábrana VAP AL 

Pro parotěsné zábrany na trapézových pleších se zpravidla používají elastické modifikované asfaltové 
oxidovaného asfaltu se pro přeci jen méně stabilní podklad, z

a průhybů, nedoporučují. Je výhodné používat samolepící modifikované asfaltové pásy. 
Natavování na horní vlny je možné, ale technologicky obtížnější. Zpravidla se doporučují 

integrovanou kovovou, povětšinou hliníkovou, fólií ať už na vrchním líci nebo jako vložku mezi krycími 
asfaltovými vrstvami. Parotěsné zábrany tohoto typu jsou považovány za spolehlivější a odolnější při zavrtávání 

Používají se následující výrobky: VAP AL, VAP AL SK, SK VAP, VAP IND.

brany na podkladech z dřevěného bednění nebo desek z derivátů dřeva je možné 
případě trapézových plechů. Dřevěné bednění musí být hoblované.

následující výrobky: VAP AL SK, SK VAP, VAP IND. 

Pro parotěsné zábrany na betonovém podkladě lze použít opět výše uvedené samolepící asfaltové 
hliníkovou vložkou nebo povrchovou fólií, ale lze s výhodou použít i silnovrstvé asfaltové parotěsné 

zábrany natavované na podklad. Podklad v tomto případě musí být dostatečně suc
asfaltovým penetračním nátěrem. V případě použití tenkovrstvých parotěsných zábran jsou kladeny zvýšené 
nároky na hladkost a rovinnost podkladu, tak aby jednotlivé hroty vystupující z povrchu neperforovaly vlastní 

žívají se následující výrobky: VAP AL SK, SK VAP, VAP IND a VAP AL.

podle platné ČSN EN 13956:2006 

Pro účely střešních plášťů plochých střech na trapézovém plechu, dřevěné 
plastových parotěsných zábran obvykle používají fólie z PE. Zpravidla se 

vyztužené trojvrstvé nebo i nevyztužené jednovrstvé fólie s vysokou průtažností (až 700%)

PE fólie FATRAPAR 0,15 FATRAPAR 0,20 a FATRAPAR 0,
epící oboustrannou páskou instalované přímo na dřevěné bednění z

dřevních hmot, stejně jako na betonový podklad, je nutné 
podkladů netkanou biocidní textilí min. gramáže 300g/m2. Blíže viz www.fatrafol.cz. 

případě střešních plášťů nad vytápěným prostorem jednou z
součástí skladby a systému střešní konstrukce. Tepelná izolace zajišťuje požadovanou úroveň tep

vnitřního prostředí, stejně jako snižuje energetické nároky na její dosažení. 
parametrem tepelně izolačních materiálů je jejich součinitel tepelné vodivosti λ [Wm-

islosti od výpočtového součinitele tepelné vodivosti podle požadovaného součinitele 
prostupu tepla stavební konstrukce U [Wm-2K-1]. Více viz kap. 6.3. 

Pro účely kompletace tohoto uceleného systému byly vybrány dvě základní materiálové
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ch se zpravidla používají elastické modifikované asfaltové 
se pro přeci jen méně stabilní podklad, z důvodu délkové 

a průhybů, nedoporučují. Je výhodné používat samolepící modifikované asfaltové pásy. 
Natavování na horní vlny je možné, ale technologicky obtížnější. Zpravidla se doporučují asfaltové pásy 

ním líci nebo jako vložku mezi krycími 
asfaltovými vrstvami. Parotěsné zábrany tohoto typu jsou považovány za spolehlivější a odolnější při zavrtávání 

VAP AL SK, SK VAP, VAP IND. 

derivátů dřeva je možné 
případě trapézových plechů. Dřevěné bednění musí být hoblované. Používají 

betonovém podkladě lze použít opět výše uvedené samolepící asfaltové 
výhodou použít i silnovrstvé asfaltové parotěsné 

tomto případě musí být dostatečně suchý a napenetrovaný 
případě použití tenkovrstvých parotěsných zábran jsou kladeny zvýšené 

povrchu neperforovaly vlastní 
žívají se následující výrobky: VAP AL SK, SK VAP, VAP IND a VAP AL. 

řevěné a/nebo betonové 
PE. Zpravidla se navrhují 

vysokou průtažností (až 700%). 

FATRAPAR 0,30 a spojované 
na dřevěné bednění z prken nebo 

je nutné separovat od těchto 

případě střešních plášťů nad vytápěným prostorem jednou z nejdůležitějších 
součástí skladby a systému střešní konstrukce. Tepelná izolace zajišťuje požadovanou úroveň tepelné stability 

stejně jako snižuje energetické nároky na její dosažení. Nejdůležitějším 
-1K-1]. Tloušťka tepelné 

islosti od výpočtového součinitele tepelné vodivosti podle požadovaného součinitele 

Pro účely kompletace tohoto uceleného systému byly vybrány dvě základní materiálové varianty 



 

                                                                                                                             

 

 

8.2.1. Tepelně izolační desky z minerálních vláken 

Tuhé střešní izolační desky zhotovené z
ze syntetické pryskyřice (termoset), s
nehořlavé (reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501
hmoty (malá citlivost na změny tepelných vlastností vlivem vzdušné vlhkosti, velmi malá nasákavost vody podle 
ČSN EN 13162), vykazují velmi dobrou prodyšnost pro vodní páru, dobrou chemickou odolnost (pH 3 
velmi dobrou snášenlivost s ostatními komponenty střešní skladby a podkladu. 
cyklech desky z kamenné vlny nedilatují, nesmršťují se
fyzikální vlastnosti. Při správném zacházení, uskladnění, montáži a dodržení aplikačních podmínek neexistuje 
žádné technické omezení užívání výrobku z
k životnímu prostředí a splňuje veškeré hygienické normy při použití ve stavebnictví.

Desky se zhotovují s homogenní strukturou (s téměř laminárně podélně ukládanými vlákny k
desek) anebo v integrovaném dvouvrstvém provedení
vrstva se zvýšenou objemovou hmotností mechanicky odolnější vůči nášlapu. 
Střešní desky jsou částečně pružné a brání přenosu akustických rázů a zvuku přes střechu
na perforovaný střešní trapézový plech nebo při vložení tvarových výplní do tohoto plechu fungují jako zvukový 
absorbér a snižují hladinu hluku v
a oboustranným sklonem) a tvarové díly a

8.2.2. Tepelně izolační desky z pěnových plastů 

Tvrdé izolační desky vyrobené z
buněčnou strukturou vyplněnou pentanem. Desky
vrstvou o tl.0,05mm nebo jsou řezány z
v tlaku a minimální nasákavostí. Teplotní dlouhodobá použitelnost +90°C. 

 

8.3. Povlaková krytina  

Povlaková střešní krytina je jedním z
podstřešního prostoru proti průniku srážkové vody a vlhkosti, stejně jako
do skladby konstrukce vlastní. Z tohoto principu zabezpečuje i fun
pláště.  Povlaková krytina musí být tedy z
požadované vytažení povlakové krytiny nad vrchní líc střešního pláště je vyžadováno 150 mm. Ukotvení 
povlakové krytiny na svislé konstrukce, prostupy a atiky musí být provedeno trvanlivě, tak aby bylo schopno 
přenést dilatační pohyby podkladu nebo prostupujících či navazujících konstrukcí a musí být vodotěsně 
zabezpečeno proti průsakům vody tekoucí po površích 

Obecně je doporučováno používat povlakové krytiny tzv. prefabrikované, nikoliv in
bezešvé. Běžnými typy prefabrikované povlakové krytiny jsou buď asfaltové pásy

8.3.1. Asfaltové hydroizolační pásy 

 

Používají se následující výrobky: FORCE 4000 FM v
S a FORCE 4000 S FE jako vrchní pás a 

                                                                                                                                                     

 

elně izolační desky z minerálních vláken na bázi kamenné vlny 

Tuhé střešní izolační desky zhotovené z vláken na bázi přírodního kamene – čediče a přísad, s
pryskyřice (termoset), s teplotní odolností do +250 °C, s bodem tavení vláken nad +1000 °C, 

nehořlavé (reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1). Desky jsou hydrofobizovány v 
hmoty (malá citlivost na změny tepelných vlastností vlivem vzdušné vlhkosti, velmi malá nasákavost vody podle 

azují velmi dobrou prodyšnost pro vodní páru, dobrou chemickou odolnost (pH 3 
ostatními komponenty střešní skladby a podkladu. Při denních a ročních teplotních 

kamenné vlny nedilatují, nesmršťují se, nezmenšují tloušťku a dlouhodobě nemění své stavebně 
fyzikální vlastnosti. Při správném zacházení, uskladnění, montáži a dodržení aplikačních podmínek neexistuje 

výrobku z hlediska trvanlivosti a životnosti. Izolace je recyklo
životnímu prostředí a splňuje veškeré hygienické normy při použití ve stavebnictví. 

homogenní strukturou (s téměř laminárně podélně ukládanými vlákny k
integrovaném dvouvrstvém provedení (patentovaný postup výroby Rockwool), kdy je vrchní 

vrstva se zvýšenou objemovou hmotností mechanicky odolnější vůči nášlapu. Kladou se jedno
pružné a brání přenosu akustických rázů a zvuku přes střechu

perforovaný střešní trapézový plech nebo při vložení tvarových výplní do tohoto plechu fungují jako zvukový 
absorbér a snižují hladinu hluku v podstřeší. Vyrábí se izolace jak rovinné, tak spádové vrstvy (s jedno

oboustranným sklonem) a tvarové díly a přířezy – atikové klíny, akustické výplně trapéz apod.

epelně izolační desky z pěnových plastů – PIR - Puren 

Tvrdé izolační desky vyrobené z pěnových plastů PIR (polyisokyanurát) bez obsahu freonu s
buněčnou strukturou vyplněnou pentanem. Desky jsou oboustranně opatřeny flísovým povrchem, hliníkovou 
vrstvou o tl.0,05mm nebo jsou řezány z blokové pěny bez povrchové úpravy. Desky mají

tlaku a minimální nasákavostí. Teplotní dlouhodobá použitelnost +90°C.  

laková střešní krytina je jedním z hlavních prvků střešního pláště. Zabezpečuje ochranu 
podstřešního prostoru proti průniku srážkové vody a vlhkosti, stejně jako proti průniku srážkové vody 

tohoto principu zabezpečuje i funkčnost tepelné izolace ve skladbě střešního 
pláště.  Povlaková krytina musí být tedy z těchto důvodů celistvá, tzv. hydroizolačně spojitá. Minimální 
požadované vytažení povlakové krytiny nad vrchní líc střešního pláště je vyžadováno 150 mm. Ukotvení 

ové krytiny na svislé konstrukce, prostupy a atiky musí být provedeno trvanlivě, tak aby bylo schopno 
přenést dilatační pohyby podkladu nebo prostupujících či navazujících konstrukcí a musí být vodotěsně 
zabezpečeno proti průsakům vody tekoucí po površích přilehlých konstrukcí a prostupů a to i při hnaném dešti.

Obecně je doporučováno používat povlakové krytiny tzv. prefabrikované, nikoliv in
bezešvé. Běžnými typy prefabrikované povlakové krytiny jsou buď asfaltové pásy, nebo tzv. 

sfaltové hydroizolační pásy - Axter 

 
Používají se následující výrobky: FORCE 4000 FM v případě jednovrstvých povlaků nebo FORCE 4000 

FE jako vrchní pás a TOPFIX PY FMP GRESE, případně TOPFIX PY FMP SPF, 
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na bázi kamenné vlny – Rockwool 

čediče a přísad, s pojivem 
ení vláken nad +1000 °C, 

 celém objemu izolační 
hmoty (malá citlivost na změny tepelných vlastností vlivem vzdušné vlhkosti, velmi malá nasákavost vody podle 

azují velmi dobrou prodyšnost pro vodní páru, dobrou chemickou odolnost (pH 3 – pH 11), 
Při denních a ročních teplotních 

a dlouhodobě nemění své stavebně 
fyzikální vlastnosti. Při správném zacházení, uskladnění, montáži a dodržení aplikačních podmínek neexistuje 

Izolace je recyklovatelná a šetrná 

homogenní strukturou (s téměř laminárně podélně ukládanými vlákny k povrchu 
tovaný postup výroby Rockwool), kdy je vrchní 

Kladou se jedno- a vícevrstvě. 
pružné a brání přenosu akustických rázů a zvuku přes střechu, při položení 

perforovaný střešní trapézový plech nebo při vložení tvarových výplní do tohoto plechu fungují jako zvukový 
Vyrábí se izolace jak rovinné, tak spádové vrstvy (s jedno – 

atikové klíny, akustické výplně trapéz apod. 

pěnových plastů PIR (polyisokyanurát) bez obsahu freonu s uzavřenou 
jsou oboustranně opatřeny flísovým povrchem, hliníkovou 

blokové pěny bez povrchové úpravy. Desky mají vysokou pevností 

hlavních prvků střešního pláště. Zabezpečuje ochranu 
proti průniku srážkové vody 

kčnost tepelné izolace ve skladbě střešního 
těchto důvodů celistvá, tzv. hydroizolačně spojitá. Minimální 

požadované vytažení povlakové krytiny nad vrchní líc střešního pláště je vyžadováno 150 mm. Ukotvení 
ové krytiny na svislé konstrukce, prostupy a atiky musí být provedeno trvanlivě, tak aby bylo schopno 

přenést dilatační pohyby podkladu nebo prostupujících či navazujících konstrukcí a musí být vodotěsně 
přilehlých konstrukcí a prostupů a to i při hnaném dešti. 

Obecně je doporučováno používat povlakové krytiny tzv. prefabrikované, nikoliv in-situ zhotovované, 
nebo tzv. plastové folie. 

 

případě jednovrstvých povlaků nebo FORCE 4000 
TOPFIX PY FMP GRESE, případně TOPFIX PY FMP SPF, jako spodní pás 



 

                                                                                                                             

 

 

v případě dvouvrstevných povlaků. Dvouvrstevné povlaky jsou doporučovány v
vyšší hydroizolační bezpečnosti. 

8.3.2. Plastové folie - Fatra

 Vyztužené fólie na bázi PVC

celkové tloušťky 1,2 až 2,4 mm jsou dodávány v

Vyztužené fólie na bázi FPO 

vyráběné v tloušťkách 1,5 až 20, mm, šířka role

              

8.4. Odvodňovací systém  

Odvodnění plochých střech se realizuje dvěma základními systémy, gravitačním a podtlakovým. Dále lze, 
podle umístění dešťových svodů, odvodnění rozlišit na vnitřní a vnější.

Základním parametrem střešních vpustí je jejich kapacita 
vždy výrobce dle ČSN EN 1253-2. 

Odvodňovací systém se musí vždy navrhovat jako celek a ve většině případů je nutné doplnit střešní 
vpusti také bezpečnostními přepady.

 

8.5. Prvky ochrany zdraví a bezpečnosti p

Při údržbě střech je nutné dbát veškerých zásad bezpečnosti a ochrany zdr
a používat běžné osobní ochranné prostředky (dále jen OOP), u většiny střech je ale nutné zajistit také ochranu 
proti pádu osob z výšky. Na základě zákona 309/2006 je nově zodpovědný za BOZP nejen na staveništi, ale také 
při údržbě budov po celou dobu jejich životnosti, zadavatel stavby neboli investor resp. stavebník.

Pro ochranu proti pádu osob z
je možné se připojit v případě práce na nebezpečném okraji střechy. Nebezpečí pádu hrozí ale také v
šachet, světlíků a jiných výplní otvorů, u kterých je možnost propadnutí 
je v našich podmínkách ve vzdálenosti do 1,5 m od hrany pádu.

 

                                                                                                                                                     

 

ě dvouvrstevných povlaků. Dvouvrstevné povlaky jsou doporučovány v případě nižších spádů z

Fatra 

bázi PVC-P FATRAFOL 810, 810/V  a 814 a homogenní fólie FATRAFOL 

celkové tloušťky 1,2 až 2,4 mm jsou dodávány v šířkách 650 až 205 mm.   

fólie na bázi FPO – FATRAFOL  P 918/SG-PV a FATRAFOL P 918 a homogenní fólie

1,5 až 20, mm, šířka role 1 025 a 2 050 mm 

 

Odvodnění plochých střech se realizuje dvěma základními systémy, gravitačním a podtlakovým. Dále lze, 
podle umístění dešťových svodů, odvodnění rozlišit na vnitřní a vnější. 

Základním parametrem střešních vpustí je jejich kapacita [l/s], kterou laboratorně stanovuje a dokladuje 

Odvodňovací systém se musí vždy navrhovat jako celek a ve většině případů je nutné doplnit střešní 
vpusti také bezpečnostními přepady. 

 

rvky ochrany zdraví a bezpečnosti při údržbě  

Při údržbě střech je nutné dbát veškerých zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) 
běžné osobní ochranné prostředky (dále jen OOP), u většiny střech je ale nutné zajistit také ochranu 

kladě zákona 309/2006 je nově zodpovědný za BOZP nejen na staveništi, ale také 
při údržbě budov po celou dobu jejich životnosti, zadavatel stavby neboli investor resp. stavebník.

Pro ochranu proti pádu osob z výšky jsou navrhovány systémy kotvících bodů ne
případě práce na nebezpečném okraji střechy. Nebezpečí pádu hrozí ale také v

šachet, světlíků a jiných výplní otvorů, u kterých je možnost propadnutí do hloubky. Nebezpečný okraj 
vzdálenosti do 1,5 m od hrany pádu. 
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případě nižších spádů z důvodu 

a 814 a homogenní fólie FATRAFOL 804,  

homogenní fólie P 918/H 

Odvodnění plochých střech se realizuje dvěma základními systémy, gravitačním a podtlakovým. Dále lze, 

[l/s], kterou laboratorně stanovuje a dokladuje 

Odvodňovací systém se musí vždy navrhovat jako celek a ve většině případů je nutné doplnit střešní 

 

aví při práci (dále jen BOZP) 
běžné osobní ochranné prostředky (dále jen OOP), u většiny střech je ale nutné zajistit také ochranu 

kladě zákona 309/2006 je nově zodpovědný za BOZP nejen na staveništi, ale také 
při údržbě budov po celou dobu jejich životnosti, zadavatel stavby neboli investor resp. stavebník. 

cích bodů nebo zařízení, ke kterým 
případě práce na nebezpečném okraji střechy. Nebezpečí pádu hrozí ale také v okolí 

do hloubky. Nebezpečný okraj 



 

                                                                                                                             

 

 

Kotvicí body a zařízení se připevňují téměř vždy přímo do nosné konstrukce střechy, a i když jsou určeny 
zejména pro provádění bezpečné údržby staveb, lze je využít i při výstavbě v
stavby není bezpečnost na střechách řešena kolektivními způsoby ochrany.

 

9. Požadavky na kompletní systém 

9.1. Podkladní konstrukce všeobecně

Doporučeným minimálním sklonem pro popisované
ploch ke střešním vpustem jsou 3%. P
a FPO  fólii pak 0,5%. Podkladní konstrukce má zabezpečovat 
nebyla dlouhodobě zadržována srážková voda 
životnost nebo funkčnost. Menší sklony je možné 
nebudou tvořit tzv. kaluže s výškou vody do 10 mm
Tzv. nulové spády lze použít pouze v

 

9.1.1. Podkladní konstrukce z

Nosná střešní konstrukce z
příslušnými normami. Průhyby a jiné změny tvaru a rozměrů konstrukcí způsobené mechanickým zatížením 
střech, teplotními, tvarovými a objemovými změnami vrstev střech nesmí nepříznivým způsobem ovlivnit 
funkci střechy ani v ploše ani v návaznosti na související konstrukce. 
příslušných norem. V návrhu nosné konstrukce je třeba zohlednit vzájemné ovlivňování některých kovů (viz 
ČSN 73 3610). 

Hydroizolační fólie se nesmí pokládat přímo na trapézový plech bez vhodné roznášecí vrstvy 
umožňující přítlak při horkovzdušném svařování (min. pevnost v

Použití výplně vln profilovaných ocelových plechů z

Přímo na trapézový plech se nesmí pokládat ani asfaltové pásy ať už nemodifikované nebo 
modifikované. 

                                                                                                                                                     

 

Kotvicí body a zařízení se připevňují téměř vždy přímo do nosné konstrukce střechy, a i když jsou určeny 
zejména pro provádění bezpečné údržby staveb, lze je využít i při výstavbě v případě, že v průběhu realizace 
stavby není bezpečnost na střechách řešena kolektivními způsoby ochrany. 

Požadavky na kompletní systém  

všeobecně 

inimálním sklonem pro popisované typy střešních  pláštů  
ke střešním vpustem jsou 3%. Podélný sklon žlabů z natavitelných asfaltových pásů 1%, svařitelných PVC 

Podkladní konstrukce má zabezpečovat takový spád, aby na vrchním líci střešní krytiny 
nebyla dlouhodobě zadržována srážková voda v množství poškozujícím krytinu vlastní nebo výrazně snižující její 

Menší sklony je možné akceptovat za předpokladu, že se na povrchu hydroizolace 
výškou vody do 10 mm s výjímkou rekonstrukce starých s

nulové spády lze použít pouze v hraničních případech a s dodatečným opatřením. 

Podkladní konstrukce z trapézového plechu 

Nosná střešní konstrukce z trapézového plechu musí být navržena na hodnoty zatížení stanovené 
mi. Průhyby a jiné změny tvaru a rozměrů konstrukcí způsobené mechanickým zatížením 

střech, teplotními, tvarovými a objemovými změnami vrstev střech nesmí nepříznivým způsobem ovlivnit 
ploše ani v návaznosti na související konstrukce. Průhyby nesmí překročit požadavky 
návrhu nosné konstrukce je třeba zohlednit vzájemné ovlivňování některých kovů (viz 

Hydroizolační fólie se nesmí pokládat přímo na trapézový plech bez vhodné roznášecí vrstvy 
řítlak při horkovzdušném svařování (min. pevnost v tlaku 60 kPa). 

Použití výplně vln profilovaných ocelových plechů z lehčených betonů je nepřípustné

Přímo na trapézový plech se nesmí pokládat ani asfaltové pásy ať už nemodifikované nebo 
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Kotvicí body a zařízení se připevňují téměř vždy přímo do nosné konstrukce střechy, a i když jsou určeny 
, že v průběhu realizace 

 všech odvodňovaných 
natavitelných asfaltových pásů 1%, svařitelných PVC 

spád, aby na vrchním líci střešní krytiny 
v množství poškozujícím krytinu vlastní nebo výrazně snižující její 

za předpokladu, že se na povrchu hydroizolace 
s výjímkou rekonstrukce starých střešních povlaků. 

trapézového plechu musí být navržena na hodnoty zatížení stanovené 
mi. Průhyby a jiné změny tvaru a rozměrů konstrukcí způsobené mechanickým zatížením 

střech, teplotními, tvarovými a objemovými změnami vrstev střech nesmí nepříznivým způsobem ovlivnit 
Průhyby nesmí překročit požadavky 

návrhu nosné konstrukce je třeba zohlednit vzájemné ovlivňování některých kovů (viz 

Hydroizolační fólie se nesmí pokládat přímo na trapézový plech bez vhodné roznášecí vrstvy 

lehčených betonů je nepřípustné 

Přímo na trapézový plech se nesmí pokládat ani asfaltové pásy ať už nemodifikované nebo 



 

                                                                                                                             

 

 

9.1.2. Podkladní konstrukce z

Podkladní vrstva musí být souvislá a dostatečně pevná (min. 
U rekonstrukcí plochých střech je nutné 
tahové zkoušky. Podklady musí být zbaveny všech nečistot a lokálních nerovností. Povrch může být vlhký, 
nesmí však na něm být kaluže vody, sníh a led.

Povrch podkladní vrstvy 
spáry musí být vyplněny vhodným materiálem. 

Podkladní vrstva z lehčeného betonu (
soudržná. Při nižší objemové hmotnosti než 10
o tloušťce min. 30 mm. 

V případě natavování asfaltových pásů a parozábran AXTER na povrch polystyrenbetonu je nutno 
tento též opatřit cementovým potěrem nebo zátěrem.

V případě pokládky hydroizolační vrstvy
tato separována netkanou textilií 
hmotnosti (např. u strojně hlazených betonů) musí být předem odsouhlaseno
garantem systému. 

 Dilatace musí být provedena v

9.1.3.      Podkladní konstrukce ze 

Všechny prvky dřevěné konstrukce (masivní dřevo, velkoformátové desky s
kromě desek s cementovým pojivem, musí být účinně ošetřeny proti biotickým škůdcům. Trvanlivost dřevěných 
prvků, které jsou do konstrukce zabudovány s
dodatečnému působení vody (např. v důsledku kondenzace), je třeba zajistit vhodným stavebně technickým 
opatřením, např. návrhem větrané vzduchové vrstvy
Ke kondenzaci vodní páry na spodním líci horního pláště může docházet i při úč
a to při tzv. „faktoru jasných nocí“. V
se, aby dřevěné nosné prvky byly přístupné pro
po celou dobu užívání konstrukce. 
na biotickou ochranu dřeva s dlouhodobou působ

Prkna je nutno osazovat na sraz, nejmenší tloušťka prken může být 25 mm, při osové vzdálenosti 
podpor ≥ 900 mm pak 30 mm, dále pak se statickým posouzením

Střešní tuhé desky lisované z
doporučenými dilatačními mezerami. Dilatační spáry se navrhují z důvodu objemov
Tloušťka těchto tuhých desek může být dle typu nižší než u dřeva (dřevotříska 21 mm, překližka a OSB deska 18 
mm). 

 

 Doporučené kotvení a dilatační sp

         

 

 

 
  

                                                                                                                                                     

 

ladní konstrukce ze železobetonu betonu a lehčeného betonu

Podkladní vrstva musí být souvislá a dostatečně pevná (min. 14 dnů od ukončení betonáže). 
rekonstrukcí plochých střech je nutné v případě pochybnosti o únosnosti podkladní vrstvy provést

koušky. Podklady musí být zbaveny všech nečistot a lokálních nerovností. Povrch může být vlhký, 
nesmí však na něm být kaluže vody, sníh a led. 

Povrch podkladní vrstvy - prefabrikátů - musí být souvislý, bez ostrých hran a výstupků. Styčné 
plněny vhodným materiálem.  

lehčeného betonu (perlitbeton, pěnobeton a plynobeton
i nižší objemové hmotnosti než 1000 kg/m3 je nutné zpevnit povrch cementovým potěrem 

í asfaltových pásů a parozábran AXTER na povrch polystyrenbetonu je nutno 
tento též opatřit cementovým potěrem nebo zátěrem. 

ydroizolační vrstvy z fólií  FATRAFOL přímo na podkladní konstrukci 
separována netkanou textilií min. plošné hmotnosti 300 g.m-2. Použití separační textilie o nižší plošné 

hmotnosti (např. u strojně hlazených betonů) musí být předem odsouhlaseno 

Dilatace musí být provedena v souladu s ČSN 731901. 

onstrukce ze dřeva a dřevních hmot 

Všechny prvky dřevěné konstrukce (masivní dřevo, velkoformátové desky s přísadou dřevní hmoty) 
cementovým pojivem, musí být účinně ošetřeny proti biotickým škůdcům. Trvanlivost dřevěných 

konstrukce zabudovány s vlhkostí vyšší než 16 % nebo mohou být v
dodatečnému působení vody (např. v důsledku kondenzace), je třeba zajistit vhodným stavebně technickým 

větrané vzduchové vrstvy, doplněním skladby o pojistnou hydroizolační vrstvu apod. 
Ke kondenzaci vodní páry na spodním líci horního pláště může docházet i při účinně větrané vzduchové vrstvě 

to při tzv. „faktoru jasných nocí“. V návrhu skladby střešního pláště je nutné tento jev zohlednit. Dopo
nosné prvky byly přístupné pro kontrolu, opravu nebo obnovu chemické ochrany dřeva 

 Pokud tento poždavek nelze splnit, je nutné volit
dlouhodobou působností 

Prkna je nutno osazovat na sraz, nejmenší tloušťka prken může být 25 mm, při osové vzdálenosti 
dále pak se statickým posouzením. 

Střešní tuhé desky lisované z dřevních hmot a překližkové dílce musí být kladeny s
poručenými dilatačními mezerami. Dilatační spáry se navrhují z důvodu objemových změn (

Tloušťka těchto tuhých desek může být dle typu nižší než u dřeva (dřevotříska 21 mm, překližka a OSB deska 18 

Doporučené kotvení a dilatační spáry OSB desek 
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betonu a lehčeného betonu 

14 dnů od ukončení betonáže). 
v případě pochybnosti o únosnosti podkladní vrstvy provést 

koušky. Podklady musí být zbaveny všech nečistot a lokálních nerovností. Povrch může být vlhký, 

musí být souvislý, bez ostrých hran a výstupků. Styčné 

plynobeton apod.) musí být 
nit povrch cementovým potěrem 

í asfaltových pásů a parozábran AXTER na povrch polystyrenbetonu je nutno 

fólií  FATRAFOL přímo na podkladní konstrukci musí být 
. Použití separační textilie o nižší plošné 

 výrobcem fólie nebo 

přísadou dřevní hmoty) 
cementovým pojivem, musí být účinně ošetřeny proti biotickým škůdcům. Trvanlivost dřevěných 

vlhkostí vyšší než 16 % nebo mohou být v konstrukci vystaveny 
dodatečnému působení vody (např. v důsledku kondenzace), je třeba zajistit vhodným stavebně technickým 

pojistnou hydroizolační vrstvu apod. 
inně větrané vzduchové vrstvě 

návrhu skladby střešního pláště je nutné tento jev zohlednit. Doporučuje 
bnovu chemické ochrany dřeva 

t, je nutné volit ochranné prostředky 

Prkna je nutno osazovat na sraz, nejmenší tloušťka prken může být 25 mm, při osové vzdálenosti 

dřevních hmot a překližkové dílce musí být kladeny s výrobcem 
ých změn (vlhkost, teplota). 

Tloušťka těchto tuhých desek může být dle typu nižší než u dřeva (dřevotříska 21 mm, překližka a OSB deska 18 

 



 

                                                                                                                             

 

 

 

9.2. Odolnost proti vztlaku větru 

Návrh mechanického kotvení, tzv. kotevní plán, včetně specifikace kotveních prvků pro každou 
jednotlivou plochou střechu, musí být zpracován autorizovaným statikem
dodavatelem kotevní techniky. 

Při návrhu mechanického kotvení se zohledňují veškeré okrajové podmínky 
výpočtu, zejména je nutno znát lokalitu (větrovou oblast), umístění budovy v
typ terénu, výšku budovy, geometrický tvar budovy, výšku atiky, typ a tloušťku 
podkladního trapézového plechu a přesnou celkovou skladbu střešního pláště (vč. 
šíře použitých pásů a jejich min. podélných přesahů). Potřebná je také informace, 
v jakém stupni rozestavěnosti je daná budova 
část stěn tvoří otvíravé části (vrata, dveře, okna) a jsou
budova bude pracovat s přetlakem či nikoliv.

Na základě výše uvedených vstupních údajů se stanoví předpokládané sání 

větru a provede se posouzení. Definice oblastí střechy (okraje, rohy, …) je záv
výše uvedených parametrech. Výpočet se provádí pro nejméně příznivý možný stav 
(aktuální i budoucí). 

Orientační návrh mechanického kotvení s
veřejnosti poskytnut na vyžádání dodavatelem mechanického kotven
dodavatelem povlakové hydroizolace, inženýrskou kanceláří.

Poznámky: 

- V případě, kdy je statickým výpočtem stanoven menší počet připojovacích míst než 2,
se vždy použít vždy min. 2,0 ks/m

- maximální vzdálenost kotevních míst v
trapézového plechu 

- dva kotevní prvky ve vzdálenostech menších nebo rovných 1

- talířky kotevních prvků musí být montovány min. 10 mm od okraje lemu (tzn. přesah kotveného pásu 
za talířek je min. 10 mm) 

- podél všech střešních detailů (např. světlíky, prostupy atd.) je nutné 
mechanické kotvení nad rámec kotevního plánu v

- Pro fóliový vodotěsnící systém FATRAFOL
prostupy atd.) doplňkové liniové mechanické kotvení pomocí obvodových ukončujících prvků 
z poplastovaného plechu příslušného tvaru a druhu. Doporučený počet kotevních míst na 1m délky prvku 
je 4 ks. 

- v oblastech kotvení hydroizolace se vzdáleností kotevních řad větší, než je rozměr použitých desek tepelné 
izolace, se doporučuje kotvit tyto desky alespoň 2 ks kotev/m
nesnižují počet připojovacích míst stanovený statickým 

- jestliže existují pochybnosti o vhodnosti podkladu, např. na staveništi, provede se k
výtažná zkouška (pro nový trapézový plech od tl. 0,63

                                                                                                                                                     

 

dolnost proti vztlaku větru  

Návrh mechanického kotvení, tzv. kotevní plán, včetně specifikace kotveních prvků pro každou 
jednotlivou plochou střechu, musí být zpracován autorizovaným statikem nebo 

Při návrhu mechanického kotvení se zohledňují veškeré okrajové podmínky 
výpočtu, zejména je nutno znát lokalitu (větrovou oblast), umístění budovy v terénu, 
typ terénu, výšku budovy, geometrický tvar budovy, výšku atiky, typ a tloušťku 

pézového plechu a přesnou celkovou skladbu střešního pláště (vč. 
šíře použitých pásů a jejich min. podélných přesahů). Potřebná je také informace, 

jakém stupni rozestavěnosti je daná budova – jaká část stěn je namontována, jakou 
části (vrata, dveře, okna) a jsou-li již namontována a zda 

přetlakem či nikoliv. 

Na základě výše uvedených vstupních údajů se stanoví předpokládané sání 

. Definice oblastí střechy (okraje, rohy, …) je závislá na 
výše uvedených parametrech. Výpočet se provádí pro nejméně příznivý možný stav 

Orientační návrh mechanického kotvení s určením typů a počtu kotev bude 
veřejnosti poskytnut na vyžádání dodavatelem mechanického kotvení nebo 

izolace, inženýrskou kanceláří.. 

případě, kdy je statickým výpočtem stanoven menší počet připojovacích míst než 2,
ks/m2 

maximální vzdálenost kotevních míst v řadě musí být 560 mm nebo minimálně v každé druhé vlně 

dva kotevní prvky ve vzdálenostech menších nebo rovných 150 mm se uvažují jako jeden kotevní prvek

talířky kotevních prvků musí být montovány min. 10 mm od okraje lemu (tzn. přesah kotveného pásu 

podél všech střešních detailů (např. světlíky, prostupy atd.) je nutné u asfaltových pásů 
mechanické kotvení nad rámec kotevního plánu v počtu 4 ks/bm 

Pro fóliový vodotěsnící systém FATRAFOL-S je nutné provést podél všech střešních detailů (atiky, světlíky, 
prostupy atd.) doplňkové liniové mechanické kotvení pomocí obvodových ukončujících prvků 

poplastovaného plechu příslušného tvaru a druhu. Doporučený počet kotevních míst na 1m délky prvku 

kotvení hydroizolace se vzdáleností kotevních řad větší, než je rozměr použitých desek tepelné 
izolace, se doporučuje kotvit tyto desky alespoň 2 ks kotev/m2; tyto pomocné, staticky neúčinné kotvy 
nesnižují počet připojovacích míst stanovený statickým posouzením nebo kotevním plánem.

jestliže existují pochybnosti o vhodnosti podkladu, např. na staveništi, provede se k 
nový trapézový plech od tl. 0,63 mm není zkoušky třeba) 
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Návrh mechanického kotvení, tzv. kotevní plán, včetně specifikace kotveních prvků pro každou 

případě, kdy je statickým výpočtem stanoven menší počet připojovacích míst než 2,0 ks/m2, doporučuje 

0 mm nebo minimálně v každé druhé vlně 

0 mm se uvažují jako jeden kotevní prvek 

talířky kotevních prvků musí být montovány min. 10 mm od okraje lemu (tzn. přesah kotveného pásu 

u asfaltových pásů provést doplňkové 

dél všech střešních detailů (atiky, světlíky, 
prostupy atd.) doplňkové liniové mechanické kotvení pomocí obvodových ukončujících prvků 

poplastovaného plechu příslušného tvaru a druhu. Doporučený počet kotevních míst na 1m délky prvku 

kotvení hydroizolace se vzdáleností kotevních řad větší, než je rozměr použitých desek tepelné 
; tyto pomocné, staticky neúčinné kotvy 

ouzením nebo kotevním plánem. 

 ověření funkce sestavy 



 

                                                                                                                             

 

 

9.3. Stavební tepelná technika 

9.3.1. Šíření tepla  

9.3.1.1. Součinitel prostupu tepla konstrukce 

Maximální požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
jednoplášťových střech pro budovy s
tabulka č.1: 

Tabulka č.1: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 

       Popis konstrukce 

Střecha plochá a šikmá se 

 sklonem do 45º včetně 

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U
73 0540-2 článku 5.2.1. 

Pokud je v konstrukci střechy vrstva s proměnno
součinitele prostupu tepla, pak se součinitel prostupu tepla mění po ploše konstrukce. Proměnný součinitel 
prostupu tepla je možno nahradit jedinou hodnotou získanou integrací proměnné hodnoty přes celou plochu 
konstrukce. ČSN EN ISO 6946 uvádí v příloze 

Ro je odpor prostupu tepla konstrukce kromě zkosené

vrstvy (započíst spárové a vzduchové vrstvy)

Ri tepelný odpor vypočtený zvlášť pro každou dílčí část podle vztahu  Ri = di/

(di - tloušťka zkosené vrstvy v nejvyšš

λi je součinitel tepelné vodivosti materiálu zkosené vrstvy)

 

 

Úroveň ∆U Popis netěsností v izolaci

0 0,00 Tepelná izolace je osazena tak, že neumožňuje žádný pohyb vzduchu

1 0,01 Tepelná izolace je osazena tak, že neumožňuje pohyb vzduchu. 
Vzduchové mezery mohou být součástí tepelné izolace.

2 0,04 Je umožněn pohyb vzduchu. Vzduchové mezery mohou být součástí 
tepelné izolace.

 

 

EN ISO 6946  - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla 

                                                                                                                                                     

 

tavební tepelná technika  

oučinitel prostupu tepla konstrukce  

Maximální požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla
jednoplášťových střech pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou         θim = 20°C uvádí následující 

č.1: Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla  

Součinitel prostupu tepla UN [W/(m

Požadované 
hodnoty 

Doporučené 
hodnoty 

Požadované pro 
NED 

Doporučené pro NED
Požadované pro PD

0,24 0,16 

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN pro ostatní budovy se určí podle ČSN 

Pokud je v konstrukci střechy vrstva s proměnnou tloušťkou tepelné izolace a změny ovlivní hodnotu
součinitele prostupu tepla, pak se součinitel prostupu tepla mění po ploše konstrukce. Proměnný součinitel 
prostupu tepla je možno nahradit jedinou hodnotou získanou integrací proměnné hodnoty přes celou plochu 
konstrukce. ČSN EN ISO 6946 uvádí v příloze C výpočtovou metodu a postup výpočtu. 

je odpor prostupu tepla konstrukce kromě zkosené 

vrstvy (započíst spárové a vzduchové vrstvy) 

Ri tepelný odpor vypočtený zvlášť pro každou dílčí část podle vztahu  Ri = di/λi  

tloušťka zkosené vrstvy v nejvyšším bodě, 

činitel tepelné vodivosti materiálu zkosené vrstvy) 

Popis netěsností v izolaci 

Tepelná izolace je osazena tak, že neumožňuje žádný pohyb vzduchu

Tepelná izolace je osazena tak, že neumožňuje pohyb vzduchu. 
uchové mezery mohou být součástí tepelné izolace. 

Je umožněn pohyb vzduchu. Vzduchové mezery mohou být součástí 
tepelné izolace. 

  
 

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda 
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Maximální požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/(m2·K)] 
= 20°C uvádí následující 

[W/(m2·K)] 

Doporučené pro NED 
Požadované pro PD 

0,11 

pro ostatní budovy se určí podle ČSN 

tloušťkou tepelné izolace a změny ovlivní hodnotu 
součinitele prostupu tepla, pak se součinitel prostupu tepla mění po ploše konstrukce. Proměnný součinitel 
prostupu tepla je možno nahradit jedinou hodnotou získanou integrací proměnné hodnoty přes celou plochu 

 

Tepelná izolace je osazena tak, že neumožňuje žádný pohyb vzduchu 

Tepelná izolace je osazena tak, že neumožňuje pohyb vzduchu. 

Je umožněn pohyb vzduchu. Vzduchové mezery mohou být součástí 



 

                                                                                                                             

 

 

9.3.1.2. Teplotní faktor  

9.3.2. Celoroční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry 

Pro stavební konstrukci, u které kondenz
funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 
aby splňovalo podmínku: Mc ≤ Mc,N 

Pro jednoplášťovou střechu, konstrukci se zabudovanými 
tepelně izolačním systémem, vnějším obkladem, popř. jinou obvodovou konstrukci s
vnějšími povrchovými vrstvami je M

Mc,N = 0,10 [kg/(m2·a)] nebo 3% plošné hmotnosti materiál

Požadavek se prokazuje 
po měsících podle ČSN EN ISO 13788, při nedostatku návrhových klimatických údajů se připouští výpočet podle 
ČSN 73 0540-4. Pro rozhraní vrstev se uvažuje nižší z

Zároveň platí: 

1.     Při  zabudování  dřeva
jeho   dovolenou vlhkost podle ČSN 
hmotnostní vlhkost těchto materiálů 

2.     Při  kondenzaci  v lehké
vrstva),  se omezeni zkondenzovaného
stanoví společně pro tuto a bezprostředně  sousedící  

Ve stavební konstrukci s připuštěnou omezenou kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce nesmí 
v roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry zbýt žádné zkondenzo

páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost konstrukce. Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř 
konstrukce Mc, v kg/(m2 ·a),  tedy  musí  být  nižší  než  roční  množství  vypařitelné  vodní  páry  uvnitř  
konstrukce Mev, v kg/(m2 ·a). 

Zároveň platí: 

Je-Ii ve stavebních konstrukcích dřevo a/nebo materiály na bázi dřeva, pak musí být provedena 
ochrana těchto materiálů podle ČSN 
2. Zároveň je při zabudování nutné dodr

9.4. Požární bezpečnost  

Požární ochrana se řídí normami ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0810 : 2005, ČSN EN 13051
13 501-5+A1 a dalšími.  

Chování střech během požáru se dělí na dva základní okruhy dané scénáře
stavebního dílu: 

a) zatížení střechy požárem shora
vnějším povrchu střechy (inicializace může vzniknout zapálením střeš
tepla na povrch střechy, hořícím předmětem, šířením ohně po povrchu anebo pod povrchem střechy, 
to vše za spoluúčasti nebo bez větru, případně s
prostoru), 

b) zatížení střechy požárem zdola
střechou). 

 

Při hodnocení střech podle bodu a) se 
pak klasifikovány na základě modelování kombinace zatěžujících parametrů (např. test typu t3 podle ČSN  
CEN/TS 1187 zahrnuje účinek hořícího předmětu + sálavého tepla + účinek větru při sklonu stře
a 30°, test t1 podle téže normy pouze účinek hořícího předmětu při sklonu střešní roviny 15°
se děje podle kritérií stanovených v
splnění normových kritérií podle vybraného typu testu (
(t3) znamená, že nedošlo k proniknutí ohně přes střechu, rozhoření krytiny ane

                                                                                                                                                     

 

eloroční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry  

Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry uvnitř skladby neohrozí její požadovanou 
funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

 . 

Pro jednoplášťovou střechu, konstrukci se zabudovanými dřevěnými prvky, konstrukci s
tepelně izolačním systémem, vnějším obkladem, popř. jinou obvodovou konstrukci s difúzně málo propustnými 

Mc,N nižší z hodnot:  

·a)] nebo 3% plošné hmotnosti materiálu. 

Požadavek se prokazuje výpočtem celoroční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry 
měsících podle ČSN EN ISO 13788, při nedostatku návrhových klimatických údajů se připouští výpočet podle 

4. Pro rozhraní vrstev se uvažuje nižší z hodnot plošné hmotnosti materiálů.

Při  zabudování  dřeva a/nebo materiálů na bázi dřeva do stavebních  konstrukci je 
ČSN 491531-1.  Překročí-li za normových podmínek užívání ro

teriálů 18 %, je požadovaná funkce konstrukce ohrožena. 

Při  kondenzaci  v lehké tenké vrstvě, umožňující snadný transport kondenzátu 
se omezeni zkondenzovaného množství Mc  hodnotou   odpovídající 3% plošné hmotnosti materiálu 

společně pro tuto a bezprostředně  sousedící  vrstvu.   

Ve stavební konstrukci s připuštěnou omezenou kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce nesmí 
roční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry zbýt žádné zkondenzované množství vodní

páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost konstrukce. Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř 
·a),  tedy  musí  být  nižší  než  roční  množství  vypařitelné  vodní  páry  uvnitř  

Ii ve stavebních konstrukcích dřevo a/nebo materiály na bázi dřeva, pak musí být provedena 
podle ČSN 490600-1 nejméně pro třídu ohrožení 2 podle ČSN EN 335

nutné dodržet jeho dovolenou vlhkost podle ČSN 49 1531-1.

ožární ochrana se řídí normami ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0810 : 2005, ČSN EN 13051

Chování střech během požáru se dělí na dva základní okruhy dané scénářem požárního zatížení tohoto 

zatížení střechy požárem shora – tj. chování při vnějším požáru, kdy se jedná o možné šíření ohně po 
vnějším povrchu střechy (inicializace může vzniknout zapálením střešní krytiny, působením sálavého 

vrch střechy, hořícím předmětem, šířením ohně po povrchu anebo pod povrchem střechy, 
to vše za spoluúčasti nebo bez větru, případně s vlivem podtlaku nebo přetlaku v

zatížení střechy požárem zdola – tj. chování při požáru, který nastane uvnitř budovy

Při hodnocení střech podle bodu a) se během zkoušky vyvozují některé uvedené situace, střechy jsou 
pak klasifikovány na základě modelování kombinace zatěžujících parametrů (např. test typu t3 podle ČSN  

1187 zahrnuje účinek hořícího předmětu + sálavého tepla + účinek větru při sklonu stře
pouze účinek hořícího předmětu při sklonu střešní roviny 15°

se děje podle kritérií stanovených v normě, výsledkem jsou klasifikace popisující písmennými indexy časové 
splnění normových kritérií podle vybraného typu testu (– existují celkem 4 testy: t1 – t4). Např. hodnocení B

proniknutí ohně přes střechu, rozhoření krytiny anebo šíření požáru ani po dobu 
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ace vodní páry uvnitř skladby neohrozí její požadovanou 
funkci, se požaduje omezení ročního množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mc, v kg/(m2·a) tak, 

dřevěnými prvky, konstrukci s vnějším 
difúzně málo propustnými 

celoroční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry 
měsících podle ČSN EN ISO 13788, při nedostatku návrhových klimatických údajů se připouští výpočet podle 

t plošné hmotnosti materiálů. 

tavebních  konstrukci je nutné dodržet    
za normových podmínek užívání rovnovážná 

 

kondenzátu (např. separační 
% plošné hmotnosti materiálu 

Ve stavební konstrukci s připuštěnou omezenou kondenzací vodní páry uvnitř konstrukce nesmí 
vané množství vodní 

páry, které by trvale zvyšovalo vlhkost konstrukce. Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř 
·a),  tedy  musí  být  nižší  než  roční  množství  vypařitelné  vodní  páry  uvnitř  

Ii ve stavebních konstrukcích dřevo a/nebo materiály na bázi dřeva, pak musí být provedena 
pro třídu ohrožení 2 podle ČSN EN 335-1 a ČSN EN 335-

1. 

ožární ochrana se řídí normami ČSN 73 0802, 73 0804, 73 0810 : 2005, ČSN EN 13051-1, ČSN EN 

m požárního zatížení tohoto 

tj. chování při vnějším požáru, kdy se jedná o možné šíření ohně po 
ní krytiny, působením sálavého 

vrch střechy, hořícím předmětem, šířením ohně po povrchu anebo pod povrchem střechy, 
vlivem podtlaku nebo přetlaku v podstřešním 

ane uvnitř budovy (v prostoru pod 

uvedené situace, střechy jsou 
pak klasifikovány na základě modelování kombinace zatěžujících parametrů (např. test typu t3 podle ČSN  

1187 zahrnuje účinek hořícího předmětu + sálavého tepla + účinek větru při sklonu střešní roviny 5° 
pouze účinek hořícího předmětu při sklonu střešní roviny 15° a 45°). Hodnocení 

ýsledkem jsou klasifikace popisující písmennými indexy časové 
t4). Např. hodnocení BROOF 
šíření požáru ani po dobu 



 

                                                                                                                             

 

 

60 minut od zahájení testu t3 při zatížení hořícím předmětem, sálavým teplem a bočním větrem o rychlosti 
3 m/s. 

 

Při hodnocení podle bodu b) se 
zkušební křivka – předpokládá se, že v
obsahem celulózy, kdy rychlost rozhoření a dosažené teploty jsou charakterizované touto křivkou závislosti 
teploty na čase, za předpokladu vzniku plně rozvinutého pož
1365-2 se hodnotí kritérium nosnosti střechy (R) pomocí velikosti a rychlosti deformace při zatěžování požárem
(kritérium R), kritérium celistvosti (E) kontrolou pronikání plamenů nebo vz
a kritérium izolace (I), tj. schopnost nepřekročit určitou teplotu na horním povrchu střechy po sledovaný čas. 
Např. hodnocení REI 45 minut znamená, že střecha splnila všechna kritéria 
po dobu nejméně 45 minut. To vše se hodnotí za simulace zatížení střechy sněhovou vrstvou, případně včetně 
zatížení technologií podvěšenou ke střešnímu plášti (střešní odpady, elektroi
na vzdálenosti podpor nosné konstrukce.

Střecha nehodnocená podle tohoto t
se klasifikuje jako „požárně otevřená plocha“, což znamená, že požár přes ni pronikne do doby 15 minut buď 
prohořením, nebo jejím zřícením či nadměrnou deformací.

 

Posledním a nadřazeným 
které se klasifikují pomocí tzv. Eurotříd
vrstvy v tom směru, zda přispívá či nepřispívá k
při požáru hrozí nebezpečí nekontrolovaného vzplanutí (flashoveru) a pokud ano, tedy v
požáru, dále zda nehrozí odkapávání nebo odpadávání hořících částic a zda se při hoření tvoří kouř a o jaké 
intenzitě. Hodnocení se děje pomocí písmenných indexů (A 
nejsou vůbec odzkoušené) a upřesňující charakteristiky (d 
až d2; s1 až s3 – kouř o definovaném stupni intenzity). 
tak korozní účinky spalin nebo kontaminace hasicí vody apod.
přispívá k vývinu požáru, vzplanutí po 10 minutách, téměř bez kouře, žádné plamenně hořící kapky

A1 (výrobek je nehořlavý, nepřispívá k
hodnocení nestanoví). 

 

 Z hlediska praktického využití uvedených poznatků se odvozují požadavky na střechy podle 
účelu použití, podle požadované požární od
uvnitř objektů, vnitřní struktuře objektů 
provozu anebo uskladněných hmot, vybavení prvky aktivní a pasivní bezpečnosti, doj
hasičských jednotek a dostupnosti pr

A. podle chování při vnějším požáru
1. střechy bez zkoušení podle 

opatření, a to pouze v případě, že střecha je
2. střechy klasifikované jako B

že plocha je bez požárního rizika
3. střechy v prostoru s požárním rizikem anebo pásy s

BROOF (t3). 

Jako požární předěl v ploše střechy 
o šířce min. 2,0 m, nebo lze použít pás vystupující alespoň 0,30 m nad rovinu střechy, procházející 
skladbou střechy a s povrchem DP1 (tedy např. oplechovaná požární zídka).

 

B. Druhým požadavkem návrhu projektanta je požární odolnost střechy stanovená požárním projektem, 
což se děje v rozsahu REI 15 
V tomto směru znamená DP1 složení střechy pouze takovým z
že nezvyšují požární riziko a šíření požáru.

 

Požadavek skupiny A. i B. v
složení střešní skladby takové, aby odpovídalo požadavkům podle již předem absolvovaných požárních zkoušek 
a jejich požárních klasifikací. V určitých případech se podle několika existujíc
tzv. rozšířená klasifikace (bez nutnosti dalšího zkou

                                                                                                                                                     

 

zahájení testu t3 při zatížení hořícím předmětem, sálavým teplem a bočním větrem o rychlosti 

podle bodu b) se testuje časová odolnost střechy modelovému požáru (tzv. celulózová 
předpokládá se, že v běžných stavbách je při požáru jako palivo hořlavina s

obsahem celulózy, kdy rychlost rozhoření a dosažené teploty jsou charakterizované touto křivkou závislosti 
teploty na čase, za předpokladu vzniku plně rozvinutého požáru). Při zkoušení modelu střechy podle ČSN EN 

se hodnotí kritérium nosnosti střechy (R) pomocí velikosti a rychlosti deformace při zatěžování požárem
, kritérium celistvosti (E) kontrolou pronikání plamenů nebo vznikem otvorů určené ve

kritérium izolace (I), tj. schopnost nepřekročit určitou teplotu na horním povrchu střechy po sledovaný čas. 
Např. hodnocení REI 45 minut znamená, že střecha splnila všechna kritéria nosnosti, celistvosti a izolace 

e se hodnotí za simulace zatížení střechy sněhovou vrstvou, případně včetně 
zatížení technologií podvěšenou ke střešnímu plášti (střešní odpady, elektroinstalace apod.) v

vzdálenosti podpor nosné konstrukce. 

Střecha nehodnocená podle tohoto testu anebo nesplňující ani nejkratší požární odolnost (15 minut) 
se klasifikuje jako „požárně otevřená plocha“, což znamená, že požár přes ni pronikne do doby 15 minut buď 
prohořením, nebo jejím zřícením či nadměrnou deformací. 

a nadřazeným hodnocením je reakce na oheň jednotlivých komponent střešní skladby, 
které se klasifikují pomocí tzv. Eurotříd podle ČSN EN 13501-1. Jedná se o rozšířené hodnocení materiálu každé 

tom směru, zda přispívá či nepřispívá k požáru (pomocí spalného tepla výrobku dané vrstvy), zda 
požáru hrozí nebezpečí nekontrolovaného vzplanutí (flashoveru) a pokud ano, tedy v

zda nehrozí odkapávání nebo odpadávání hořících částic a zda se při hoření tvoří kouř a o jaké 
ocení se děje pomocí písmenných indexů (A – E, index F je pouze pro výrobky, které 

nejsou vůbec odzkoušené) a upřesňující charakteristiky (d – odkapávající nebo odpadávající částice: d0 
kouř o definovaném stupni intenzity). Toxicita kouře a jeho další účinky se nehodnotí, stejně 

tak korozní účinky spalin nebo kontaminace hasicí vody apod. Příklad: C – s1, d0 (výrobek omez
vývinu požáru, vzplanutí po 10 minutách, téměř bez kouře, žádné plamenně hořící kapky

A1 (výrobek je nehořlavý, nepřispívá k vývinu požáru) – v tomto případě se 

hlediska praktického využití uvedených poznatků se odvozují požadavky na střechy podle 
požární odolnosti staveb (závisí na požárním zatížení 

uvnitř objektů, vnitřní struktuře objektů – výšce a šířce budovy, počtu přítomných osob, strategickém významu 
, vybavení prvky aktivní a pasivní bezpečnosti, dojezdovém čase zásahových 

hasičských jednotek a dostupnosti pro zásah atd.) následovně: 

podle chování při vnějším požáru: 
střechy bez zkoušení podle ČSN CEN/TS 1187: maximální plošný rozsah do 1500 m2 bez dalších 

případě, že střecha je v prostoru bez požárního rizika, 
střechy klasifikované jako BROOF (t1)  - mohou překročit plošný rozsah nad 1500 m2 v

plocha je bez požárního rizika, ale musí mít požární předěl,  
požárním rizikem anebo pásy s funkcí požárního předělu musí vyhovět klasifikaci 

ploše střechy se dá použít buď střešní skladba klasifikovaná ad 3., tedy B
o šířce min. 2,0 m, nebo lze použít pás vystupující alespoň 0,30 m nad rovinu střechy, procházející 

povrchem DP1 (tedy např. oplechovaná požární zídka). 

Druhým požadavkem návrhu projektanta je požární odolnost střechy stanovená požárním projektem, 
rozsahu REI 15 – REI 60 minut, eventuálně s doplňkovým hodnocením 

tomto směru znamená DP1 složení střechy pouze takovým způsobem a z
nezvyšují požární riziko a šíření požáru. 

v určité úrovni může být stanoven současně. Zpravidla pak projektant vybírá 
ešní skladby takové, aby odpovídalo požadavkům podle již předem absolvovaných požárních zkoušek 

určitých případech se podle několika existujících klasifikací dá odvodit 
rozšířená klasifikace (bez nutnosti dalšího zkoušení) na základě hodnověrného výpočtu a porovnání, nebo 
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zahájení testu t3 při zatížení hořícím předmětem, sálavým teplem a bočním větrem o rychlosti 

časová odolnost střechy modelovému požáru (tzv. celulózová 
běžných stavbách je při požáru jako palivo hořlavina s převládajícím 

obsahem celulózy, kdy rychlost rozhoření a dosažené teploty jsou charakterizované touto křivkou závislosti 
áru). Při zkoušení modelu střechy podle ČSN EN 

se hodnotí kritérium nosnosti střechy (R) pomocí velikosti a rychlosti deformace při zatěžování požárem 
nikem otvorů určené velikosti 

kritérium izolace (I), tj. schopnost nepřekročit určitou teplotu na horním povrchu střechy po sledovaný čas. 
nosnosti, celistvosti a izolace 

e se hodnotí za simulace zatížení střechy sněhovou vrstvou, případně včetně 
nstalace apod.) v závislosti 

estu anebo nesplňující ani nejkratší požární odolnost (15 minut) 
se klasifikuje jako „požárně otevřená plocha“, což znamená, že požár přes ni pronikne do doby 15 minut buď 

ocením je reakce na oheň jednotlivých komponent střešní skladby, 
. Jedná se o rozšířené hodnocení materiálu každé 

ýrobku dané vrstvy), zda 
požáru hrozí nebezpečí nekontrolovaného vzplanutí (flashoveru) a pokud ano, tedy v jakém čase od vzniku 

zda nehrozí odkapávání nebo odpadávání hořících částic a zda se při hoření tvoří kouř a o jaké 
pro výrobky, které takto 

odkapávající nebo odpadávající částice: d0 – žádné 
Toxicita kouře a jeho další účinky se nehodnotí, stejně 

s1, d0 (výrobek omezeně, ale  
vývinu požáru, vzplanutí po 10 minutách, téměř bez kouře, žádné plamenně hořící kapky);  

tomto případě se žádné další dodatečné 

hlediska praktického využití uvedených poznatků se odvozují požadavky na střechy podle 
olnosti staveb (závisí na požárním zatížení – množství hořlavin 

výšce a šířce budovy, počtu přítomných osob, strategickém významu 
ezdovém čase zásahových 

: maximální plošný rozsah do 1500 m2 bez dalších 

ozsah nad 1500 m2 v případě, 

ního předělu musí vyhovět klasifikaci 

klasifikovaná ad 3., tedy BROOF (t3) 
o šířce min. 2,0 m, nebo lze použít pás vystupující alespoň 0,30 m nad rovinu střechy, procházející celou 

Druhým požadavkem návrhu projektanta je požární odolnost střechy stanovená požárním projektem, 
doplňkovým hodnocením DP1 – DP3. 

působem a z takových složek, 

může být stanoven současně. Zpravidla pak projektant vybírá 
ešní skladby takové, aby odpovídalo požadavkům podle již předem absolvovaných požárních zkoušek 

ích klasifikací dá odvodit 
šení) na základě hodnověrného výpočtu a porovnání, nebo 



 

                                                                                                                             

 

 

se musí nově navržená skladba přímo odzkoušet (což nemusí být vždy jisté z
a představuje finančně náročnou záležitost).

Stanovení výsledné požární odolnosti střešního pláště m
pouze odpovědnou a autorizovanou osobou v

 

Hodnocení střešních skladeb podle požárního scénáře A. a B. 

Nosný podklad střechy 

trapézový plech (plný) 

beton 

bednění z dřevitých plošných prvků 

bednění z dřevěných prken 

 

Nosný podklad střechy 

trapézový plech (plný)* 

*Pozn.: statická charakteristika nosného plechu, sněhová oblast, rozpětí podpor
a skladeb střechy nutno konzultovat s

9.5. Odvodnění střešního pláště 

Pro odvodnění plochých střešních plášťů se používají buď gravitační střešní vpusti, nebo podtlakové 
střešní vpusti. Návrh, počet a dimenze vpustí se řídí ustanovením normy ČSN 75 6760 
ČSN EN 12056-3. 

Návrh gravitačních střešních vpustí se provede podle následujících kroků.

 
1. Stanovení odtoku Q dešťových vod z

Q = i . A . C [l/s]
 

• i je intenzita deště, která se pro střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením uvažuje hodnotou i = 
0,03 l/s. m

2
; pro ostatní plochy se intenzita deště uvažuje hodnotou podle ČSN 75 6101.

• A je půdorysný průmět odvo
12056-3:2001 v m

2 

◦ Účinná plocha střechy je půdorysný průmět odvodňované plochy v m

◦ Do účinné plochy se započítavají i navazující přilehlé konstrukce odvodněné na plochu střechy

◦ Tam kde se účinek větru zohledňuje ve výpočtech dešťového odtoku a kde déšť je větrem hnán 
proti stěně a 
může odtékat na střechu či do střešního žlabu, je vhodné připočítat 50% plochy stěny k účinné 
ploše střechy. 

• C je součinitel odtoku[-] 

◦ C ≤ 1,0 

◦ C = 1 – U standartních střech.

◦ Součinitel C je ovlivněn sklonem střechy a schopnosm střechy zadržet vodu
při zohlednění retenčních schopnosm mohl být součinitel odtoku menší než 
doporučuje aby nebyl menší 1, protože nejen v dob

                                                                                                                                                     

 

se musí nově navržená skladba přímo odzkoušet (což nemusí být vždy jisté z hlediska zár
představuje finančně náročnou záležitost). 

požární odolnosti střešního pláště musí být provedeno na základě odborného posouzení 
odpovědnou a autorizovanou osobou v oboru požární bezpečnosti staveb.  

střešních skladeb podle požárního scénáře A. a B. – dosažené klasifikace: 

Tepelně izolační vrstva Střešní krytina 

ROCKWOOL Monrock MAX 
E, 

Puren PIR MV, jednovrstvé 
kladení min.tl. 80 mm 

asfaltové pásy  

nebo  

plastová fólie 

(PVC-P) 

 

  

Tepelně izolační vrstva Střešní krytina 

ROCKWOOL Monrock MAX 
(E), Durock, Dachrock, 
Hardrock MAX  

tloušťka: 2 x 60 mm, nebo 
160 mm (jednovrstvě nebo 
2 vrstvy) 

asfaltové pásy  

nebo  

plastová fólie 

(PVC-P) 

Puren PIR MV, jednovrstvé 
kladení min.tl.80 mm 

*Pozn.: statická charakteristika nosného plechu, sněhová oblast, rozpětí podpor, kotvení
skladeb střechy nutno konzultovat s vlastníkem požárního klasifikačního protokolu. 

dvodnění střešního pláště  

Pro odvodnění plochých střešních plášťů se používají buď gravitační střešní vpusti, nebo podtlakové 
ti. Návrh, počet a dimenze vpustí se řídí ustanovením normy ČSN 75 6760 – vnitřní kanalizace a dále 

Návrh gravitačních střešních vpustí se provede podle následujících kroků. 

dešťových vod z odvodňované střechy podle následujícího vztahu:
[l/s] 

je intenzita deště, která se pro střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením uvažuje hodnotou i = 
; pro ostatní plochy se intenzita deště uvažuje hodnotou podle ČSN 75 6101.

je půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy vypočtená podle 4.3.2 ČSN EN 

Účinná plocha střechy je půdorysný průmět odvodňované plochy v m2. 

Do účinné plochy se započítavají i navazující přilehlé konstrukce odvodněné na plochu střechy

de se účinek větru zohledňuje ve výpočtech dešťového odtoku a kde déšť je větrem hnán 

může odtékat na střechu či do střešního žlabu, je vhodné připočítat 50% plochy stěny k účinné 

andartních střech. 

Součinitel C je ovlivněn sklonem střechy a schopnosm střechy zadržet vodu. U střech se substrátem 
při zohlednění retenčních schopnosm mohl být součinitel odtoku menší než 1, nicméně se 
doporučuje aby nebyl menší 1, protože nejen v době stavby by odvodnění bylo nedostatečné, ale 
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hlediska záruky výsledku 

usí být provedeno na základě odborného posouzení 

Klasifikace – vnější 
požár 

             BROOF (t3) 

 

Klasifikace – požární 
odolnost 

       REI 20, REI 30,  

       REI 45, REI 60 
 

       REI 15 

kotvení a další detaily testů 

Pro odvodnění plochých střešních plášťů se používají buď gravitační střešní vpusti, nebo podtlakové 
vnitřní kanalizace a dále 

edujícího vztahu:  

je intenzita deště, která se pro střechy a plochy ohrožující budovu zaplavením uvažuje hodnotou i = 
; pro ostatní plochy se intenzita deště uvažuje hodnotou podle ČSN 75 6101. 

dňované plochy nebo účinná plocha střechy vypočtená podle 4.3.2 ČSN EN 

Do účinné plochy se započítavají i navazující přilehlé konstrukce odvodněné na plochu střechy 

de se účinek větru zohledňuje ve výpočtech dešťového odtoku a kde déšť je větrem hnán 

může odtékat na střechu či do střešního žlabu, je vhodné připočítat 50% plochy stěny k účinné 

U střech se substrátem 
1, nicméně se 

ě stavby by odvodnění bylo nedostatečné, ale 



 

                                                                                                                             

 

 

investor se může kdykoliv rozhodnout a střešní substrát vyměnit za neakumulační povrchovou 
úpravu. 

• V určitých případech lze doporučit celý vypočtený odtok dešťových vod ještě násobit součinitelem 
bezpečnosti (pouze doporučení)
 

◦ x 2 – Tam, kde by přívalový déšť

◦ x 3 – Vysoký stupeň ochrany 
 
Průtok střešní vpusY nutný ́pro výpočet udává dle ČSN 
základě laboratorního měření
vnitřní kanalizace ČSN 75 6760, která rozlišuje vnitřní a vnější systém odvodnění (u vnějšího hrozí 
namrzání vody a snížení průtoku vody v
 

1) Podle tabulky č. 3 se vybere vpusť DN 70 až DN 150 a stanoví se příslušný průtok střešní vpustí 
Qvpusť 

 

Tabulka č.3: Průtok Q

Qvpusť DN 70

 

5,7 l/s

 

5,5 l/s

 

2,1 l/s

 

3) Stanovení počtu vpustí 

 

Odvodnění každé střešní plochy musí být zajištěno nejméně dvěma vpustmi, malé plochy odvodněné 
jednou vpustí musí být vždy doplněny bezpečnostním přepadem (ČSN 73 1901 

Počet vpustí lze vypočítat dle typu střechy na 
podmínkách se doporučuje použít střešní vpusti vyhřívané samoregulačn
spolehlivé odvodnění i v zimních měsících především při teplotách okolo 0
a následnému ucpání vpustí. 

Hrdla vpustí musí být osazeny a navrženy vzdálené od atik a prostu
500 mm (ČSN 73 1901 – C.1.8). 

Střešní vpusti musí být osazeny tak, aby hrdlo vtoku bylo pod úrovní hydroizolace 
(ČSN 73 1901 – C.1.2). Doporučujeme osadit hrdlo vpusti 20 
plynulého odtoku při působení možných vlivů (průhyb střechy, vztlak, převýšení spojů atd.).

Konstrukce vpusti musí umožnit vodotěsné napojení vodotěsnících vrstev střechy 
na těleso vtoku a deštové kanalizační potrubí. Doporučuje se navrhovat použití průmyslově vyrobeného dílce.

VpusY by měly mít vždy ochranný košík 
odpadního potrubí. Ochranné košíky 
vyčnívat nejméně 40 mm nad střešní krytinu. Každ
2x ročně vyčistit ochranné koše od nečistot.

                                                                                                                                                     

 

investor se může kdykoliv rozhodnout a střešní substrát vyměnit za neakumulační povrchovou 

V určitých případech lze doporučit celý vypočtený odtok dešťových vod ještě násobit součinitelem 
pouze doporučení) 

kde by přívalový déšť, nebo ucpání vpustí, způsobily vniknutí vody do budovy.

Vysoký stupeň ochrany (nemocnice, muzea, výroba elektroniky atd.). 

Průtok střešní vpusY nutný ́pro výpočet udává dle ČSN 1253-1:2004 výrobce střešní vpusY na 
základě laboratorního měření. Dovolený ́průtok dešťovým odpadním potrubím udává norma 
vnitřní kanalizace ČSN 75 6760, která rozlišuje vnitřní a vnější systém odvodnění (u vnějšího hrozí 
namrzání vody a snížení průtoku vody v zimním období). 

Podle tabulky č. 3 se vybere vpusť DN 70 až DN 150 a stanoví se příslušný průtok střešní vpustí 

 

Tabulka č.3: Průtok Qvpusť  střešních vpustí TOPWET, změřený na VUT v Brně 

DN 70 DN 100 DN 125 DN 150

5,7 l/s 6,3 l/s 9,0 l/s 10,0 

5,5 l/s 5,7 l/s 8,5 l/s 

2,1 l/s 5,5 l/s 7,6 l/s 

3) Stanovení počtu vpustí n [ks] se provede podle vzorce n = Q/Qvpusť 

Odvodnění každé střešní plochy musí být zajištěno nejméně dvěma vpustmi, malé plochy odvodněné 
ždy doplněny bezpečnostním přepadem (ČSN 73 1901 – 8.19.10).

Počet vpustí lze vypočítat dle typu střechy na www.topwet.cz. V náročnějších klimatických 
podmínkách se doporučuje použít střešní vpusti vyhřívané samoregulačním topným kabelem. Zajistí se tak 
spolehlivé odvodnění i v zimních měsících především při teplotách okolo 0°C a zamezuje se vzniku ledové zátky 

Hrdla vpustí musí být osazeny a navrženy vzdálené od atik a prostupujících konstrukc

Střešní vpusti musí být osazeny tak, aby hrdlo vtoku bylo pod úrovní hydroizolace 
C.1.2). Doporučujeme osadit hrdlo vpusti 20 – 30 mm pod úroveň hlavní izolace pro zajištění 

ení možných vlivů (průhyb střechy, vztlak, převýšení spojů atd.).

Konstrukce vpusti musí umožnit vodotěsné napojení vodotěsnících vrstev střechy 
na těleso vtoku a deštové kanalizační potrubí. Doporučuje se navrhovat použití průmyslově vyrobeného dílce.

usY by měly mít vždy ochranný košík (lapač nečistot), který ́zabraňuje vniku nečistot do dešťového 
Ochranné košíky (lapače nečistot) osazované na vtoky nepochůzných plochých střech musí 

vyčnívat nejméně 40 mm nad střešní krytinu. Každá plochá střecha vyžaduje pravidelnou údržbu, nejméně 
ročně vyčistit ochranné koše od nečistot. 
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investor se může kdykoliv rozhodnout a střešní substrát vyměnit za neakumulační povrchovou 

V určitých případech lze doporučit celý vypočtený odtok dešťových vod ještě násobit součinitelem 

, nebo ucpání vpustí, způsobily vniknutí vody do budovy. 

 

robce střešní vpusY na 
Dovolený ́průtok dešťovým odpadním potrubím udává norma 

vnitřní kanalizace ČSN 75 6760, která rozlišuje vnitřní a vnější systém odvodnění (u vnějšího hrozí 

Podle tabulky č. 3 se vybere vpusť DN 70 až DN 150 a stanoví se příslušný průtok střešní vpustí 

DN 150 

10,0 l/s 

-- 

-- 

Odvodnění každé střešní plochy musí být zajištěno nejméně dvěma vpustmi, malé plochy odvodněné 
8.19.10). 

náročnějších klimatických 
ím topným kabelem. Zajistí se tak 
C a zamezuje se vzniku ledové zátky 

pujících konstrukcí nejméně 

Střešní vpusti musí být osazeny tak, aby hrdlo vtoku bylo pod úrovní hydroizolace  
30 mm pod úroveň hlavní izolace pro zajištění 

ení možných vlivů (průhyb střechy, vztlak, převýšení spojů atd.). 

Konstrukce vpusti musí umožnit vodotěsné napojení vodotěsnících vrstev střechy  
na těleso vtoku a deštové kanalizační potrubí. Doporučuje se navrhovat použití průmyslově vyrobeného dílce. 

který ́zabraňuje vniku nečistot do dešťového 
osazované na vtoky nepochůzných plochých střech musí 

pravidelnou údržbu, nejméně 



 

                                                                                                                             

 

 

U střech s parozábranou doporučujeme používat dvoudílné střešní vtoky s těsnícími kroužky, které 
zabraňují vnikání vzduté vody při přívalových deštích nebo p
pláště, a zamezí vzniku vlhkostních poruch v místě prostupu dešťového potrubí.

Dimenzování podtlakových systémů musí provádět vždy výrobce na základě konkrétních podmínek 
každé stavby. Střešní vpusti podtlakovýc
pro případ přívalových dešťů. 

9.6. Ochrana zdraví a bezpečnost při údržbě 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat všechny platné předpisy bezpečnosti práce, zejména 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Kotvicí body a zařízení, které slouží jako ochrana proti pádu osob
navrženy vždy pro každou střechu na základě konkrétních podmínek dané
návrhu se zohledňuje nejen tvar střechy a skladba střešního pláště, ale také maximální možná výška volného 
pádu, poloha světlíků, vystupujících konstrukcí na fasádách apod. Projekční podklady případně konkrétní 
návrhy je možné vyžádat u firmy TOPWET s.r.o.

Jako ochrana proti pádu z
propojené dočasným montážním nebo permanentním nerezovým lanem. Systémy s
být i v provedení s možností přejíždění přes jednotlivé sloupky, což umožňuje plynulý pohyb podél okraje kolem 
celé střechy bez nutnosti přepínání. Veškeré kotvící body se většinou montují na základě projekčního návrhu 
přímo do podkladní únosné konstrukce
TOPSAFE bylo odzkoušeno u „Německého institutu pro stavební techniku“.

Po dokončení každé montáže musí být namontovaný systém zkontrolován a předán do užívání 
oprávněnou osobou. 

 

10. Výrobkové varianty jednotlivých prvků systémového
kotveného střešního pláště 

10.1. Na trapézovém plechu  

10.1.1. Parotěsná zábrana  

10.1.1.1. Asfaltové pásy - Axter

Pro konstrukci parotěsných zábran mechanicky kotvených skladeb 
na trapézovém plechu lze použít asfaltové střešní pásy.  Zprav
samolepící. Užívají se zpravidla pásy s
dostatečný difúzní odpor a ekvivalentní difúzní tloušťku. Asfaltové pásy 
celistvosti po provedení mechanického kotvení, proto je doporučujeme aplikovat především v
vnitřního prostředí pod předmětným střešním pláštěm s
propustných povlakových krytin. 

  

                                                                                                                                                     

 

U střech s parozábranou doporučujeme používat dvoudílné střešní vtoky s těsnícími kroužky, které 
přívalových deštích nebo při ucpání odvodňovacího potrubí do střešního 

pláště, a zamezí vzniku vlhkostních poruch v místě prostupu dešťového potrubí. 

Dimenzování podtlakových systémů musí provádět vždy výrobce na základě konkrétních podmínek 
každé stavby. Střešní vpusti podtlakových systémů musí být vždy doplněny bezpečnostním odvodněním střechy 

chrana zdraví a bezpečnost při údržbě  

Při stavebních pracích je nutno dodržovat všechny platné předpisy bezpečnosti práce, zejména 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
dmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

Kotvicí body a zařízení, které slouží jako ochrana proti pádu osob z výšky nebo do hloubky, musí být 
navrženy vždy pro každou střechu na základě konkrétních podmínek dané stavby nebo budovy. V
návrhu se zohledňuje nejen tvar střechy a skladba střešního pláště, ale také maximální možná výška volného 
pádu, poloha světlíků, vystupujících konstrukcí na fasádách apod. Projekční podklady případně konkrétní 

ožné vyžádat u firmy TOPWET s.r.o. 

Jako ochrana proti pádu z výšky mohou sloužit buď samostatné kotvicí body nebo kotvicí body 
propojené dočasným montážním nebo permanentním nerezovým lanem. Systémy s nerezovým lanem mohou 

íždění přes jednotlivé sloupky, což umožňuje plynulý pohyb podél okraje kolem 
celé střechy bez nutnosti přepínání. Veškeré kotvící body se většinou montují na základě projekčního návrhu 

podkladní únosné konstrukce. Vzájemné spolupůsobení jednotlivých kotvících prvků systémů 
TOPSAFE bylo odzkoušeno u „Německého institutu pro stavební techniku“. 

Po dokončení každé montáže musí být namontovaný systém zkontrolován a předán do užívání 

Výrobkové varianty jednotlivých prvků systémového
kotveného střešního pláště  

a trapézovém plechu   

Axter 

Pro konstrukci parotěsných zábran mechanicky kotvených skladeb plochých střešních plášťů 
trapézovém plechu lze použít asfaltové střešní pásy.  Zpravidla nejvíce se z důvodu montáže osvědčily pásy 

samolepící. Užívají se zpravidla pásy s vloženou hliníkovou folií dostatečné tloušťky, která zajišťuje jejich 
dostatečný difúzní odpor a ekvivalentní difúzní tloušťku. Asfaltové pásy se považují za výhodnější
celistvosti po provedení mechanického kotvení, proto je doporučujeme aplikovat především v
vnitřního prostředí pod předmětným střešním pláštěm s vyšší a normální hygrometrií a v
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U střech s parozábranou doporučujeme používat dvoudílné střešní vtoky s těsnícími kroužky, které 
ři ucpání odvodňovacího potrubí do střešního 

Dimenzování podtlakových systémů musí provádět vždy výrobce na základě konkrétních podmínek 
h systémů musí být vždy doplněny bezpečnostním odvodněním střechy 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat všechny platné předpisy bezpečnosti práce, zejména 
ochranu zdraví při práci 

staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

ích a o zajištění bezpečnosti 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

 

výšky nebo do hloubky, musí být 
stavby nebo budovy. V projekčním 

návrhu se zohledňuje nejen tvar střechy a skladba střešního pláště, ale také maximální možná výška volného 
pádu, poloha světlíků, vystupujících konstrukcí na fasádách apod. Projekční podklady případně konkrétní 

výšky mohou sloužit buď samostatné kotvicí body nebo kotvicí body 
nerezovým lanem mohou 

íždění přes jednotlivé sloupky, což umožňuje plynulý pohyb podél okraje kolem 
celé střechy bez nutnosti přepínání. Veškeré kotvící body se většinou montují na základě projekčního návrhu 

ých kotvících prvků systémů 

Po dokončení každé montáže musí být namontovaný systém zkontrolován a předán do užívání 

Výrobkové varianty jednotlivých prvků systémového mechanicky 

plochých střešních plášťů 
důvodu montáže osvědčily pásy 

vloženou hliníkovou folií dostatečné tloušťky, která zajišťuje jejich 
se považují za výhodnější z důvodu 

celistvosti po provedení mechanického kotvení, proto je doporučujeme aplikovat především v případech 
vyšší a normální hygrometrií a v případech méně 



 

                                                                                                                             

 

 

10.1.1.2. Specifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

VAP AL SK je robustní samolepicí parozábrana s velmi vysokou přilnavostí. Samolepicí vrstva velmi 
snadno a rychle přilne k podkladu, bez předehřívaní.  Je vysoce 
vysoké flexibilitě se přizpůsobí každému povrchu.  Hliníková fólie spolu s polyesterovou výztuží usnadňuje 
aplikaci na trapézovém plechu. Vrchní líc je popískován. Minimální podélný přesah je 80 mm, je samolepící. 
Příčné přesahy jsou svařovány v šíři minimálně 150 mm.

 
 

 
lepící a krycí vrstva (g/m²) :    
vložka (g/m²) :       
vrchní povrch (g/m²) :  
spodní povrch (g/m²) :  

 
Vlastnosti 

Rozměry 

Tloušťka 
Propustnost pro vodní páru 

Propustnost pro vodu 

NSP- Není stanoveným parametrem; 

 
  

                                                                                                                                                     

 

ce základních technických parametrů výrobkových variant 

je robustní samolepicí parozábrana s velmi vysokou přilnavostí. Samolepicí vrstva velmi 
snadno a rychle přilne k podkladu, bez předehřívaní.  Je vysoce účinná díky vložené hliníkové folii
vysoké flexibilitě se přizpůsobí každému povrchu.  Hliníková fólie spolu s polyesterovou výztuží usnadňuje 

Vrchní líc je popískován. Minimální podélný přesah je 80 mm, je samolepící. 
íři minimálně 150 mm. 

vrstva (g/m²) :     SBS bitumen:     
 Hliníková fólie + skelná vlákna:   
 jemný křemičitý písek + silikonované přesahy
 silikonový film:     

 NORMA JEDNOTKY DEKLAROVANÁ 
HODNOTA

Délka 
EN 1848-1 

m 8
Šířka m 1
Přímost mm/10m Bez vad
Hmotnost role  kg 30

EN 1849-1 mm 3,2
Nový výrobek 

EN 1931 
Sd(m) 1021

Po zestárnutí dle 
EN 1296 

Sd(m) 1384

Nový výrobek EN 14150 kPa/24hod Bez vady
Po zestárnutí dle 
EN 1296 

 - NSP

 
MLV - Výrobní limitní hodnota
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ce základních technických parametrů výrobkových variant  

je robustní samolepicí parozábrana s velmi vysokou přilnavostí. Samolepicí vrstva velmi 
účinná díky vložené hliníkové folii. Díky své 

vysoké flexibilitě se přizpůsobí každému povrchu.  Hliníková fólie spolu s polyesterovou výztuží usnadňuje 
Vrchní líc je popískován. Minimální podélný přesah je 80 mm, je samolepící. 

 

 3450 
 120  

jemný křemičitý písek + silikonované přesahy: 270 
 60 

DEKLAROVANÁ  
HODNOTA 

TOLERANCE / 
MLV 

min max 

8 +/-1% 
1 +/-1% 

Bez vad  
30  
3,2 3 

1021  

1384  

Bez vady ≤  2 

NSP  

Výrobní limitní hodnota 



 

                                                                                                                             

 

 

VAP AL je robustní parozábrana určená pro natavování k
penetračním nátěrem. Je vysoce účinná díky vložené hliníkové folii. Díky své vysoké flexibilitě se přizpůsobí 
každému povrchu.  Vrchní líc je popískován. Minimální podélný přesah je 
jsou svařovány v šíři minimálně 150 mm.

 
 

 
krycí vrstva (g/m²) :      
vložka (g/m²) :       
vrchní povrch (g/m²) :  
spodní povrch (g/m²) :  

 
Vlastnosti 

Rozměry 

Tloušťka 
Propustnost pro vodní páru 

Propustnost pro vodu 

NSP- Není stanoveným parametrem; 

 

 

 
  

                                                                                                                                                     

 

obustní parozábrana určená pro natavování k podkladu opatřeném asfaltovým 
penetračním nátěrem. Je vysoce účinná díky vložené hliníkové folii. Díky své vysoké flexibilitě se přizpůsobí 
každému povrchu.  Vrchní líc je popískován. Minimální podélný přesah je 80 mm, je samolepící. Příčné přesahy 

šíři minimálně 150 mm. 

 SBS bitumen:     
 Hliníková fólie + skelná vlákna:   
 jemný křemičitý písek + silikonované přesahy:
 spalná folie:     

 NORMA JEDNOTKY DEKLAROVANÁ 
HODNOTA

Délka 
EN 1848-1 

m 8
Šířka m 1
Přímost mm/10m Bez vad
Hmotnost role  kg 30

EN 1849-1 mm 3
Nový výrobek 

EN 1931 
Sd(m) 1021

Po zestárnutí dle 
EN 1296 

Sd(m) 1384

Nový výrobek EN 14150 kPa/24hod Bez vady
Po zestárnutí dle 
EN 1296 

 - NSP

 
MLV - Výrobní limitní hodnota
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podkladu opatřeném asfaltovým 
penetračním nátěrem. Je vysoce účinná díky vložené hliníkové folii. Díky své vysoké flexibilitě se přizpůsobí 

80 mm, je samolepící. Příčné přesahy 

 

 3200 
 120  

esahy: 300 
 10 

DEKLAROVANÁ  
HODNOTA 

TOLERANCE / 
MLV 

min max 

8 +/-1% 
1 +/-1% 

Bez vad  
30  
3 2,85 

1021  

1384  

Bez vady ≤  2 

NSP  

Výrobní limitní hodnota 



 

                                                                                                                             

 

 

SK VAP 108 je robustní samolepicí hliníková parozábrana s velmi vysokou přilnavostí. Samolepicí 
vrstva velmi snadno a rychle přilne k podkladu, bez předehřívaní.  Je vysoce chemicky odolná, UV stabilní díky 
hliníkovému povrchu. Díky své vysoké flexibilitě se přizpůsobí každému po
s polyesterovou výztuží usnadňuje aplikaci na trapézovém plechu. 

  
Složení:  
lepící vrstva (g/m²) :      
povrch (g/m²) :      
spodní povrch (g/m²) :  
 

Vlastnosti 

Rozměry 

Tloušťka 
Propustnost pro vodní páru 

NSP- Není stanoveným parametrem; 

 
 
 

  

                                                                                                                                                     

 

je robustní samolepicí hliníková parozábrana s velmi vysokou přilnavostí. Samolepicí 
vrstva velmi snadno a rychle přilne k podkladu, bez předehřívaní.  Je vysoce chemicky odolná, UV stabilní díky 

ovrchu. Díky své vysoké flexibilitě se přizpůsobí každému povrchu.  Hliníková fólie spolu 
polyesterovou výztuží usnadňuje aplikaci na trapézovém plechu.  

 SBS bitumen:     
 Hliníková fólie:     
 Polyetylénová ochranná fólie:   

 NORMA JEDNOTKY DEKLAROVANÁ 
HODNOTA

Délka 
EN 1848-1 

m 25
Šířka m 1,08
Přímost mm/10m ≤  20
Hmotnost role  kg 54

EN 1849-1 mm 1,2
Nový výrobek 

EN 1931 
Sd(m) 1500

Po zestárnutí dle 
EN 1296 

Sd(m) 750

 
MLV - Výrobní limitní hodnota
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je robustní samolepicí hliníková parozábrana s velmi vysokou přilnavostí. Samolepicí 
vrstva velmi snadno a rychle přilne k podkladu, bez předehřívaní.  Je vysoce chemicky odolná, UV stabilní díky 

vrchu.  Hliníková fólie spolu 

 

 1200 
 50  
 30 

DEKLAROVANÁ  
HODNOTA 

TOLERANCE / 
MLV 

min max 

25 +/-1% 
1,08 +/-1% 
≤  20 ≤  20 

54  
1,2 1,4 

1500 3358 

750 2445 

Výrobní limitní hodnota 



 

                                                                                                                             

 

 

VAP IND je samolepicí hliníková parozábr
Samolepicí vrstva velmi snadno a rychle přilne k podkladu, bez předehřívaní.  Je vysoce chemicky odolná, UV 
stabilní díky hliníkovému povrchu. Díky své vysoké flexibilitě se přizpůsobí každému povrchu
spolu s polyesterovou výztuží usnadňuje aplikaci na trapézovém plechu. 

  
 
Složení:  
lepící vrstva (g/m²) :      
Povrch (g/m²) :      
spodní povrch (g/m²) :  
 

Vlastnosti 

Rozměry 

Tloušťka 
Propustnost pro vodní páru 

NSP- Není stanoveným parametrem; 

10.1.1.3. Specifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh 

VAP AL, VAP AL SK – střešní pláště s
z asfaltových pásů nad vytápěnými prostory. Jednovrstvé systémy s

SK VAP 108 – střední hygrometrie podstřešního prostoru. Jednovrstevné systémy s
rhi ≥ 30 %, nad vytápěnými prostory.

VAP IND – nízká hygrometrie podstřešního prostoru. Jednovrstevné systémy s
nad vytápěnými prostory. Nevytápěné

                                                                                                                                                     

 

je samolepicí hliníková parozábrana s velmi vysokou přilnavostí pro průmyslové objekty. 
Samolepicí vrstva velmi snadno a rychle přilne k podkladu, bez předehřívaní.  Je vysoce chemicky odolná, UV 
stabilní díky hliníkovému povrchu. Díky své vysoké flexibilitě se přizpůsobí každému povrchu
spolu s polyesterovou výztuží usnadňuje aplikaci na trapézovém plechu.  

 SBS bitumen s retardéry hoření:   
 Hliníková fólie:     
 Polyetylénová ochranná fólie:   

 NORMA JEDNOTKY DEKLAROVANÁ 
HODNOTA

Délka 
EN 1848-1 

m 50
Šířka m 1,08
Přímost mm/10m ≤  20
Hmotnost role  kg 15

EN 1849-1 mm 0,35
Nový výrobek 

EN 1931 
Sd(m) 1500

Po zestárnutí dle 
EN 1296 

Sd(m) 750

 
MLV - Výrobní limitní hodnota

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh 

střešní pláště s vyšší hygrometrií podstřešního prostoru a dvouvrstevné systémy 
asfaltových pásů nad vytápěnými prostory. Jednovrstvé systémy s rhi ≥ 55 %. 

střední hygrometrie podstřešního prostoru. Jednovrstevné systémy s
nad vytápěnými prostory. 

nízká hygrometrie podstřešního prostoru. Jednovrstevné systémy s
vytápěnými prostory. Nevytápěné a suché prostory. 
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ana s velmi vysokou přilnavostí pro průmyslové objekty. 
Samolepicí vrstva velmi snadno a rychle přilne k podkladu, bez předehřívaní.  Je vysoce chemicky odolná, UV 
stabilní díky hliníkovému povrchu. Díky své vysoké flexibilitě se přizpůsobí každému povrchu.  Hliníková fólie 

 

 300 
 50  
 30 

DEKLAROVANÁ  
HODNOTA 

TOLERANCE / 
MLV 

min max 

50 +/-1% 
1,08 +/-1% 
≤  20 ≤  20 

15  
0,35 0,25 
1500 3358 

750 2445 

Výrobní limitní hodnota 

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh  

vyšší hygrometrií podstřešního prostoru a dvouvrstevné systémy 

střední hygrometrie podstřešního prostoru. Jednovrstevné systémy s rhi < 55 %, 

nízká hygrometrie podstřešního prostoru. Jednovrstevné systémy s rhi < 30 %, 



 

                                                                                                                             

 

 

10.1.2. Plastové folie - Fatra

                FATRAPAR je parozábrana na bázi PE fólie, vy
do plochých i šikmých střech, stěnových konstrukcí, stropů a podlah. 
se zásadami stanovenými a popsanými v
FATRAFOL-S. 

 Parotěsná fólie se obvykle umísťuje pod tepelně izolační vrstvu poblíž vnitřn
konstrukce. Pokládá se pokud možno po spádu, spojování se provádí pomocí oboustranně lepivé 
butylkaučukové případně Al pásky, dle doporuče

Pro funkčnost parotěsné vrstvy je nezbytná její spojitost v
netěsností parotěsné vrstvy v 0,1 % plochy se snižuje hodnota jejího difúzního odporu na cca 30 % původní 
hodnoty a v případě netěsností v 1 %

S perforací způsobenou použitými kotevními prvky se neuvažuje. 
PE fólií je zanedbatelná z důvodu zaplnění otvorů dříkem kotevního prvku. U asfaltových parozábran je tato 
hodnota ještě příznivější. 
             Na podklady z trapézového
mikroventilační vrstvy. 
             Od dřevěných podkladů (záklopu) jak z
parotěsnící fólie separována netkanou textilií min. gramáže 500, resp. 300g/m2 pro velkofo
             V případě instalace parotěsnící
její separace netkanou textilí min. gramáže
nebude vhodnější použití parotěsnících

10.1.2.1. Specifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

Fólie FATRAPAR na bázi polyetylénu jsou vyrá
ČSN EN 13984 a ČSN EN 13984+A1. Výrobek je vybaven CE  označením shody a  Technickým listem. Specifikace 
základních technických parametrů: 

Technické parametry – garantované hodnoty:

  Vlastnost 

  Pevnost v tahu 
  Tažnost (P/N) 
  Vodotěsnost 
  Reakce na oheň 
  Odolnost proti protrhávání (0,15 / 0,20 / 0,30 mm)
  Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry
  Propustnost vodní páry - faktor difúzního odporu µ
  Ekvivalentní difúzní tloušťka sd (0,15 / 0,20 / 0,30 mm)

P – podélný směr výroby 
N – napříč směru výroby 

Technická dokumentace:  Technický list vydaný firmou Eurosystem, Polska Sp. z
Prohlášení o shodě s PN EN 13984:2006 a PR EN 13984:2006/A1
 

10.1.2.2. Specifikace vhodno

Parotěsnící vrstvy se do skladby střešního pláště navrhují s
z chráněného prostoru nebo konstrukce do střešní konstrukce a zamezit tak kondenzaci vodní páry se všemi 
negativními důsledky. V případě, že parotěs
být odvodněna. Doporučuje se napojení odvodňovacích prvků na samostatné odpadní potrubí tzv. „suchovod“ 
nebo samostatným napojením se zpětnou klapkou na společné odpadní potrubí odvodňovací
hydroizolační vrstvy. 

Dimenzování parotěsnící vrstvy se provádí vlhkostním výpočtem. V
fólií FATRAFOL a za předpokladu, že střešní plášť neobsahuje pod povlakovou hydroizolací staré krytiny 
z asfaltových pásů nebo jiné difúzně uzavřené vrstvy, vyhovuje ve většině případů použití parotěsné fólie 
s difúzní délkou Sd = min. 50 m. 

                                                                                                                                                     

 

Fatra 

FATRAPAR je parozábrana na bázi PE fólie, vyráběné v tloušťkách 0,15; 0,20 a 0,30 mm. Fólii lze použít 
do plochých i šikmých střech, stěnových konstrukcí, stropů a podlah.  FATRAPAR se aplikuje v souladu 

zásadami stanovenými a popsanými v technickém listě a podle Konstrukčního a technologického p

Parotěsná fólie se obvykle umísťuje pod tepelně izolační vrstvu poblíž vnitřního povrchu střešní 
Pokládá se pokud možno po spádu, spojování se provádí pomocí oboustranně lepivé 

butylkaučukové případně Al pásky, dle doporučení výrobce. 

Pro funkčnost parotěsné vrstvy je nezbytná její spojitost v celé ploše střechy. Při podílu případných 
netěsností parotěsné vrstvy v 0,1 % plochy se snižuje hodnota jejího difúzního odporu na cca 30 % původní 

případě netěsností v 1 % plochy je parotěsná vrstva zcela neúčinná! 

perforací způsobenou použitými kotevními prvky se neuvažuje. Skutečná hodnota perforace u 
důvodu zaplnění otvorů dříkem kotevního prvku. U asfaltových parozábran je tato 

trapézového plechu je možné parotěsnící fólii pokládat přímo

Od dřevěných podkladů (záklopu) jak z jednotlivých prken nebo velkoformátových dílců musí být 
těsnící fólie separována netkanou textilií min. gramáže 500, resp. 300g/m2 pro velkofo

případě instalace parotěsnící fólie na betonové podklady je z důvodu mechanického poškození 
min. gramáže 300g/m2. U tohoto druhu podkladní konstrukce je na zvážení zda 

parotěsnících asfaltových pásů s přihlédnutím k celkové skladbě střešního pláště.

Specifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

ázi polyetylénu jsou vyráběny technologií vytlačování a 
13984 a ČSN EN 13984+A1. Výrobek je vybaven CE  označením shody a  Technickým listem. Specifikace 

 

garantované hodnoty: 

Zkušební norma       Garantované hodnoty

EN12311-2 metoda B 
≥ 15 MPa
≥ 300/350 %

EN 1928/A vyhovuje
EN 13501-1 třída F

Odolnost proti protrhávání (0,15 / 0,20 / 0,30 mm) EN 12310-1 ≥ 40 N / 70 N / 100 N
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry EN 1296, EN 1931 vyhovuje

faktor difúzního odporu µ 
EN 1931 

600 000
(0,15 / 0,20 / 0,30 mm) 90 m / 120 m / 18

Technický list vydaný firmou Eurosystem, Polska Sp. z o.o. 
Prohlášení o shodě s PN EN 13984:2006 a PR EN 13984:2006/A1 

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh

Parotěsnící vrstvy se do skladby střešního pláště navrhují s cílem omezit difúzní tok vodní 
chráněného prostoru nebo konstrukce do střešní konstrukce a zamezit tak kondenzaci vodní páry se všemi 

případě, že parotěsná vrstva plní současně funkci pojistné hydroizolační vrstvy, musí 
být odvodněna. Doporučuje se napojení odvodňovacích prvků na samostatné odpadní potrubí tzv. „suchovod“ 
nebo samostatným napojením se zpětnou klapkou na společné odpadní potrubí odvodňovací

Dimenzování parotěsnící vrstvy se provádí vlhkostním výpočtem. V případě použití difúzně otevřených 
fólií FATRAFOL a za předpokladu, že střešní plášť neobsahuje pod povlakovou hydroizolací staré krytiny 

pásů nebo jiné difúzně uzavřené vrstvy, vyhovuje ve většině případů použití parotěsné fólie 
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tloušťkách 0,15; 0,20 a 0,30 mm. Fólii lze použít 
TRAPAR se aplikuje v souladu 

technickém listě a podle Konstrukčního a technologického předpisu 

ího povrchu střešní 
Pokládá se pokud možno po spádu, spojování se provádí pomocí oboustranně lepivé 

celé ploše střechy. Při podílu případných 
netěsností parotěsné vrstvy v 0,1 % plochy se snižuje hodnota jejího difúzního odporu na cca 30 % původní 

Skutečná hodnota perforace u 
důvodu zaplnění otvorů dříkem kotevního prvku. U asfaltových parozábran je tato 

parotěsnící fólii pokládat přímo bez separační nebo 

jednotlivých prken nebo velkoformátových dílců musí být 
těsnící fólie separována netkanou textilií min. gramáže 500, resp. 300g/m2 pro velkofomátové dílce. 

důvodu mechanického poškození nutná 
U tohoto druhu podkladní konstrukce je na zvážení zda 

celkové skladbě střešního pláště. 

Specifikace základních technických parametrů výrobkových variant  

běny technologií vytlačování a splňují požadavky 
13984 a ČSN EN 13984+A1. Výrobek je vybaven CE  označením shody a  Technickým listem. Specifikace 

Garantované hodnoty 

≥ 15 MPa 
≥ 300/350 % 
vyhovuje 
třída F 
≥ 40 N / 70 N / 100 N 
vyhovuje 
600 000 
90 m / 120 m / 180 m 

pro návrh 

cílem omezit difúzní tok vodní páry 
chráněného prostoru nebo konstrukce do střešní konstrukce a zamezit tak kondenzaci vodní páry se všemi 

ná vrstva plní současně funkci pojistné hydroizolační vrstvy, musí 
být odvodněna. Doporučuje se napojení odvodňovacích prvků na samostatné odpadní potrubí tzv. „suchovod“ 
nebo samostatným napojením se zpětnou klapkou na společné odpadní potrubí odvodňovacího systému hlavní 

případě použití difúzně otevřených 
fólií FATRAFOL a za předpokladu, že střešní plášť neobsahuje pod povlakovou hydroizolací staré krytiny 

pásů nebo jiné difúzně uzavřené vrstvy, vyhovuje ve většině případů použití parotěsné fólie 



 

                                                                                                                             

 

 

10.2. Tepelná izolace  

10.2.1. Tepelně izolační desky z minerálních vláken

Tepelně izolační desky Rockwool uvá
pro použití v plochých střechách jako izolace pro nepochůzí anebo částečně pochůzí skladby
pro volnou pokládku s mechanickým kotvením. 
se zpravidla děje společně s mechanicky kotvenou krytinou týmiž připevňovacími prvky. Krytinu lze pokládat 
přímo na tuto tepelnou izolaci. Pokud není v
kotvit izolační desky a krytinu lze natavit na izolaci přímo (speciální detaily, lemy, obvod střechy a světlíků, zdvih 
na svislou plochu u oplechování požárních zídek apod.): pro asfaltovou krytinu se zvolí pás k
ALPAFLORE RW, pro PVC-P krytinu se zvolí mechanicky upevněný
plechu po celé délce detailu a střešní hydroizolační fólie se k
jednovrstvý nebo vícevrstvý izolační systém. 

Základní tepelně izolační 
500) x 1000 mm anebo ve velkých formátech 1200 x 2000 mm
v rozsahu tlouštěk od 40 do 240 mm, Dachrock v

Doplňujícím sortimentem 
se skládá z jednostranných spádových desek (SD), oboustranně spádových klínů 
v blízkosti atik a vpustí, náběhů u světlíků atd. (SK), protispádových 
se jedná o 4 typy výrobků doplněných podložní rovinnou deskou. Systém ROCKFALL využívá formáty 500 x 1000 
mm a podélné základní sklony 2 % a
sklony 6, 8, 10, 12 a 14 % (se špicí do ztracena), atikové klíny mají úkos 45°. Modul těchto prvků je 1000 mm.
Spádové vrstvy je možno klást až nahoru na rovinné vrstvy izolace anebo do mezivrstvy v
pokládky základní rovinné izolační vrstvy.

Speciálními akustickými doplňky střech jsou výplňové akustické klíny řezané v
spodních vln trapézového plechu. Tyto klíny se vkládají do mezer shora a přitom se podkládají
netkané textilie šířky 250 – 330 mm. 
trapézovým plechem a střešním vazníkem anebo nosnou zdí nebo u ostění světlíků.

                                                                                                                                                     

 

epelně izolační desky z minerálních vláken na bázi kamenné vlny

Tepelně izolační desky Rockwool uváděné v dalším textu jsou vyvinuty a doporučeny zejména 
jako izolace pro nepochůzí anebo částečně pochůzí skladby

mechanickým kotvením. Samotné izolační desky není nutno samostatně kotvit, 
mechanicky kotvenou krytinou týmiž připevňovacími prvky. Krytinu lze pokládat 

izolaci. Pokud není v některých místech střešní krytina mechanicky kotvená, musí se 
e natavit na izolaci přímo (speciální detaily, lemy, obvod střechy a světlíků, zdvih 

na svislou plochu u oplechování požárních zídek apod.): pro asfaltovou krytinu se zvolí pás k
P krytinu se zvolí mechanicky upevněný lemovací prvek z plastizolem kašírovaného 

plechu po celé délce detailu a střešní hydroizolační fólie se k němu přivaří. Tepelné Izolace je možno klást jako 
jednovrstvý nebo vícevrstvý izolační systém.  

tepelně izolační desky se dodávají v rovinném tvaru, v malých formátech 600 (resp. 
anebo ve velkých formátech 1200 x 2000 mm (používá se pro ně označení 

240 mm, Dachrock v rozsahu tlouštěk 40 – 160 mm. 

Doplňujícím sortimentem střešních rovinných desek je spádový systém Rockwool ROCKFALL, který 
jednostranných spádových desek (SD), oboustranně spádových klínů pro výplň a spádování úžlabí, 

blízkosti atik a vpustí, náběhů u světlíků atd. (SK), protispádových desek (PD) a atikových
jedná o 4 typy výrobků doplněných podložní rovinnou deskou. Systém ROCKFALL využívá formáty 500 x 1000 

% anebo 3 % (příčný sklon střešních klínů je 8 %). Protispádové desky mají 
% (se špicí do ztracena), atikové klíny mají úkos 45°. Modul těchto prvků je 1000 mm.

Spádové vrstvy je možno klást až nahoru na rovinné vrstvy izolace anebo do mezivrstvy v
pokládky základní rovinné izolační vrstvy. 

kými doplňky střech jsou výplňové akustické klíny řezané v délkách 1 m podle tvaru 
spodních vln trapézového plechu. Tyto klíny se vkládají do mezer shora a přitom se podkládají

330 mm. Akustické klíny, resp. jejich přířezy lze také používat jako ucpávky mezi 
trapézovým plechem a střešním vazníkem anebo nosnou zdí nebo u ostění světlíků. 
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na bázi kamenné vlny - Rockwool  

vinuty a doporučeny zejména 
jako izolace pro nepochůzí anebo částečně pochůzí skladby. Jsou vhodné 

Samotné izolační desky není nutno samostatně kotvit, kotvení 
mechanicky kotvenou krytinou týmiž připevňovacími prvky. Krytinu lze pokládat 

některých místech střešní krytina mechanicky kotvená, musí se 
e natavit na izolaci přímo (speciální detaily, lemy, obvod střechy a světlíků, zdvih 

na svislou plochu u oplechování požárních zídek apod.): pro asfaltovou krytinu se zvolí pás k přímému natavení 
plastizolem kašírovaného 

Izolace je možno klást jako 

alých formátech 600 (resp. 
používá se pro ně označení „grand formáty“), 

tém Rockwool ROCKFALL, který 
pro výplň a spádování úžlabí, 

a atikových klínů (AK). Celkem 
jedná o 4 typy výrobků doplněných podložní rovinnou deskou. Systém ROCKFALL využívá formáty 500 x 1000 

Protispádové desky mají 
% (se špicí do ztracena), atikové klíny mají úkos 45°. Modul těchto prvků je 1000 mm. 

Spádové vrstvy je možno klást až nahoru na rovinné vrstvy izolace anebo do mezivrstvy v případě vícevrstvé 

délkách 1 m podle tvaru 
spodních vln trapézového plechu. Tyto klíny se vkládají do mezer shora a přitom se podkládají páskem černé 

používat jako ucpávky mezi 



 

                                                                                                                             

 

 

10.2.1.1. Specifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

V tabulce níže jsou uvedena základní relevantní data 
hodnot podle základní výrobkové normy ČSN EN 13162. 

Vlastnost 

Kód

Třída reakce na oheň --- 

Deklarovaný součinitel 
tepelné vodivosti 

λD 

Faktor difuzního odporu µ 

Rozměrová stabilita při 
určené teplotě 

DS(T+)

Rozměrová stabilita při 
určených podmínkách teploty 
a relativní vlhkosti 

DS(TH)

Napětí v tlaku při stlačení 10 
% -  hodnota pro vrchní tuhou 
vrstvu desky (DD výrobky) 

σ10 

Napětí v tlaku při stlačení 10 
% - hodnota pro celou desku 

σ10 

Pevnost v tahu kolmo k desce σmt 

Bodové zatížení Fp 

Měrná tepelná kapacita cp 

Krátkodobá nasákavost Wp 

Dlouhodobá nasákavost Wlp 

Bod tání vláken tt 

Nejvyšší dovolená teplota ST(+)

 

Certifikační kódy výrobků:

 

Monrock MAX E: MW–EN 13162
MU1 

 

Hardrock MAX:    MW–EN 13162

 

Dachrock:             MW–EN 13162

 

Durock:                 MW–EN 13162

 

Všechny výrobky Rockwool pro stavebnictví jsou certifikovány podle předmětné výrobkové normy 
ČSN 13162 a používají označení CE platné 
Výrobní závod v Bohumíně patří od roku 2007 mezi zcela 
v celosvětovém měřítku, se specializací na těžké desky (střešní, fasádní a protipo
pro stavební účely a procesy běží pod 
s velkým ohledem na ekologii výroby. 
výrobními závody Rockwool jsou totožné značky 
z několika míst produkce (výrobních linek).

                                                                                                                                                     

 

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

jsou uvedena základní relevantní data jednotlivých materiálů v
hodnot podle základní výrobkové normy ČSN EN 13162. (Polotovarem pro spádové prvky je deska Dachrock.

Kód Hodnota pro výrobek ROCKWOOL Jednotka

Monrock 
MAX E 

Hardrock 
MAX 

Dachrock Durock 

A1 ---

0,038 0,040 0,040 0,040 W/m.K

1 (-)

DS(T+) ≤ 1 % 

DS(TH) ≤ 1 % 

 70 90 --- 80 kPa

 40 80 70 60 kPa

 10 10 15 10 kPa

650 800 650 700 N 

840 J/kg.K

 ≤ 1 kg/m

 ≤ 3 kg/

> 1000 °C

ST(+) ≤ +250 °C

Certifikační kódy výrobků: 

EN 13162-T4- DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(5)

EN 13162-T4- DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)80-TR10-PL(5)800

EN 13162-T5- DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650

EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)700

Všechny výrobky Rockwool pro stavebnictví jsou certifikovány podle předmětné výrobkové normy 
a používají označení CE platné na základě CE – Prohlášení o shodě v celém Evropském společenství. 

Bohumíně patří od roku 2007 mezi zcela nejmodernější výrobní linky na výrobu kamenné vlny 
celosvětovém měřítku, se specializací na těžké desky (střešní, fasádní a protipožární, provětrávané fasády) 

stavební účely a procesy běží pod systémy řízení kvality a životního prostředí ČSN EN 
velkým ohledem na ekologii výroby. Vzhledem k harmonizaci střešních produktů s 

jsou totožné značky výrobků nebo ekvivalenty shodných vlastností dostupné vždy
h linek). 

                                                                                                                                                     

-34/96- 

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant  

h materiálů v úrovni deklarovaných 
Polotovarem pro spádové prvky je deska Dachrock.) 

Jednotka Norma 

--- ČSN EN 13501-1 

W/m.K ČSN EN 12667 

) ČSN EN 12086 

 ČSN EN 1604 

 ČSN EN 1604 

kPa ČSN EN 826 

kPa ČSN EN 826 

kPa ČSN EN 1607 

 ČSN EN 12430 

kg.K ČSN 73 0540 

kg/m2 ČSN EN 1609 

kg/m2 ČSN EN 12087 

°C DIN 4102 

°C Doporučení 

PL(5)650-WS-WL(P)-CP(5)-

PL(5)800-WS-WL(P)-MU1 

650-WS-WL(P)-MU1 

5)700-WS-WL(P)-MU1 

Všechny výrobky Rockwool pro stavebnictví jsou certifikovány podle předmětné výrobkové normy 
celém Evropském společenství. 

nejmodernější výrobní linky na výrobu kamenné vlny 
žární, provětrávané fasády) 

systémy řízení kvality a životního prostředí ČSN EN ISO 9002 a 14000 
 geograficky nejbližšími 

nebo ekvivalenty shodných vlastností dostupné vždy 



 

                                                                                                                             

 

 

10.2.1.2. Specifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh

Izolace homogenní – deska Dachrock 
se používá jako vrchní vrstva souvrství. V
být její minimální tloušťka rovna alespoň polovině mezery mezi horními vlnami plechu:  

Izolace dvouvrstvá typu Monrock MAX E, Hardrock MAX
vrstvou směrem nahoru. Tato strana je 
nebo ROCKWOOL – značka výrobku
spodním izolačním jádrem, chová se mechanicky tato deska lépe 
určité míry dokáže více odolávat mechanickému zatížení.
jako podkladní vrstva na trapézový plech, musí být její minimální tloušťka rovna alespoň třetině mezery
horními vlnami plechu:                  tmin

Pozn.: d (mm) … mezera mezi horními vlnami trapéz 
Se spolupodporujícím účinkem parozábrany proti 
nedodrží, může se vlivem místního přetížení převislý konec izolační desky ve vlně poškodit nebo dokonce 
odlomit nebo desky sousedící mohou zaskočit pod sebe a vytvořit tak výškový zlom v

Skupina dvouvrstvých desek vyrobených pat
symbolem DD (zkratka Dual Density).

 

Z hlediska aplikace se desky Monrock MAX E používají pro běžné střech
při standardních nárocích na mechanické vlastnosti a zvýšených tepelných
až do tloušťky 240 mm, kdy vyhovují pro velmi rychlou a produktivní pokládku, zejména ve velkoplošných 
formátech. Pokud je potřeba na střeše zřídit koridory s
zařízení), je vhodné tyto plochy opatřit vhodným ochranným opatřením proti poškození tepelné izolace 
nadměrným provozem (to se může při přetížení projevit změknutím desek a zmenšením tloušťky desek, což 
může vést až k defektům krytiny, zejména v
opatření pro pochozí koridory a sektory a místa výstupu na střechu (výlezy, strojovny, požární žebře apod.) jsou 
podložení krytiny vodovzdornou překližkou, OSB deskou, cementotřískovou deskou a barevné vyznačen
plochy nebo pásu.  

Pokud existují zvýšené nároky na mechanické namáhání a stabilitu stř
je vhodnější použít buď kombinaci Monrock MAX E jako podkladní desku s Dachrockem jako vrchní deskou.

Samotný Dachrock (v případě rekon
trvalé statické rovnoměrně rozložené zatížení max. do 400 kg/m2, přitom je třeba brát ohled na to, že se jeho 
tloušťka zmenší podle zatížení lineárně (

Ekvivalentní řešení pro náročnější stavby
má obzvláště zlepšené parametry pro odolnost vůči nášlapu a celkovému rovnoměrnému plošnému zatěžování.

 

Vodítkem pro aplikaci je t
parametry předmětných izolačních desek. Nejdůležitějším parametrem je odolno
ji bodové zatížení – zkouší se tlakem na těleso s
v tlaku σ10 neboli v označení podle normy ČSN EN 13162 hodnota CS(10) 
nevratná destrukce izolační desky z
Dovolená hodnota statického zatížení izolační desky 
pevnosti v tlaku za podmínky jeho rovnoměrného rozložení
mez pevnosti v tahu kolmo na povrch desky. Tato vlastnost 
krytiny, což se mechanicky kotvených střech netýká.

 

Dimenzování a návrh tloušťky izolace vychází z
a provádí se výpočtově se zaokrouhlením na výrobní tloušťk
v úvahu jednak systémové (kotvy a vložené prvky do izolačního souvrství), jed
Pro výpočet se používá deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti upravená zpravidla o 12 % v
tenkých a jednovrstvých izolací do 80 mm včetně, případně o 8 % v

Požární vlastnosti střech jsou popsány v
klasifikací. Nutno poznamenat, že u asfalt
hoření. Tepelná a protipožární izolace ze střešních desek Rockwool byla poklá
160 mm (Monrock MAX E) a jeho ochranné sch
jsou z hlediska nebezpečnosti v následujícím pořadí (seřazeny od nejmenšího po největší riziko): beton, ocelový 

                                                                                                                                                     

 

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh

deska Dachrock – je oboustranně použitelná a na její orientaci nezáleží. Zpravidla 
se používá jako vrchní vrstva souvrství. V případě, že je použita jako podkladní vrstva na trapézový plech, musí 
být její minimální tloušťka rovna alespoň polovině mezery mezi horními vlnami plechu:        

Izolace dvouvrstvá typu Monrock MAX E, Hardrock MAX, Durock se musí klást vrchní tvrdší a tužší 
ěrem nahoru. Tato strana je pro orientaci opatřena vypálenou linkou a nápisem ROCKWOOL TOP

značka výrobku. Jelikož je vrchní výrazně tužší vrstva pevně spojena pomocí pojiva se 
spodním izolačním jádrem, chová se mechanicky tato deska lépe – je na ohyb tužší, tvoří kompaktní blok a do 
určité míry dokáže více odolávat mechanickému zatížení. V případě, že je izolační deska tohoto typu použita 
jako podkladní vrstva na trapézový plech, musí být její minimální tloušťka rovna alespoň třetině mezery

min  ≥ d/3 (mm) 

… mezera mezi horními vlnami trapéz – na styčné ploše trapézy (parozábrany) a izolace. 
Se spolupodporujícím účinkem parozábrany proti průhybu (prošlápnutí) se nepočítá. Pokud se t
nedodrží, může se vlivem místního přetížení převislý konec izolační desky ve vlně poškodit nebo dokonce 
odlomit nebo desky sousedící mohou zaskočit pod sebe a vytvořit tak výškový zlom v ploše střechy.

Skupina dvouvrstvých desek vyrobených patentově chráněnou technologií Rockwool se označuje 
symbolem DD (zkratka Dual Density). 

aplikace se desky Monrock MAX E používají pro běžné střechy a střechy velkého rozsahu 
standardních nárocích na mechanické vlastnosti a zvýšených tepelných nárocích na střechu. Lze je zhotovit 

až do tloušťky 240 mm, kdy vyhovují pro velmi rychlou a produktivní pokládku, zejména ve velkoplošných 
formátech. Pokud je potřeba na střeše zřídit koridory s častým provozem (údržba, revize, provoz střešních 

, je vhodné tyto plochy opatřit vhodným ochranným opatřením proti poškození tepelné izolace 
nadměrným provozem (to se může při přetížení projevit změknutím desek a zmenšením tloušťky desek, což 

defektům krytiny, zejména v zimním období, kdy jsou krytiny méně flexibilní. Vhodná ochranná 
tření pro pochozí koridory a sektory a místa výstupu na střechu (výlezy, strojovny, požární žebře apod.) jsou 

podložení krytiny vodovzdornou překližkou, OSB deskou, cementotřískovou deskou a barevné vyznačen

Pokud existují zvýšené nároky na mechanické namáhání a stabilitu střešních
vhodnější použít buď kombinaci Monrock MAX E jako podkladní desku s Dachrockem jako vrchní deskou.

Samotný Dachrock (v případě rekonstrukce a jen malého dodatečného zateplení) je schopen snášet 
statické rovnoměrně rozložené zatížení max. do 400 kg/m2, přitom je třeba brát ohled na to, že se jeho 

tloušťka zmenší podle zatížení lineárně (– zatěžovací diagram je spojnicí nuly a souřadnice 10 % 

Ekvivalentní řešení pro náročnější stavby s velkou tloušťkou izolace pak je Hardrock MAX. Tato deska 
má obzvláště zlepšené parametry pro odolnost vůči nášlapu a celkovému rovnoměrnému plošnému zatěžování.

Vodítkem pro aplikaci je tabulka, která obsahuje všechny základní mechanické a stavebně fyzikální 
parametry předmětných izolačních desek. Nejdůležitějším parametrem je odolnost vůči nášlapu (představuje 

zkouší se tlakem na těleso s kruhovou ploškou o velikosti 50 cm2) a smluvní mez pevnosti 
označení podle normy ČSN EN 13162 hodnota CS(10) – mez, kdy při stlačení 10 % nastává 

nevratná destrukce izolační desky z vláknitého materiálu zatěžovacím rovnoměrně rozloženým tlakem. 
zatížení izolační desky (opakovaného) je v úrovni max. do 10 % této smluvní meze 

za podmínky jeho rovnoměrného rozložení. Posledním důležitým údajem je tzv. rozlupčivost 
tahu kolmo na povrch desky. Tato vlastnost je důležitá pro montáž pomocí natavení nebo lepení 

krytiny, což se mechanicky kotvených střech netýká. 

Dimenzování a návrh tloušťky izolace vychází z normového požadavku na součintel postupu tepla 
provádí se výpočtově se zaokrouhlením na výrobní tloušťky izolace podle výrobního programu. Je třeba vzít 
úvahu jednak systémové (kotvy a vložené prvky do izolačního souvrství), jednak okrajové tepelné mosty. 

výpočet se používá deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti upravená zpravidla o 12 % v
do 80 mm včetně, případně o 8 % v případě nad 80 mm a vícevrstvou pokládku.

Požární vlastnosti střech jsou popsány v předchozích kapitolách (6.4) včetně dosažených požárních 
klasifikací. Nutno poznamenat, že u asfaltové krytiny se vždy jednalo o vrchní pás sypaný břidlicí a s retardéry 
hoření. Tepelná a protipožární izolace ze střešních desek Rockwool byla pokládána jednovrstvě v

mm (Monrock MAX E) a jeho ochranné schopnosti jsou takové, že vyhovují pro všechny podklady. Podklady 
následujícím pořadí (seřazeny od nejmenšího po největší riziko): beton, ocelový 
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pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh 

je oboustranně použitelná a na její orientaci nezáleží. Zpravidla 
dkladní vrstva na trapézový plech, musí 

      tmin  ≥ d/2 (mm) 

se musí klást vrchní tvrdší a tužší 
opatřena vypálenou linkou a nápisem ROCKWOOL TOP 

Jelikož je vrchní výrazně tužší vrstva pevně spojena pomocí pojiva se 
je na ohyb tužší, tvoří kompaktní blok a do 

případě, že je izolační deska tohoto typu použita 
jako podkladní vrstva na trapézový plech, musí být její minimální tloušťka rovna alespoň třetině mezery mezi 

na styčné ploše trapézy (parozábrany) a izolace. 
se nepočítá. Pokud se tato pravidla 

nedodrží, může se vlivem místního přetížení převislý konec izolační desky ve vlně poškodit nebo dokonce 
ploše střechy. 

entově chráněnou technologií Rockwool se označuje 

y a střechy velkého rozsahu 
nárocích na střechu. Lze je zhotovit 

až do tloušťky 240 mm, kdy vyhovují pro velmi rychlou a produktivní pokládku, zejména ve velkoplošných 
častým provozem (údržba, revize, provoz střešních 

, je vhodné tyto plochy opatřit vhodným ochranným opatřením proti poškození tepelné izolace 
nadměrným provozem (to se může při přetížení projevit změknutím desek a zmenšením tloušťky desek, což 

flexibilní. Vhodná ochranná 
tření pro pochozí koridory a sektory a místa výstupu na střechu (výlezy, strojovny, požární žebře apod.) jsou 

podložení krytiny vodovzdornou překližkou, OSB deskou, cementotřískovou deskou a barevné vyznačení takové 

šních izolačních desek, 
vhodnější použít buď kombinaci Monrock MAX E jako podkladní desku s Dachrockem jako vrchní deskou. 

strukce a jen malého dodatečného zateplení) je schopen snášet 
statické rovnoměrně rozložené zatížení max. do 400 kg/m2, přitom je třeba brát ohled na to, že se jeho 

řadnice 10 % - 70 kPa). 

velkou tloušťkou izolace pak je Hardrock MAX. Tato deska 
má obzvláště zlepšené parametry pro odolnost vůči nášlapu a celkovému rovnoměrnému plošnému zatěžování. 

abulka, která obsahuje všechny základní mechanické a stavebně fyzikální 
st vůči nášlapu (představuje 

50 cm2) a smluvní mez pevnosti 
mez, kdy při stlačení 10 % nastává 

vláknitého materiálu zatěžovacím rovnoměrně rozloženým tlakem. 
úrovni max. do 10 % této smluvní meze 

. Posledním důležitým údajem je tzv. rozlupčivost – 
je důležitá pro montáž pomocí natavení nebo lepení 

ku na součintel postupu tepla 
y izolace podle výrobního programu. Je třeba vzít 

nak okrajové tepelné mosty. 
výpočet se používá deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti upravená zpravidla o 12 % v případě 

případě nad 80 mm a vícevrstvou pokládku. 

předchozích kapitolách (6.4) včetně dosažených požárních 
ové krytiny se vždy jednalo o vrchní pás sypaný břidlicí a s retardéry 

dána jednovrstvě v tloušťce 
šechny podklady. Podklady 

následujícím pořadí (seřazeny od nejmenšího po největší riziko): beton, ocelový 



 

                                                                                                                             

 

 

trapézový plech (pozinkovaný, lakovaný), plošné dřevité panely (např. OSB kladené beze spár), dřevěné 
prkenné bednění (se spárami). 

Akustické vlastnosti střech na nosném trapézovém plechu ve vybraných skladbách střech uvádí 
následující dvě tabulky. Jejich kombinací lze získat jak hodnotu absorpce zv
tak výslednou laboratorní váženou vzduchovou n
plechem TR 153 x 260 x 0,75 mm, a to jak plným, tak perforovaným. Izolace jsou popsány, 
jsou vkládány do spodních vln trapézového plechu navíc pohltivé akustické klíny. V
neprůzvučnost zvyšována vkládáním speciální tlumicí polyolefinové fólie mezi te
u jednovrstvé tepelné izolace provést položením tlumicí fólie přímo na trapézový plech). Tato akustická tlumicí 
fólie se vyrábí pod názvem Tecsound 50 (má hmotnost 5 kg/m2) a používá se v
speciálních střešních doplňků Rockwool. Výrobek byl původně vyvinut pro koncern Seat (tlumení plechových 
přepážek mezi kabinou a motorovým prostorem) a dokáže zvukově

 

Tabulka akustických vlastností vybraných skladeb plochých st

 a zvuková pohltivost αw a α

Č.  

testu 

druh 

TRP 

parotěs 

(mm) 

Izolace tepelná a akustická

akust. 

klíny 

29/05 plný PE 0,2 ne 

32/05 plný PE 0,2 ano 

33/05 plný PE 0,2 ano 

35/05 perf. PE 0,2 ano 

36/05 perf. PE 0,2 ano 

37/05 perf. PE 0,2 ano 

38/05 perf. PE 0,2 ano 

39/05 perf. PE 0,2 ano 

40/05 perf. PE 0,2 ano 

41/05 perf. ne ne 

42/05 perf. PE 0,2 ne 

 

Č.  

testu 

druh 

TRP 

parotěs 

(mm) 

Izolace tepelná a akustická

akust. 

klíny 

25/05 plný PE 0,2 ne 

26/05 perf. PE 0,2 ne 

27/05 perf. PE 0,2 ano 

Pozn.: zkratka MME znamená střešní izolační deska 

           *výrobek Tecsound 50 v jedné nebo dvou vrstvách na sobě (5 nebo 10 kg/m2), volně, přesahy 50 mm

Testy byly provedeny v akreditované akustické laboratoři (CSI, a.s. Zlín). Zkoušení 
neprůzvučnosti proběhlo podle ČSN EN ISO 140
354 a 11654 na velkoplošných vzorcích v
do stavební praxe je třeba postupovat tak, že se odečte korekce 2 

 

                                                                                                                                                     

 

trapézový plech (pozinkovaný, lakovaný), plošné dřevité panely (např. OSB kladené beze spár), dřevěné 

Akustické vlastnosti střech na nosném trapézovém plechu ve vybraných skladbách střech uvádí 
dvě tabulky. Jejich kombinací lze získat jak hodnotu absorpce zvuku v 

ženou vzduchovou neprůzvučnost střechy. Skladby byly zkoušeny s
plechem TR 153 x 260 x 0,75 mm, a to jak plným, tak perforovaným. Izolace jsou popsány, 
jsou vkládány do spodních vln trapézového plechu navíc pohltivé akustické klíny. V některých

čnost zvyšována vkládáním speciální tlumicí polyolefinové fólie mezi tepelně izolační desky (což lze 
jednovrstvé tepelné izolace provést položením tlumicí fólie přímo na trapézový plech). Tato akustická tlumicí 

názvem Tecsound 50 (má hmotnost 5 kg/m2) a používá se v 1 nebo 2 vrstvách a je v
speciálních střešních doplňků Rockwool. Výrobek byl původně vyvinut pro koncern Seat (tlumení plechových 
přepážek mezi kabinou a motorovým prostorem) a dokáže zvukově „umrtvit“ tenké plechové ohýbané výrobky.

Tabulka akustických vlastností vybraných skladeb plochých střech (vzduchová neprůzvučnost 

αNRC) 

Izolace tepelná a akustická ROCKWOOL - neprůzvučnost a

pás(y)spodní 
deska (mm) 

akust. 

fólie* 

horní  

deska (mm) 

MME 100 ne Dachrock 60 1x

MME 100 ne Dachrock 60 1x

MME 100 2x Dachrock 60 2x

MME 100 2x Dachrock 60 2x

MME 100 2x Dachrock 60 1x

MME 100 1x Dachrock 60 1x

MME 100 1x Dachrock 60 2x

MME 100 ne Dachrock 60 1x

MME 100 ne Dachrock 60 2x

MME 100 ne Dachrock 60 1x

MME 100 ne Dachrock 60 1x

Izolace tepelná a akustická ROCKWOOL - pohltivost asfalt.

pás(y)spodní 
deska (mm) 

akust. 

fólie* 

horní 

deska (mm) 

MME 100 nemá vliv Dachrock 60 nemá vliv

MME 100 nemá vliv Dachrock 60 nemá vliv

MME 100 nemá vliv Dachrock 60 nemá vliv

MME znamená střešní izolační deska ROCKWOOL, typ Monrock MAX E;  

jedné nebo dvou vrstvách na sobě (5 nebo 10 kg/m2), volně, přesahy 50 mm

akreditované akustické laboratoři (CSI, a.s. Zlín). Zkoušení laboratorní vážené 
neprůzvučnosti proběhlo podle ČSN EN ISO 140-3, pohltivosti (včetně laboratorní vážené) podle 

lošných vzorcích v dozvukové komoře. Pro přenos laboratorních hodnot neprůzvučnosti 
do stavební praxe je třeba postupovat tak, že se odečte korekce 2 – 3 dB, aby se získala hodnota R´
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trapézový plech (pozinkovaný, lakovaný), plošné dřevité panely (např. OSB kladené beze spár), dřevěné 

Akustické vlastnosti střech na nosném trapézovém plechu ve vybraných skladbách střech uvádí 
 podstřešním prostoru, 

eprůzvučnost střechy. Skladby byly zkoušeny s trapézovým 
plechem TR 153 x 260 x 0,75 mm, a to jak plným, tak perforovaným. Izolace jsou popsány, u určitých skladeb 

některých případech byla 
pelně izolační desky (což lze 

jednovrstvé tepelné izolace provést položením tlumicí fólie přímo na trapézový plech). Tato akustická tlumicí 
1 nebo 2 vrstvách a je v nabídce 

speciálních střešních doplňků Rockwool. Výrobek byl původně vyvinut pro koncern Seat (tlumení plechových 
„umrtvit“ tenké plechové ohýbané výrobky. 

řech (vzduchová neprůzvučnost Rw 

asfalt. 

pás(y) 

Rw 

(dB) 

1x 45 

1x 46 

2x 48 

2x 49 

1x 50 

1x 49 

2x 49 

1x 47 

2x 47 

1x 43 

1x 43 

asfalt. 

pás(y) 

αw   

αNRC 

(---) 

nemá vliv 0,15  

0,20 

nemá vliv 0,25    

0,55 

nemá vliv 0,65   

0,80 

jedné nebo dvou vrstvách na sobě (5 nebo 10 kg/m2), volně, přesahy 50 mm 

laboratorní vážené vzduchové 
(včetně laboratorní vážené) podle ČSN EN ISO 

Pro přenos laboratorních hodnot neprůzvučnosti 
3 dB, aby se získala hodnota R´w. 



 

                                                                                                                             

 

 

Celkem je tedy k použití (teoreticky) 33 kombinací vzduchové neprůzvučnosti a pohltivosti.
vlastností podobných skladeb plochých střech, které 
postulátů a zkušeností: 

a) vzduchová neprůzvučnost je přímo závislá na měrné plošné hmotnosti skladby střechy,
b) větší tloušťka střešní skladby má stejnou ne

hmotnosti), 
c) fakt, jestli je na horní 

neprojevuje, 
d) místo asfaltové lepenky může být aplikována tenká plastová střešní membrána PVC
e) změna hmotnosti trapézového plechu se projeví podle rozdílu úměrně na změně vzduchové 

neprůzvučnosti, 
f) to, že je trapézový plech 

vzduchové neprůzvučnosti
jinak by se hmotnost trapézového plechu akusticky neuplatnila,

g) parozábrana na bázi PE o tloušťce 0,2 mm 
neprůzvučnost, 

h) perforovaný plech s 
akustické systémové řešení (zvyšuje pohltivost hladkého plného plechu o 50 %), 

i) záměnou izolací Rockwool z
na bázi pěnových plastů) se u vzduchové neprůzvučnosti zmen

j) v rozsahu provedených testů je možno výsledky přímo interpolovat nebo superponovat vlastnosti 
diferencovaných vrstev pro účely odborného odhadu,
k) je třeba si uvědomit, že hodnota vzduchová neprůzvučnosti
(a další hmotnosti) už nemusí zvětšovat 
  

10.2.2. Tepelně izolační desky z pěnových plastů 

Doporučené izolační desky pro ploché střechy
                  pěna. Doplňkový sortiment
                přerušení tepelných mostů.

10.2.2.1. Specifikace základních technických parametrů vý

Uvedené technické parametry stanoveny dle EN 13165 
Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PIR)
označení CE. 

 

 
Kód značení dle EN 13165 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  

Objemová hmotnost 

Ekvivalentní difuzní odpor (vztaženo na desku 
tl.100 mm)  

Tolerance tloušťky 
Rozměrová stabilita za určených podmínek  
teploty a vlhkosti 

Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku  

Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 

Dlouhodobá nasákavost 
Tolerance tloušťky 

Teplotní použitelnost dlouhodobá 

Teplotní použitelnost krátkodobá 

Reakce na oheň 

Měrná tepelná kapacita 

ES certifikát shody 
Zdravotní nezávadnost 

 

                                                                                                                                                     

 

použití (teoreticky) 33 kombinací vzduchové neprůzvučnosti a pohltivosti.
plochých střech, které tabulka nezahrnuje, je třeba vycházet z

vzduchová neprůzvučnost je přímo závislá na měrné plošné hmotnosti skladby střechy,
větší tloušťka střešní skladby má stejnou nebo větší vzduchovou neprůzvučnost (při stejné 

fakt, jestli je na horní straně střechy použita jedno- nebo vícevrstvá asfaltová lepenka, se téměř 

místo asfaltové lepenky může být aplikována tenká plastová střešní membrána PVC
na hmotnosti trapézového plechu se projeví podle rozdílu úměrně na změně vzduchové 

to, že je trapézový plech plný nebo perforovaný, se téměř vůbec nep
vzduchové neprůzvučnosti, pokud je do perforovaného plechu vložena akus
jinak by se hmotnost trapézového plechu akusticky neuplatnila, 
parozábrana na bázi PE o tloušťce 0,2 mm vykazuje jenom zanedbatelný vliv na vzduchovou 

 akustickými výplněmi funguje z hlediska absorpce jako vysoce kvalitní 
akustické systémové řešení (zvyšuje pohltivost hladkého plného plechu o 50 %), 
záměnou izolací Rockwool z minerálních vláken na bázi kamenné vlny za lehčí izolanty (např. 

bázi pěnových plastů) se u vzduchové neprůzvučnosti zmenší hodnota až o 10 dB,
rozsahu provedených testů je možno výsledky přímo interpolovat nebo superponovat vlastnosti 

diferencovaných vrstev pro účely odborného odhadu, 
je třeba si uvědomit, že hodnota vzduchová neprůzvučnosti se dalším přidáváním vrstev 

hmotnosti) už nemusí zvětšovat – může nastat saturace (viz aplikace 2x Tecsound 50).

epelně izolační desky z pěnových plastů PIR - Puren 

olační desky pro ploché střechy:  puren MV, puren FD-L, puren FAL a řezaná bloková 
Doplňkový sortiment: systém spádových prvků, konstrukční materiál puren Purenit 

přerušení tepelných mostů. 

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

Uvedené technické parametry stanoveny dle EN 13165 – Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví 
tvrdé polyuretanové pěny (PIR). Veškeré výrobky společnosti Puren mají 

PIR - EN 13165 - T2-DS(TH)9 - CS(10\Y)150 - TR40

Označení 
Hodnota Hodnota 

FD-L,FAL MV 

initel tepelné vodivosti   λD 
0,022≥80mm 
0,023≤80mm          

0,028<80mm 
0,026≥80˂120mm          

0,025≥120mm 

 < 35 < 35 

vztaženo na desku 
Sd 137 45 

T 2 2 
podmínek  

DS(TH) 9 9 

CS(10/Y) ≥ 150(120) ≥ 150(120) 

TR ≥ 40 ≥ 40 

Wit <3 <3 
T 2 2 

 +90/-20 +90/-20 

 +250 +250 

 E-s2,d0 E-s2,d0 

cp 1400 1400 

CE plochá střecha 
IBU EPO-IVPU-2010111-D  Frauenhofer Institut
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použití (teoreticky) 33 kombinací vzduchové neprůzvučnosti a pohltivosti. Při odhadu 
je třeba vycházet z následujících 

vzduchová neprůzvučnost je přímo závislá na měrné plošné hmotnosti skladby střechy, 
bo větší vzduchovou neprůzvučnost (při stejné 

nebo vícevrstvá asfaltová lepenka, se téměř 

místo asfaltové lepenky může být aplikována tenká plastová střešní membrána PVC-P, 
na hmotnosti trapézového plechu se projeví podle rozdílu úměrně na změně vzduchové 

neprojeví na zmenšení 
, pokud je do perforovaného plechu vložena akustická výplň (plný klín), 

zanedbatelný vliv na vzduchovou 

pce jako vysoce kvalitní 
akustické systémové řešení (zvyšuje pohltivost hladkého plného plechu o 50 %),  

lny za lehčí izolanty (např. 
až o 10 dB, 

rozsahu provedených testů je možno výsledky přímo interpolovat nebo superponovat vlastnosti 

se dalším přidáváním vrstev 
může nastat saturace (viz aplikace 2x Tecsound 50).

L, puren FAL a řezaná bloková  
: systém spádových prvků, konstrukční materiál puren Purenit –  

obkových variant  

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – 
. Veškeré výrobky společnosti Puren mají 

TR40 

Jednotka Norma 

W.m
-1
.K

-1
 EN 12667 

kg.m
-3
 EN 1602 

m EN 12086 

(mm) EN 823 

% EN 1604 

kPa EN 826 

kPa EN 1607 

% EN 12087 
mm EN 823 

°C  

°C  

 EN 13501-1 

J.kg
-1
.K

-1
 EN 12524 

 
D  Frauenhofer Institut 



 

                                                                                                                             

 

 

10.3. Povlaková krytina  

10.3.1. Asfaltové hydroizolační pásy

10.3.1.1. Specifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

 

 
 
Axter FORCE 4000 FM je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou 

rohoží gramáže 180 g/m 2. Horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo drcenou břidlicí. Na 
povrchu je lehce tavitelná fólie. Minimální šířka podélného přesahu je 90 mm. Hmotnost role je 42,3 kg.

  
Složení:  
výztužná vložka (g/m²) :     
krycí vrstva (g/m²) :      
vrchní povrch (g/m²) :  
    
spodní povrch (g/m²) :  
 

Vlastnosti 

Rozměry 

Tloušťka 
Plošná hmotnost 
Odolnost proti protrhávání 

Maximální tahové síly 

Maximální protažení 

Chování za chladu 

Odolnost proti stékání 

Propustnost pro vodní páru 

Reakce na oheň 

NSP- Není stanoveným parametrem; 

 
 
 

                                                                                                                                                     

 

Asfaltové hydroizolační pásy - Axter 

cifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou 
. Horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo drcenou břidlicí. Na 

povrchu je lehce tavitelná fólie. Minimální šířka podélného přesahu je 90 mm. Hmotnost role je 42,3 kg.

 stabilizovaný polyester:    
 SBS bitumen:     
 minerální šupiny:     
 keramické granule:    
 lehce tavná folie:     

 NORMA JEDNOTKY DEKLAROVANÁ 
HODNOTA

Délka 
EN 1848-1 

m 8
Šířka m 1
Přímost mm/10m Prošel
Hmotnost role  kg  

EN 1849-1 mm 3,95
EN 1849-1 kg/m² NSP

Podélně 
EN 12310-1 N 

200
Příčně 250
Podélně 

EN 12311-1 N/50 mm 
600

Příčně 600
Podélně 

EN 12311-1 % 
35

Příčně 35
Horní povrch 

EN 1109 °C 
-20

Spodní povrch -20
Nový výrobek 

EN 1110 °C 
100

Po zestárnutí dle 
EN 1296 

110

Nový výrobek 
EN 1931 

- μ = 20000
Po zestárnutí dle 
EN 1296 

- NSP

EN 13501-1 - F
 

MLV - Výrobní limitní hodnota
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cifikace základních technických parametrů výrobkových variant  

 

je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou 
. Horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo drcenou břidlicí. Na spodním 

povrchu je lehce tavitelná fólie. Minimální šířka podélného přesahu je 90 mm. Hmotnost role je 42,3 kg. 

 180 
 3950 
 1000 
 1200 
 10 

DEKLAROVANÁ  
HODNOTA 

TOLERANCE / 
MLV 

min max 

8 +/-1% 
1 +/-1% 

Prošel  
  

3,95 3,8 4,2 
NSP  
200 180 260 
250 230 300 
600 500 880 
600 500 750 
35 25 55 
35 25 60 
20 ≤ 
20 ≤ 

100 ≥ 

110 100 120 

= 20000  

NSP  

F  

Výrobní limitní hodnota 



 

                                                                                                                             

 

 

Axter FORCE 4000 S, příp. Axter FORCE 4000 S
stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m 2. Horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo 
drcenou břidlicí. Na spodním povrchu je lehce tavitelná fólie. Minimální šířka podélného přesahu je 90 mm. 
Hmotnost role je 44,1 kg. FORCE 4000 S

  
Složení:  
výztužná vložka (g/m²) :     
krycí vrstva (g/m²) :      
vrchní povrch (g/m²) :  
    
spodní povrch (g/m²) :  
 

Vlastnosti 

Rozměry 

Tloušťka 
Plošná hmotnost 
Odolnost proti protrhávání 

Maximální tahové síly 

Maximální protažení 

Chování za chladu 

Odolnost proti stékání 

Propustnost pro vodní páru 

Reakce na oheň 

NSP- Není stanoveným parametrem; 

 
 

 

                                                                                                                                                     

 

, příp. Axter FORCE 4000 S FE, je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený 
stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m 2. Horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo 
drcenou břidlicí. Na spodním povrchu je lehce tavitelná fólie. Minimální šířka podélného přesahu je 90 mm. 

FORCE 4000 S FE je vrchní pás se zvýšenou požární odolností. 

 stabilizovaný polyester:    
 SBS bitumen:     
 minerální šupiny:     
 keramické granule:    
 lehce tavná folie:     

 NORMA JEDNOTKY DEKLAROVANÁ 
HODNOTA

Délka 
EN 1848-1 

m 8
Šířka m 1
Přímost mm/10m Prošel
Hmotnost role  kg  

EN 1849-1 mm 3,9
EN 1849-1 kg/m² NSP

Podélně 
EN 12310-1 N 

NSP
Příčně NSP
Podélně 

EN 12311-1 N/50 mm 
600

Příčně 600
Podélně 

EN 12311-1 % 
35

Příčně 35
Horní povrch 

EN 1109 °C 
-24

Spodní povrch -24
Nový výrobek 

EN 1110 °C 
100

Po zestárnutí dle 
EN 1296 

110

Nový výrobek 
EN 1931 

- μ = 20000
Po zestárnutí dle 
EN 1296 

- NSP

EN 13501-1 - F
 

MLV - Výrobní limitní hodnota

                                                                                                                                                     

-39/96- 

je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený 
stabilizovanou polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m 2. Horní povrch je opatřen minerálním posypem nebo 
drcenou břidlicí. Na spodním povrchu je lehce tavitelná fólie. Minimální šířka podélného přesahu je 90 mm. 

 180 
 3800 
 1000 
 1200 
 10 

DEKLAROVANÁ  
HODNOTA 

TOLERANCE / 
MLV 

min max 

8 +/-1% 
1 +/-1% 

Prošel  
  

3,9 3,8 4,2 
NSP  
NSP  
NSP  
600 500 880 
600 500 750 
35 25 55 
35 25 60 
24 ≤ 
24 ≤ 

100 ≥ 

110 100 120 

= 20000  

NSP  

F  

Výrobní limitní hodnota 



 

                                                                                                                             

 

 

Axter TOPFIX PY FMP GRESE  
polyesterovou rohoží gramáže 180 g/m 2. Horní povrch je opatřen makroperforovanou folií a 
posypem. Na spodním povrchu je jemnozrnný posyp.
červené proužky 40 mm a 100 mm od

  
Složení:  
výztužná vložka (g/m²) :     
krycí vrstva (g/m²) :      
vrchní povrch (g/m²) :  
spodní povrch (g/m²) :  
 

Vlastnosti 

Rozměry 

Tloušťka 
Plošná hmotnost 
Odolnost proti protrhávání 

Maximální tahové síly 

Maximální protažení 

Chování za chladu 

Odolnost proti stékání 

Propustnost pro vodní páru 

Reakce na oheň 

NSP- Není stanoveným parametrem; 

 
 

                                                                                                                                                     

 

Axter TOPFIX PY FMP GRESE  je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou 
sterovou rohoží gramáže 180 g/m 2. Horní povrch je opatřen makroperforovanou folií a 

posypem. Na spodním povrchu je jemnozrnný posyp. Na horní straně jsou v místech podélného p
ervené proužky 40 mm a 100 mm od okraje pro snadnou orientaci při aplikaci. 

 stabilizovaný polyester:    
 SBS bitumen:     
 makroperf. folie + jemnozrnný posyp:  
 jemnozrnný posyp:    

 NORMA JEDNOTKY DEKLAROVANÁ 
HODNOTA

Délka 
EN 1848-1 

m 10
Šířka m 1
Přímost mm/10m Prošel
Hmotnost role  kg  

EN 1849-1 mm 2,6
EN 1849-1 kg/m² NSP

Podélně 
EN 12310-1 N 

180
Příčně 230
Podélně 

EN 12311-1 N/50 mm 
750

Příčně 750
Podélně 

EN 12311-1 % 
35

Příčně 35
Horní povrch 

EN 1109 °C 
-16

Spodní povrch -16
Nový výrobek 

EN 1110 °C 
100

Po zestárnutí dle 
EN 1296 

NSP

Nový výrobek 
EN 1931 

- μ = 20000
Po zestárnutí dle 
EN 1296 

- NSP

EN 13501-1 - F
 

MLV - Výrobní limitní hodnota

                                                                                                                                                     

-40/96- 

je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou 
sterovou rohoží gramáže 180 g/m 2. Horní povrch je opatřen makroperforovanou folií a jemnozrnným 

jsou v místech podélného přesahu dva 

 180 
 2300 
 100 
 10 

DEKLAROVANÁ  
HODNOTA 

TOLERANCE / 
MLV 

min max 

10 +/-1% 
1 +/-1% 

Prošel  
  

2,6 2,5 2,8 
NSP  
180 160 260 
230 210 300 
750 500 1030 
750 500 900 
35 25 55 
35 25 60 
16 ≤ 
16 ≤ 

100 ≥ 

NSP  

= 20000  

NSP  

F  

Výrobní limitní hodnota 



 

                                                                                                                             

 

 

Axter TOPFIX PY FMP SPF 
šíře 20 mm integrovaným do podélného spoje, což zabraňuje vniknutí plame
tepelné izolace. Je určen pro pokládku na tepelných izolacích z
dvěma barevnými pruhy ve vzdálenosti 20 mm a 50 mm, které vymezují umístění kotvících prvků při aplikaci 
pásu.  

 
Složení:  
výztužná vložka (g/m²) :     
krycí vrstva (g/m²) :      
vrchní povrch (g/m²) :  
spodní povrch (g/m²) :  
 

Vlastnosti 

Rozměry 

Tloušťka 
Odolnost proti protrhávání 

Maximální tahové síly 

Maximální protažení 

Chování za chladu 

Odolnost proti stékání 

Propustnost pro vodní páru 

Reakce na oheň 

NSP- Není stanoveným parametrem; 

 
 
 

  

                                                                                                                                                     

 

Axter TOPFIX PY FMP SPF je plně modifikovaný pás opatřený na spodní straně samolepicím pruhem 
šíře 20 mm integrovaným do podélného spoje, což zabraňuje vniknutí plamene hořáku a případnému poškození 
tepelné izolace. Je určen pro pokládku na tepelných izolacích z pěnových plastů. Horní strana spoje je označena 
dvěma barevnými pruhy ve vzdálenosti 20 mm a 50 mm, které vymezují umístění kotvících prvků při aplikaci 

 stabilizovaný polyester:    
 SBS bitumen:     
 makroperf. folie + jemnozrnný posyp:  
 jemnozrnný posyp:    

 NORMA JEDNOTKY DEKLAROVANÁ 
HODNOTA

Délka 
EN 1848-1 

m 10
Šířka m 1
Přímost mm/10m Prošel
Hmotnost role  kg  

EN 1849-1 mm 2,6
Podélně 

EN 12310-1 N 
180

Příčně 230
Podélně 

EN 12311-1 N/50 mm 
750

Příčně 750
Podélně 

EN 12311-1 % 
35

Příčně 35
Horní povrch 

EN 1109 °C 
-16

Spodní povrch -16
Nový výrobek 

EN 1110 °C 
100

Po zestárnutí dle 
EN 1296 

NSP

Nový výrobek 
EN 1931 

- μ = 20000
Po zestárnutí dle 
EN 1296 

- NSP

EN 13501-1 - F
 

MLV - Výrobní limitní hodnota

 

                                                                                                                                                     

-41/96- 

je plně modifikovaný pás opatřený na spodní straně samolepicím pruhem 
ne hořáku a případnému poškození 

pěnových plastů. Horní strana spoje je označena 
dvěma barevnými pruhy ve vzdálenosti 20 mm a 50 mm, které vymezují umístění kotvících prvků při aplikaci 

 180 
 2790 
 100 
 10 

DEKLAROVANÁ  
HODNOTA 

TOLERANCE / 
MLV 

min max 

10 +/-1% 
1 +/-1% 

Prošel  
  

2,6 2,5 2,8 
180 160 260 
230 210 300 
750 500 1030 
750 500 900 
35 25 55 
35 25 60 
16 ≤ 
16 ≤ 

100 ≥ 

NSP  

= 20000  

NSP  

F  

Výrobní limitní hodnota 



 

                                                                                                                             

 

 

Axter HYRENE 35 PY RGH 
rohoží gramáže 180 g/m 2. Horní povrch je opatřen jemnozrnným minerál
je lehce tavitelná fólie. Hmotnost role je 49,5 kg.

 
Složení:  
výztužná vložka (g/m²) :     
krycí vrstva (g/m²) :      
vrchní povrch (g/m²) :  
spodní povrch (g/m²) :  
 

Vlastnosti 

Rozměry 

Tloušťka 
Plošná hmotnost 
Odolnost proti protrhávání 

Maximální tahové síly 

Maximální protažení 

Chování za chladu 

Odolnost proti stékání 

Propustnost pro vodní páru 

Reakce na oheň 

NSP- Není stanoveným parametrem; 

 
 

10.3.1.2. Specifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh

Axter FORCE 4000 FM – pro jednovrstvé povlakové krytiny, mechanicky kotvené v
přesah je 90 mm. Příčný přesah 150 mm. Doporučuje se používat pro spády vyš
na m2 jsou 3 ks.  Podél všech detailů a obvodu je pás dokotvován po 1
pro napojení přesahů a detailů jsou buď z
V případě spádů vyšších 40% je nutno pásy klást po spádnici, krátit je na polovinu a dokotvovat v
přesazích min. 4 ks kotev.  

Axter FORCE 4000 S, příp. FORCE 4000 S
mechanicky kotvené v přesazích. Podélný přesah je 90 mm. Příčný přesah 100 mm. Doporučuje se používat pro 
spády vyšší 1%. Pás se plnoplošně natavuje na podkladní. Podkladní plochy pro napojení přesahů a detailů jsou 
buď z výroby bez posypu nebo je nutno posyp tzv. za tepla utopit. V
klást po spádnici, krátit je na polovinu a dokotvovat v

Axter TOPFIX PY FMP GRESE 
v přesazích. Podélný přesah je 90 mm. Příčný přesah 150 mm. Doporučuje se používat pro spády vyšší 1%. 
Minimální počet kotev na m2 jsou 3 ks.  Podél všech detailů a obvodu je pás dokotvován po 1ks/250 mm. 
V případě spádů vyšších 40% je nutno pásy 
přesazích min. 4 ks kotev. Pás je určen pro tepelné izolace z

Axter TOPFIX PY FMP SPF 
v přesazích. Podélný přesah je 90 mm se samolepícím pruhem. Příčný přesah 150 mm. Doporučuje se používat 
pro spády vyšší 1%. Minimální počet kotev na m
po 1ks/250 mm. V případě spádů vyšších 40% je nutno pásy klást po spádnici, krátit je na polovinu a dokotvovat 
v příčných přesazích min. 4 ks kotev. Pás je určen pro tepelné izolace pěnových plastů nebo jiné spalné 
podklady.  

                                                                                                                                                     

 

Axter HYRENE 35 PY RGH je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou 
rohoží gramáže 180 g/m 2. Horní povrch je opatřen jemnozrnným minerálním posypem. Na spodním líci 

otnost role je 49,5 kg.  

 stabilizovaný polyester:    
 SBS bitumen:     
 jemnozrnný posyp:    
 lehce tavitelná folie:    

 NORMA JEDNOTKY DEKLAROVANÁ 
HODNOTA

Délka 
EN 1848-1 

m 10
Šířka m 1
Přímost mm/10m Prošel
Hmotnost role  kg 36

EN 1849-1 mm 3,65
EN 1849-1 kg/m² NSP

Podélně 
EN 12310-1 N 

150
Příčně 230
Podélně 

EN 12311-1 N/50 mm 
500

Příčně 400
Podélně 

EN 12311-1 % 
40

Příčně 50
Horní povrch 

EN 1109 °C 
-20

Spodní povrch -20
Nový výrobek 

EN 1110 °C 
100

Po zestárnutí dle 
EN 1296 

NSP

Nový výrobek 
EN 1931 

- μ = 20000
Po zestárnutí dle 
EN 1296 

- NSP

EN 13501-1 - F
 

MLV - Výrobní limitní hodnota

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh

pro jednovrstvé povlakové krytiny, mechanicky kotvené v
je 90 mm. Příčný přesah 150 mm. Doporučuje se používat pro spády vyšší 2%. Minimální počet kotev 
jsou 3 ks.  Podél všech detailů a obvodu je pás dokotvován po 1ks/250 mm. Podkladní plochy 

napojení přesahů a detailů jsou buď z výroby bez posypu nebo je nutno posyp tzv. za tepla utopit. 
případě spádů vyšších 40% je nutno pásy klást po spádnici, krátit je na polovinu a dokotvovat v

, příp. FORCE 4000 S FE, – pro vrchní pás dvouvrstvé povlakové
přesazích. Podélný přesah je 90 mm. Příčný přesah 100 mm. Doporučuje se používat pro 

spády vyšší 1%. Pás se plnoplošně natavuje na podkladní. Podkladní plochy pro napojení přesahů a detailů jsou 
e nutno posyp tzv. za tepla utopit. V případě spádů vyšších 40% je nutno pásy 

klást po spádnici, krátit je na polovinu a dokotvovat v příčných přesazích min. 4 ks kotev. 

Axter TOPFIX PY FMP GRESE – pro podkladní pás dvouvrstvé povlakové krytiny, mechanicky
přesazích. Podélný přesah je 90 mm. Příčný přesah 150 mm. Doporučuje se používat pro spády vyšší 1%. 

jsou 3 ks.  Podél všech detailů a obvodu je pás dokotvován po 1ks/250 mm. 
případě spádů vyšších 40% je nutno pásy klást po spádnici, krátit je na polovinu a dokotvovat v

přesazích min. 4 ks kotev. Pás je určen pro tepelné izolace z minerálních vláken nebo jiné nespalné podklady. 

Axter TOPFIX PY FMP SPF – pro podkladní pás dvouvrstvé povlakové krytiny, mechan
přesazích. Podélný přesah je 90 mm se samolepícím pruhem. Příčný přesah 150 mm. Doporučuje se používat 

pro spády vyšší 1%. Minimální počet kotev na m2 jsou 3 ks.  Podél všech detailů a obvodu je pás dokotvován 
vyšších 40% je nutno pásy klást po spádnici, krátit je na polovinu a dokotvovat 

příčných přesazích min. 4 ks kotev. Pás je určen pro tepelné izolace pěnových plastů nebo jiné spalné 

                                                                                                                                                     

-42/96- 

je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený stabilizovanou polyesterovou 
ním posypem. Na spodním líci 

 180 
 3900 
 300 
 10 

DEKLAROVANÁ  
HODNOTA 

TOLERANCE / 
MLV 

min max 

10 +/-1% 
1 +/-1% 

Prošel  
36  

3,65 3,5 3,8 
NSP  
150 100 200 
230 160 300 
500 350 650 
400 250 550 
40 30 50 
50 40 60 
20 ≤ 
20 ≤ 

100 ≥ 

NSP  

= 20000  

NSP  

F  

Výrobní limitní hodnota 

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh 

pro jednovrstvé povlakové krytiny, mechanicky kotvené v přesazích. Podélný 
ší 2%. Minimální počet kotev 

ks/250 mm. Podkladní plochy 
ebo je nutno posyp tzv. za tepla utopit. 

případě spádů vyšších 40% je nutno pásy klást po spádnici, krátit je na polovinu a dokotvovat v příčných 

pro vrchní pás dvouvrstvé povlakové krytiny, 
přesazích. Podélný přesah je 90 mm. Příčný přesah 100 mm. Doporučuje se používat pro 

spády vyšší 1%. Pás se plnoplošně natavuje na podkladní. Podkladní plochy pro napojení přesahů a detailů jsou 
případě spádů vyšších 40% je nutno pásy 

 

pro podkladní pás dvouvrstvé povlakové krytiny, mechanicky kotvené 
přesazích. Podélný přesah je 90 mm. Příčný přesah 150 mm. Doporučuje se používat pro spády vyšší 1%. 

jsou 3 ks.  Podél všech detailů a obvodu je pás dokotvován po 1ks/250 mm. 
klást po spádnici, krátit je na polovinu a dokotvovat v příčných 

minerálních vláken nebo jiné nespalné podklady.  

pro podkladní pás dvouvrstvé povlakové krytiny, mechanicky kotvené 
přesazích. Podélný přesah je 90 mm se samolepícím pruhem. Příčný přesah 150 mm. Doporučuje se používat 

ů a obvodu je pás dokotvován 
vyšších 40% je nutno pásy klást po spádnici, krátit je na polovinu a dokotvovat 

příčných přesazích min. 4 ks kotev. Pás je určen pro tepelné izolace pěnových plastů nebo jiné spalné 



 

                                                                                                                             

 

 

Axter HYRENE  35 PY RGH 
je 100 mm. Příčný přesah 100 mm.  

Všechny detaily na vytažení na svislé konstrukce a jiná zesílení se navrhují z 
Všechna vytažení povlakové krytiny na svislé konstrukce se navrhují
konstrukce se navrhují ve shodě s ČSN 73 1901 do výšky minimálně 150 mm nad plánovaný vrchní líc střešního 
pláště. Detaily vytažení povlakové krytiny na svi
konstrukcí kotvícími lištami, tmelenými PU tmely nebo jinak zajištěnými proti zatékání srážkové vody za jejich 
hranu. Při vytažení nad 750 mm výšky se pásy krátí a dokotvují v
se v detailech vytažení na svislé konstrukce navr

 

10.3.2. Plastové folie - Fatra

Fólie FATRAFOL na bázi měkčeného PVC, pro danou systémovou střechu, splňují požadavky současně 
platných zkušebních norem zejména ČSN EN 13956:20
a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.

 

10.3.2.1. Specifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

Fólie FATRAFOL 810 ( 810/V)

Fólie FATRAFOL P 918/SG-
záření a mohou být vystaveny přímým povětrnostním vlivům. 

Fólie FATRAFOL 810 je vyrobena válcováním a následnou laminací vyztužená PES mřížkou. 

Foĺie FATRAFOL 810/V je vyrobena vícenásobnou extruzí

Fólie FATRAFOL 804 je doplňková střešní nevyztužená fólie na bázi PV

Fólie FATRAFOL 814 s protiskluzným dezénem, vyztužená skleněným rounem

Fólie FATRAFOL P 918/ SG-
kombinovaným s výztužnou PES mřížkou.

Fólie FATRAFOL P 918/H je doplňková střešní nevyztužená fólie na bázi FPO

Podrobná technická specifikace jednotlivých výrobkových variant, viz technické listy

 

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 (810/V

� POPIS VÝROBKU 

FATRAFOL 810 (810/V) je střešní fólie na bázi PVC
odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.

FATRAFOL 810 je vyroben válcováním a laminací, FATRAFOL 810/V vícenásobnou extruzí.

Pokud není uvedeno jinak, všechny výrobní varianty jsou dále popsány jako FATRAFOL 810.

� POUŽITÍ                                   

Pro mechanicky kotvené systémy s
a užitných vrstev: 

• s bodovým kotvením a

• s lepením na kotevní terče

Použití pro střechy přitížené pouze ve výjimečných případech, jako např. při etapovém řešení 
s odloženým prováděním ochranných (provozních) vrstev.

Fólie řezaná na pásky: 

• šířka 160 mm – k překrytí kotev při dodatečném bodovém kotvení fólie

                                                                                                                                                     

 

Axter HYRENE  35 PY RGH – výztužné pásy v detailech a jiných namáhaných místech. Podélný přesah 
 

Všechny detaily na vytažení na svislé konstrukce a jiná zesílení se navrhují z Axter HYRENE  35 PY RGH. 
Všechna vytažení povlakové krytiny na svislé konstrukce se navrhují z Axter FORCE 4000 S. 

ČSN 73 1901 do výšky minimálně 150 mm nad plánovaný vrchní líc střešního 
pláště. Detaily vytažení povlakové krytiny na svislých konstrukcích se navrhují ukotvené do podkladních svislých 

kotvícími lištami, tmelenými PU tmely nebo jinak zajištěnými proti zatékání srážkové vody za jejich 
hranu. Při vytažení nad 750 mm výšky se pásy krátí a dokotvují v příčných přesazích min. 4 ks kotev. Pásy 

detailech vytažení na svislé konstrukce navrhují jako svisle kladené. 

Fatra 

na bázi měkčeného PVC, pro danou systémovou střechu, splňují požadavky současně 
platných zkušebních norem zejména ČSN EN 13956:2013 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a

Definice a charakteristiky. 

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

810 ( 810/V), FATRAFOL 804 a FATRAFOL 814 jsou střešní fólie na

-PV a P 918/H jsou střešní fólie na bázi FPO. Oba druhy fólií
záření a mohou být vystaveny přímým povětrnostním vlivům.  

810 je vyrobena válcováním a následnou laminací vyztužená PES mřížkou. 

je vyrobena vícenásobnou extruzí vyztužená PES mřížkou.

804 je doplňková střešní nevyztužená fólie na bázi PVC-P.   

protiskluzným dezénem, vyztužená skleněným rounem  

-PV je vyrobena vícenásobnou extruzí se zabudovaným skleněným
výztužnou PES mřížkou. 

Fólie FATRAFOL P 918/H je doplňková střešní nevyztužená fólie na bázi FPO 

Podrobná technická specifikace jednotlivých výrobkových variant, viz technické listy

Hydroizolační fólie FATRAFOL 810 (810/V) 

FATRAFOL 810 (810/V) je střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou. Fólie 
odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům. 

FATRAFOL 810 je vyroben válcováním a laminací, FATRAFOL 810/V vícenásobnou extruzí.

není uvedeno jinak, všechny výrobní varianty jsou dále popsány jako FATRAFOL 810.

 

Pro mechanicky kotvené systémy s hydroizolací volně vystavenou povětrnosti bez ochranných 

bodovým kotvením a liniovým kotvením pomocí profilovaných poplastovaných plechů

lepením na kotevní terče 

Použití pro střechy přitížené pouze ve výjimečných případech, jako např. při etapovém řešení 
odloženým prováděním ochranných (provozních) vrstev. 

 

překrytí kotev při dodatečném bodovém kotvení fólie 
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místech. Podélný přesah 

Axter HYRENE  35 PY RGH. 
000 S. Vytažení na svislé 

ČSN 73 1901 do výšky minimálně 150 mm nad plánovaný vrchní líc střešního 
kotvené do podkladních svislých 

kotvícími lištami, tmelenými PU tmely nebo jinak zajištěnými proti zatékání srážkové vody za jejich 
sazích min. 4 ks kotev. Pásy 

na bázi měkčeného PVC, pro danou systémovou střechu, splňují požadavky současně 
Plastové a pryžové pásy 

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant  

814 jsou střešní fólie na bázi PVC-P.  

. Oba druhy fólií odolávají UV 

810 je vyrobena válcováním a následnou laminací vyztužená PES mřížkou.  

vyztužená PES mřížkou. 

vícenásobnou extruzí se zabudovaným skleněným rounem, 

Podrobná technická specifikace jednotlivých výrobkových variant, viz technické listy.  

P vyztužená polyesterovou mřížkou. Fólie 

FATRAFOL 810 je vyroben válcováním a laminací, FATRAFOL 810/V vícenásobnou extruzí. 

není uvedeno jinak, všechny výrobní varianty jsou dále popsány jako FATRAFOL 810. 

ou povětrnosti bez ochranných 

liniovým kotvením pomocí profilovaných poplastovaných plechů 

Použití pro střechy přitížené pouze ve výjimečných případech, jako např. při etapovém řešení 



 

                                                                                                                             

 

 

• šířka 215 mm – pro spojování a kotvení fólie FATRAFOL 814 k

• šířka 650 mm, 1000 mm a 1025 mm 
střech 

� APLIKACE 

Pokládání fólie mohou provádět pouze specializované a k

Fólie se aplikují v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v

Fólie musí být vhodným způsobem upevněna ke stabilní části střešního pláště.
musí být pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým změnám a sání 
větru. 

Vzájemné spojování pásů lze provádět ručními nebo automatickými horkovzdušnými svařovacími 
přístroji nebo přístroji s topným klínem (jednostopý svar)

Teplota okolního vzduchu a podkladní vrstvy by neměla při provádění prací klesnout pod 

� ÚDAJE O VÝROBKU 

�  Rozměry a základní údaje k

 
 *) informativní hodnoty 
 **) jiné délky návinů jsou možné pouze po vzájemné dohodě mezi výrobcem a odběratelem
 

Tloušťka 
(mm) 

Šířka 
(mm) 

Plošná hmotnost 
*) 

  [kg/m
2

1,20 

1300 
650 

215 
160 

1,50 
1300 
650 
160 

2,00 1300 

1,20 

2050 
2000 
1600 
1025 
1000 

1,50 

2050 
2000 
1600 
1025 
1000 

1,80 

2050 
2000 
1025 
1000 

2,00 
2050 
2000 

2,40 2000 

                                                                                                                                                     

 

pro spojování a kotvení fólie FATRAFOL 814 k podkladu 

šířka 650 mm, 1000 mm a 1025 mm – pro zhuštěné kotvení v okrajových a rohových oblastech 

fólie mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy.

souladu se zásadami stanovenými a popsanými v tomto předpisu.

Fólie musí být vhodným způsobem upevněna ke stabilní části střešního pláště.
t pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým změnám a sání 

Vzájemné spojování pásů lze provádět ručními nebo automatickými horkovzdušnými svařovacími 
topným klínem (jednostopý svar). 

ota okolního vzduchu a podkladní vrstvy by neměla při provádění prací klesnout pod 

Rozměry a základní údaje k balení 

**) jiné délky návinů jsou možné pouze po vzájemné dohodě mezi výrobcem a odběratelem

Plošná hmotnost Návin na roli 
**) 

Hmotnost role 
*) 

Množství na 
paletě 

2
]       [m]       [m

2
] [kg]     role m

2
] 

FATRAFOL 810 

1,52 
20 

26 41 19 494
13 21 38 494

40 

8,6 13 36 309,6
6,4 10 36 230,4

1,90 
20 26 51 19 494

13 26 38 494
32 5,12 10 36 184,32

2,54 15,4 20 51 19 380

FATRAFOL 810/V 

1,52 25 

51,25 78 

21 

1076,25
50 76 1050
40 61 840

25,625 39 42 1076,25
25 38 1050

1,90 20 

41 78 

21 

861
40 76 840
32 61 672

20,5 39 42 861
38 840

2,28 16,5 

33,825 77 21 710,325
33 75 693

16,912 39 42 710,304
16,5 38 693

2,54 15 30,75 78 21 645,75
30 76 630

3,05 13 26 79 21 546
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okrajových a rohových oblastech 

tomu účelu vyškolené firmy. 

tomto předpisu. 

Fólie musí být vhodným způsobem upevněna ke stabilní části střešního pláště. Způsob kotvení 
t pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým změnám a sání 

Vzájemné spojování pásů lze provádět ručními nebo automatickými horkovzdušnými svařovacími 

ota okolního vzduchu a podkladní vrstvy by neměla při provádění prací klesnout pod -5 °C. 

**) jiné délky návinů jsou možné pouze po vzájemné dohodě mezi výrobcem a odběratelem 

Množství na Hmotnost 
palety *) 

           [kg] 

494 780 
494 780 

309,6 490 
230,4 370 

494 970 
494 970 

184,32 370 
380 970 

1076,25 1650 
1050 1630 
840 1290 

1076,25 1650 
1050 1630 
861 1650 
840 1630 
672 1290 
861 1650 
840 1630 

710,325 1650 
693 1630 

710,304 1650 
693 1630 

645,75 1650 
630 1630 
546 1690 



 

                                                                                                                             

 

 

� Vzhled a barevné provedení

• hladká fólie s matným povrchem jemně strukturovaným od výztužné textilie

• vrchní strana  -
  -
  -
     

• spodní strana -
  -

Barva vrchní strany 
fólie FATRAFOL 810 

Fatra

světle šedá 2761

tmavě šedá 2003

červená 3104

modrá 9113

bílá 1278

zelená 7060B

měděná hněďá 3503

šedobílá 2732

 
*) odstín dle barevnice RAL se může u některých barev nepatrně 

lišit, maximálně však do 3. stupně šedé stupnice podle ČSN EN 
20105-A02 

� Technické parametry – garantované hodnoty

Vlastnost 

Pevnost v tahu – P/N 

Tažnost 
Vodotěsnost (400 kPa) 
Reakce na oheň 
Chování při vnějším požáru 
Odolnost proti odlupování ve spoji 

Odolnost spoje ve smyku – P/N 

Odolnost proti nárazu 

Odolnost proti statickému zatížení 
Odolnost proti protrhávání 
Rozměrová stálost 
Ohebnost za nízkých teplot 
Vystavení UV záření, zvýšené 
teplotě a vodě (5000 hodin) 
Propustnost vodní páry – faktor 
difúzního odporu µ 

Ekvivalentní difúzní tloušťka sd 

Součinitel tepelné vodivosti λ 
P – podél, N – napříč 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 

Vzhled a barevné provedení 

matným povrchem jemně strukturovaným od výztužné textilie

- standardní barva – světle šedá RAL 7040 
- dále v barevných odstínech specifikovaných v tabulce
- 100 mm od okraje je fólie značena potiskem usnadňujícím nastavení 
   přesahu pásů a případnou polohu kotevních prvků 

- šedá 
- u bílé fólie bílá 

Barevný odstín Uplatnění pro jednotlivé varianty

barevnice 
Fatra 

barevnice 
RAL *) 

810 810/V 810 AA

2761 7040 • • 
2003 7012 • • 
3104 3016 • • 
9113 5015 • • 
1278 9010 • • 
7060B 6000 • • 
3503 8004 •  

2732 7047  • 

odstín dle barevnice RAL se může u některých barev nepatrně 
lišit, maximálně však do 3. stupně šedé stupnice podle ČSN EN 

garantované hodnoty 

FATRAFOL 810 

Zkušební 
norma 

Garantované hodnoty pro jednotlivé tloušťky výrobku

1,20 mm 1,50 mm

EN 12311-2 
metoda A 

≥ 1000/950 N/50 mm ≥ 1000/950 N/50 mm

≥ 15 %
EN 1928/B vyhovuje
EN 13501-1 třída E

   EN/TS 1187 BROOF (t1), BROOF 

 EN 12316-2 ≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm

EN 12317-2 ≥ 900/850 N/50 mm ≥ 900/850 N/50 mm

   EN 12691/A vyhovuje 1000 mm vyhovuje 1250 mm
EN 12691/B vyhovuje 2000 mm vyhovuje 2000 mm

 EN 12730/B vyhovuje 20 kg
EN 12310-2 ≥ 180 N
EN 1107-2 max. ± 0,3 %

   EN 495-5 ≤ -25 °C
Vystavení UV záření, zvýšené 

   EN 1297 vyhovuje, stupeň 0

faktor 
   EN 1931 

15000 ± 4500

18 m 22,5 m 

   EN 12667 0,141 W/(m.K)
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matným povrchem jemně strukturovaným od výztužné textilie 

tabulce 
100 mm od okraje je fólie značena potiskem usnadňujícím nastavení 

Uplatnění pro jednotlivé varianty 

810 AA 810/V AA 

• • 

• • 
  

  

  

  

  

  

Garantované hodnoty pro jednotlivé tloušťky výrobku 

1,50 mm 2,00 mm 

≥ 1000/950 N/50 mm ≥ 1000/950 N/50 mm 

≥ 15 % 
vyhovuje 

třída E 

ROOF (t3), CROOF (t4) 
≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm 

≥ 900/850 N/50 mm ≥ 900/850 N/50 mm 

vyhovuje 1250 mm vyhovuje 1250 mm 
vyhovuje 2000 mm vyhovuje 2000 mm 

vyhovuje 20 kg 
≥ 180 N 

max. ± 0,3 % 
25 °C 

vyhovuje, stupeň 0 

15000 ± 4500 

30 m 

0,141 W/(m.K) 



 

                                                                                                                             

 

 

Vlastnost 

Pevnost v tahu – P/N 
Tažnost – P/N 
Vodotěsnost (400 kPa) 
Reakce na oheň 
Chování při vnějším požáru 
Odolnost proti odlupování ve spoji 
Odolnost spoje ve smyku – P/N 

Odolnost proti nárazu 

Odolnost proti statickému zatížení 
Odolnost proti protrhávání – P/N 
Rozměrová stálost 
Ohebnost za nízkých teplot 
Vystavení UV záření, zvýšené 
teplotě a vodě (5000 hodin) 
Propustnost vodní páry – faktor 
difúzního odporu µ 
Ekvivalentní difúzní tloušťka sd 
Součinitel tepelné vodivosti λ 
Odolnost proti prorůstání kořenů 
SRI index 

P – podél, N – napříč 

� SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

• Technický list TL 5

• Certifikát systému řízení výroby č. 1390
Zlín pro hydroizolační fólii FATRAFOL 810 dle EN 13956:20

• Certifikát systému řízení výroby č. 1390
Zlín pro hydroizola

• Evropské technické schválení ETA
pružných střešních hydroizolačních povlaků

Platnost dokumentace:  Pro uplatnění fólie v
dokumentaci k
Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 

 

Hydroizolační fólie FATRAFOL 814

� POPIS VÝROBKU 

FATRAFOL 814 je střešní fólie na bázi měkčeného polvinylchloridu (PVC
skleněným rounem. Vrchní strana fólie je opatřena speciálním protiskluzovým dezénem.

       

                                                                                                                                                     

 

FATRAFOL 810/V 

Zkušební norma 

Garantované hodnoty pro jednotlivé tloušťky výrobku

1,20 mm 1,50-1,80
mm

EN12311-2 
metoda A 

≥ 1000/1000 N/50 mm ≥1000/1100 N/50 mm

≥ 15/20 %
EN 1928/B vyhovuje
EN 13501-1 třída E

   EN/TS 1187 BROOF (t1), BROOF 

    EN 12316-2 ≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm

   EN 12317-2 ≥ 1000 N/50 mm ≥ 1000 N/50 mm

   EN 12691/A vyhovuje 1000 mm vyhovuje 1250 mm

   EN 12691/B vyhovuje 2000 mm vyhovuje 2000 mm

 EN 12730/B vyhovuje 20 kg

EN 12310-2 ≥ 200/220 N ≥ 200/220 N

EN 1107-2 max. ± 0,3 %
   EN 495-5 ≤ 

Vystavení UV záření, zvýšené 
   EN 1297 vyhovuje, stupeň 0

faktor 
    EN 1931 

15000 ± 4500

18 m 22,5-27-30 m
   EN 12667 0,141 W/(m.K)

prEN 13948, FLL  vyhovuje
ASTM E 1980-01 108 (platí pouze pro bílý odstín RAL 9010)

SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

Technický list TL 5-1008-06, Hydroizolační fólie FATRAFOL 810, vydaný Fatra, a. s., Napajedla

kát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0026/06/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště 
Zlín pro hydroizolační fólii FATRAFOL 810 dle EN 13956:2013 

Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0033/06/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště 
Zlín pro hydroizolační fólii FATRAFOL 810/V dle EN 13956:2013 

Evropské technické schválení ETA-12/0013 - FATRAFOL-S, Systémy mechanicky kotvených 
pružných střešních hydroizolačních povlaků 

Pro uplatnění fólie v konkrétním projektu je nutno použít aktuá
dokumentaci k výrobku (Technický list, Prohlášení o vlastnostech výrobku
Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese www.fatrafol.cz

Hydroizolační fólie FATRAFOL 814 

FATRAFOL 814 je střešní fólie na bázi měkčeného polvinylchloridu (PVC
skleněným rounem. Vrchní strana fólie je opatřena speciálním protiskluzovým dezénem.
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Garantované hodnoty pro jednotlivé tloušťky výrobku 

1,80-2,00 
 

2,40 mm 

≥1000/1100 N/50 mm ≥1100/1200 N/50 mm 

≥ 15/20 % 
vyhovuje 

třída E 

ROOF (t2), BROOF (t3) 
≥ 260 N/50 mm ≥ 260 N/50 mm 

≥ 1000 N/50 mm ≥ 1100 N/50 mm 

vyhovuje 1250 mm vyhovuje 1750 mm 

vyhovuje 2000 mm vyhovuje 2000 mm 

vyhovuje 20 kg 

≥ 200/220 N ≥ 250/270 N 

max. ± 0,3 % 
≤ -25 °C 

vyhovuje, stupeň 0 

15000 ± 4500 

30 m 36 m 
0,141 W/(m.K) 

vyhovuje 
(platí pouze pro bílý odstín RAL 9010) 

06, Hydroizolační fólie FATRAFOL 810, vydaný Fatra, a. s., Napajedla 

0026/06/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště 

0033/06/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště 

S, Systémy mechanicky kotvených 

konkrétním projektu je nutno použít aktuální platnou 
vlastnostech výrobku, Osvědčení, 

www.fatrafol.cz.  

FATRAFOL 814 je střešní fólie na bázi měkčeného polvinylchloridu (PVC-P) se zabudovaným 
skleněným rounem. Vrchní strana fólie je opatřena speciálním protiskluzovým dezénem. 



 

                                                                                                                             

 

 

� Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vl
POUŽITÍ 

Pochozí hydroizolační vrstva:

• neuzavřených teras a balkonů obytných domů

• pochozích chodníků na plochých střechách izolovaných PVC

Podle ČSN 74 4505 splňuje FATRAFOL 814 požadavek na dosažení hodnoty součinitele smykového 
tření za sucha i za mokra v minimální hodnotě 0,5 a je tedy bez omezení vhodná pro povrch pochozích 
ploch staveb užívaných veřejností.

 

 

� APLIKACE 

Pokládání fólie mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy.

Fólie se aplikuje zpravidla 
a popsanými v tomto předpisu. Rovinnost podkladu a jeho spádování by měly zaručit, že se na fólii 
nebudou vyskytovat lokální kaluže vody. Při sklonu větším než 3

Fólie se klade většinou na sraz a v okrajích pásů se vodotěsně napojuje svařováním horkým 
vzduchem na pásek pomocné fólie, připevněné ke stabilní části podkladu pomocí speciálních kotvicích 
prvků. Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen t
rozměrovým změnám a sání větru. Ukončení fólie na stěně nebo na okraji střechy se provádí navařením 
fólie na profily z poplastovaného plechu. Opracování členitých detailů, pros
je vhodné řešit detailovou homogenní fólií FATRAFOL 804.

Při uplatnění fólie na pochozí chodníky se pásy přivařují horkým vzduchem na hotový vodotěsný 
hydroizolační povlak střešního pláště z fólie FATRAFOL.

Teplota okolního vzduchu a podkladní vrstvy by neměla při provádě

 

� ÚDAJE O VÝROBKU 

� Rozměry a základní údaje k balení
 *) informativní hodnoty

�  **) Jako náhrada vadného začátku návinu s otlaky se přidává na každou roli navíc 1,5 m fólie 
(1,5 m

2
) oproti jmenovité hodnotě, tzn. navíjí se 13,5 m (13,5 m

Vzhled a barevné provedení

• dezénovaná fólie s

• vrchní strana  -

• spodní strana -
 

Barva vrchní strany fólie FATRAFOL 
814 

světle šedá

tmavě šedá

zelená

měděná hněďá

*) odstín dle barevnice RAL se může u některých barev nepatrně 
lišit, maximálně však do 3. stupně šedé stupnice podle ČSN EN 
20105-A02 

 

Tloušťka Šířka 
Plošná 

hmotnost *)

[mm] [mm] [kg/m

2,50 1000 3,10

                                                                                                                                                     

 

Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům. 

Pochozí hydroizolační vrstva: 

neuzavřených teras a balkonů obytných domů 

pochozích chodníků na plochých střechách izolovaných PVC-P fóliemi FATRAFOL

Podle ČSN 74 4505 splňuje FATRAFOL 814 požadavek na dosažení hodnoty součinitele smykového 
ení za sucha i za mokra v minimální hodnotě 0,5 a je tedy bez omezení vhodná pro povrch pochozích 

ploch staveb užívaných veřejností. 

Pokládání fólie mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy.

Fólie se aplikuje zpravidla jen na vodorovných plochách v souladu se zásadami stanovenými 
tomto předpisu. Rovinnost podkladu a jeho spádování by měly zaručit, že se na fólii 

nebudou vyskytovat lokální kaluže vody. Při sklonu větším než 3 % se již kaluže zpravidla netvoř

Fólie se klade většinou na sraz a v okrajích pásů se vodotěsně napojuje svařováním horkým 
vzduchem na pásek pomocné fólie, připevněné ke stabilní části podkladu pomocí speciálních kotvicích 
prvků. Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti 
rozměrovým změnám a sání větru. Ukončení fólie na stěně nebo na okraji střechy se provádí navařením 
fólie na profily z poplastovaného plechu. Opracování členitých detailů, prostupů, sloupků zábradlí apod. 

detailovou homogenní fólií FATRAFOL 804. 

Při uplatnění fólie na pochozí chodníky se pásy přivařují horkým vzduchem na hotový vodotěsný 
hydroizolační povlak střešního pláště z fólie FATRAFOL. 

Teplota okolního vzduchu a podkladní vrstvy by neměla při provádění prací klesnout pod 0 °C.

údaje k balení 
*) informativní hodnoty 

**) Jako náhrada vadného začátku návinu s otlaky se přidává na každou roli navíc 1,5 m fólie 
) oproti jmenovité hodnotě, tzn. navíjí se 13,5 m (13,5 m

2
) na roli. 

Vzhled a barevné provedení 

dezénovaná fólie s lesklým profilovaným povrchem 

- v barevných odstínech specifikovaných v tabulce 

- černá 

Barva vrchní strany fólie FATRAFOL 
 

Barevný odstín 

       barevnice Fatra      barevnice RAL *)

světle šedá 2761 7040 

tmavě šedá 2003 7012 

zelená 7060B 6000 

měděná hněďá 3503 8004 

odstín dle barevnice RAL se může u některých barev nepatrně 
lišit, maximálně však do 3. stupně šedé stupnice podle ČSN EN 

Plošná 
hmotnost *) 

Návin na roli **) 
Hmotnost 

role *) 
Množství na

paletě

[kg/m
2
] [m] [m

2
] [kg] role 

3,10 12 12 42 19 
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P fóliemi FATRAFOL 

Podle ČSN 74 4505 splňuje FATRAFOL 814 požadavek na dosažení hodnoty součinitele smykového 
ení za sucha i za mokra v minimální hodnotě 0,5 a je tedy bez omezení vhodná pro povrch pochozích 

Pokládání fólie mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy. 

uladu se zásadami stanovenými 
tomto předpisu. Rovinnost podkladu a jeho spádování by měly zaručit, že se na fólii 

% se již kaluže zpravidla netvoří. 

Fólie se klade většinou na sraz a v okrajích pásů se vodotěsně napojuje svařováním horkým 
vzduchem na pásek pomocné fólie, připevněné ke stabilní části podkladu pomocí speciálních kotvicích 

ak, aby byla fólie zajištěna proti 
rozměrovým změnám a sání větru. Ukončení fólie na stěně nebo na okraji střechy se provádí navařením 

tupů, sloupků zábradlí apod. 

Při uplatnění fólie na pochozí chodníky se pásy přivařují horkým vzduchem na hotový vodotěsný 

ní prací klesnout pod 0 °C. 

**) Jako náhrada vadného začátku návinu s otlaky se přidává na každou roli navíc 1,5 m fólie 

barevnice RAL *) 

Množství na 
paletě 

Hmotnost 
palety *) 

[m
2
] [kg] 

228 800 



 

                                                                                                                             

 

 

� Technické parametry – garantované hodnoty

Vlastnost 

Pevnost v tahu 
Tažnost 
Vodotěsnost 
Reakce na oheň 
Chování při vnějším požáru 
Odolnost proti odlupování ve spoji
Odolnost spoje ve smyku 

Odolnost proti nárazu 

Odolnost proti statickému zatížení
Odolnost proti protrhávání 
Rozměrová stálost 
Ohebnost za nízkých teplot 
Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a vodě (5000 hodin)
Propustnost vodní páry - faktor difúzního odporu µ
Ekvivalentní difúzní tloušťka sd 
Součinitel tepelné vodivosti λ 
Součinitel smykového tření za sucha i za mokra

� SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

• Technický list TL 5

• Certifikát systému řízení výroby č. 1390
Zlín pro hydroizolační fólie FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 814 dle EN 13956:20

Platnost dokumentace:  Pro uplatnění fólie v
dokumentaci k
Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 

Hydroizolační fólie FATRAFOL 804

� POPIS VÝROBKU 

FATRAFOL 804 je nevyztužená střešní fólie na bázi měkčeného polvinylchloridu (PVC
odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.

 

� POUŽITÍ 

Pouze jako doplněk vyztužených střešních fólií FATR

• k opracování detailů a pro členité části střech izolovaných fóliemi FATRAFOL

• pro příčné spojování pásů fólie FATRAFOL 807 (807/V)

Fólie není vhodná pro použití jako celoplošná, mechanicky kotvená povlaková krytina.

Doporučuje se vždy použít fólii min

vlastní hydroizolace. 

                                             

                                                                                                                                                     

 

garantované hodnoty 

Zkušební norma Garantované hodnoty

EN12311-2  
metoda B 

EN 1928/B 
EN 13501-1 

EN CEN/TS 1187 
Odolnost proti odlupování ve spoji EN 12316-2 

EN 12317-2 
EN 12691/A 
EN 12691/B 

Odolnost proti statickému zatížení EN 12730/B 
EN 12310-2 
EN 1107-2 
EN 495-5 

Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a vodě (5000 hodin) EN 1297 
faktor difúzního odporu µ 

EN 1931 

EN 12667 
Součinitel smykového tření za sucha i za mokra ČSN 74 4507 

SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

Technický list TL 5-1010-06, Hydroizolační fólie FATRAFOL 814, vydaný Fat

Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0028/07/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště 
Zlín pro hydroizolační fólie FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 814 dle EN 13956:20

Pro uplatnění fólie v konkrétním projektu je nutno použít aktuální platnou 
dokumentaci k výrobku (Technický list, Prohlášení o vlastnostech výrobku
Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese www.fatrafol.cz

ní fólie FATRAFOL 804 

FATRAFOL 804 je nevyztužená střešní fólie na bázi měkčeného polvinylchloridu (PVC
odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům. 

Pouze jako doplněk vyztužených střešních fólií FATRAFOL: 

k opracování detailů a pro členité části střech izolovaných fóliemi FATRAFOL

pro příčné spojování pásů fólie FATRAFOL 807 (807/V) 

Fólie není vhodná pro použití jako celoplošná, mechanicky kotvená povlaková krytina.

Doporučuje se vždy použít fólii minimálně o tabulkově nejbližší vyšší tloušťce, než je tloušťka 
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Garantované hodnoty 

≥ 8 MPa 
≥ 150 % 

vyhovuje 
třída E 

BROOF (t1) 
≥ 250 N/50 mm 
≥ 650 N/50 mm 

vyhovuje 1750 mm 
vyhovuje 2000 mm 

vyhovuje 20 kg 
≥ 130 N 

max. ± 0,2 % 
≤ -35 °C 

vyhovuje, stupeň 0 
10500 ± 2500 

26,3 m 
0,145 W/(m.K) 

min. 0,6 

06, Hydroizolační fólie FATRAFOL 814, vydaný Fatra, a. s., Napajedla 

0028/07/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště 
Zlín pro hydroizolační fólie FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 814 dle EN 13956:2013 

projektu je nutno použít aktuální platnou 
vlastnostech výrobku, Osvědčení, 

www.fatrafol.cz.  

FATRAFOL 804 je nevyztužená střešní fólie na bázi měkčeného polvinylchloridu (PVC-P). Fólie 

k opracování detailů a pro členité části střech izolovaných fóliemi FATRAFOL 

Fólie není vhodná pro použití jako celoplošná, mechanicky kotvená povlaková krytina. 

imálně o tabulkově nejbližší vyšší tloušťce, než je tloušťka     

                                                       



 

                                                                                                                             

 

 

 

� APLIKACE 

Pokládání fólie mohou provádět pouze specializované a k t

Fólie se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v

Vzájemné spojování fólií se provádí svařováním horkým vzduchem ručními horkovzdušnými 
svařovacími přístroji. Přesah pásů při standardním napojení m
min. 30 mm. Při opracování prostorových detailů (např. prostupy střešním
a rozměrů) není vždy možné dodržet výše předepsaný minimální přesah fólie a šířku svaru.

Teplota okolního vzduch

� ÚDAJE O VÝROBKU 

� Rozměry a základní údaje k balení

Tloušťka Šířka 
Plošná 

hmotnost *)

[mm] [mm] Kg/m

1,50 1300 1,90
1,80 1200 2,28
2,00 1200 2,54
2,00 120 2,54

 *) informativní hodnoty
 

� Vzhled a barevné provedení

• hladká fólie s matným povrc

• vrchní strana  -
  -
  -

• spodní strana -
 -
   
 

Barva vrchní strany fólie FATRAFOL 
804 

světle šedá

tmavě šedá

červená

modrá
bílá 

zelená

měděná hněďá

šedobílá

*) odstín dle barevnice RAL se může u některých barev nepatrně 
lišit, maximálně však do 3. stupně šedé stupnice podle ČSN EN 
20105-A02 

 

                                                                                                                                                     

 

Pokládání fólie mohou provádět pouze specializované a k tomu účelu vyškolené firmy.

Fólie se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v tomto předpisu.

Vzájemné spojování fólií se provádí svařováním horkým vzduchem ručními horkovzdušnými 
svařovacími přístroji. Přesah pásů při standardním napojení musí být 50 mm se šířkou homogenního spoje 
min. 30 mm. Při opracování prostorových detailů (např. prostupy střešním pláštěm nestandardních tvarů 

rozměrů) není vždy možné dodržet výše předepsaný minimální přesah fólie a šířku svaru.

Teplota okolního vzduchu a podkladní vrstvy by neměla při provádění prací klesnout pod 

Rozměry a základní údaje k balení 

Plošná 
hmotnost *) 

Návin na roli 
Hmotnost 

role *) 
Množství na

paletě

Kg/m
2
         [m]        [m

2
] [kg] role 

1,90 20 26 50 19 
2,28 15 18 41 19 
2,54 15 18 46 19 
2,54 35 4,2 11 32 

*) informativní hodnoty 

Vzhled a barevné provedení 

matným povrchem 

- standardní barva - světle šedá RAL 7040 
- dále v barevných odstínech specifikovaných v tabulce
- 100 mm od okraje je fólie značena potiskem s identifikačními údaji

- šedá 
- u bílé fólie – bílá 
  POZOR na správné položení s ohledem na UV stabilizaci horní vrstvy!

Barva vrchní strany fólie FATRAFOL 
 

Barevný odstín 

         barevnice Fatra       barevnice RAL *)

světle šedá 2761 7040 

tmavě šedá 2003 7012 

červená 3104 3016 

modrá 9113 5015 
 1278 9010 

zelená 7060B 6000 

měděná hněďá 3503 8004 

šedobílá 2732 7047 

odstín dle barevnice RAL se může u některých barev nepatrně 
lišit, maximálně však do 3. stupně šedé stupnice podle ČSN EN 
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omu účelu vyškolené firmy. 

tomto předpisu. 

Vzájemné spojování fólií se provádí svařováním horkým vzduchem ručními horkovzdušnými 
usí být 50 mm se šířkou homogenního spoje 

pláštěm nestandardních tvarů 
rozměrů) není vždy možné dodržet výše předepsaný minimální přesah fólie a šířku svaru. 

u a podkladní vrstvy by neměla při provádění prací klesnout pod -5 °C. 

Množství na 
paletě 

Hmotnost 
palety *) 

[m
2
] [kg] 

494 940 
342 780 
342 870 

134,4 340 

tabulce 
identifikačními údaji 

ohledem na UV stabilizaci horní vrstvy! 

barevnice RAL *) 



 

                                                                                                                             

 

 

� Technické parametry – garantované hodnoty

Vlastnost 

Pevnost v tahu 
Tažnost 
Vodotěsnost 
Reakce na oheň 
Chování při vnějším požáru 
Odolnost proti odlupování ve spoji
Odolnost spoje ve smyku 

Odolnost proti nárazu 

Odolnost proti statickému zatížení
Odolnost proti protrhávání 
Rozměrová stálost 
Ohebnost za nízkých teplot 
Vystavení UV záření, zvýšené teplotě 
a vodě (5000 hodin) 
Propustnost vodní páry - faktor 
difúzního odporu µ 
Ekvivalentní difúzní tloušťka sd 
Součinitel tepelné vodivosti λ 

� SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

• Technický list TL 5

• Certifikát systému řízení výroby č. 1390
Zlín pro hydroizolační fólie FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 814 dle EN 13956:20

Platnost dokumentace:  Pro uplatnění fólie v
dokumentaci k
Osvědčení, Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 
www.fatrafol.cz

 
Hyroizolační fólie FATRAFOL P 918/SG

� POPIS VÝROBKU  

   FATRAFOL P 918/SG
(TPO) s integrovanou kombinovanou výztuží z polyesterové mříž
je vyrobená vícenásobnou extru

               FATRAFOL P 918/SG
stabilitou, má vynikající odolnost přímým povětrnostním vlivům včetně UV záření, je odolný běžným 
chemikáliím a snášenlivý s asfaltem a polystyrenem. 

                                       

                                                                                                                                                     

 

garantované hodnoty 

Zkušební norma 

Garantované hodnoty pro jednotlivé tloušťky 
výrobku 

1,50 mm 1,80 mm 

EN 12311-2 
metoda B 

≥ 13 MPa
≥ 220 %

     EN 1928/B vyhovuje
     EN 13501-1 třída E

        EN/TS 1187 BROOF 

Odolnost proti odlupování ve spoji      EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm
     EN 12317-2 ≥ 720 N/50 mm ≥ 850 N/50 mm
     EN 12691/A vyhovuje 1000 mm vyhovuje 1000 mm

     EN 12691/B vyhovuje 2000 mm vyhovuje 2000 mm

Odolnost proti statickému zatížení      EN 12730/B vyhovuje 20 kg vyhovuje 20 kg
     EN 12310-2 ≥ 100 N ≥ 115 N 
     EN 1107-2 max. ± 2 %

        EN 495-5 ≤ -35 °C
Vystavení UV záření, zvýšené teplotě 

        EN 1297 vyhovuje, stupeň 0

faktor 
       EN 1931 

16300 ± 3000

24,5 m 29,3 m
       EN 12667 0,145 W/(m.K)

SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

Technický list TL 5-1005-06, Hydroizolační fólie FATRAFOL 804, vydaný Fatra

Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0028/07/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště 
Zlín pro hydroizolační fólie FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 814 dle EN 13956:20

Pro uplatnění fólie v konkrétním projektu je nutno použít aktuální platnou 
dokumentaci k výrobku (Technický list, Prohlášení o vlpastnostech výrobku,
Osvědčení, Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 
www.fatrafol.cz.  

ólie FATRAFOL P 918/SG-PV 

FATRAFOL P 918/SG-PV je střešní hydroizolační fólie na bázi termoplastických polyolefinů 
(TPO) s integrovanou kombinovanou výztuží z polyesterové mřížky a skleněného rouna. Fólie 

vyrobená vícenásobnou extruzí. 

FATRAFOL P 918/SG-PV se vyznačuje extrémně vysokou pevností a výbornou rozměrovou 
stabilitou, má vynikající odolnost přímým povětrnostním vlivům včetně UV záření, je odolný běžným 
chemikáliím a snášenlivý s asfaltem a polystyrenem.  
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Garantované hodnoty pro jednotlivé tloušťky 
 

 2,00 mm 

≥ 13 MPa 
≥ 220 % 

vyhovuje 
třída E 

ROOF (t1) 
≥ 250 N/50 mm ≥ 250 N/50 mm 
≥ 850 N/50 mm ≥ 960 N/50 mm 
vyhovuje 1000 mm vyhovuje 1000 mm 

vyhovuje 2000 mm vyhovuje 2000 mm 

vyhovuje 20 kg vyhovuje 20 kg 
 ≥ 130 N 

max. ± 2 % 
35 °C 

vyhovuje, stupeň 0 

16300 ± 3000 

29,3 m 32,6 m 
0,145 W/(m.K) 

06, Hydroizolační fólie FATRAFOL 804, vydaný Fatra, a. s., Napajedla 

0028/07/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště 
Zlín pro hydroizolační fólie FATRAFOL 804, FATRAFOL 807, FATRAFOL 814 dle EN 13956:2013 

rojektu je nutno použít aktuální platnou 
vlpastnostech výrobku, 

Osvědčení, Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 

PV je střešní hydroizolační fólie na bázi termoplastických polyolefinů 
ky a skleněného rouna. Fólie 

PV se vyznačuje extrémně vysokou pevností a výbornou rozměrovou 
stabilitou, má vynikající odolnost přímým povětrnostním vlivům včetně UV záření, je odolný běžným 



 

                                                                                                                             

 

 

 

� POUŽITÍ  
 

      FATRAFOL P 918/SG
kladeny vysoké nároky na bezproblémovou funkčnost a dlouhodobou životnost. Dále slouží jako 
doplňková fólie pro systém FATRASOL.
homogenní fólie FATRAFOL P 918/H.

� APLIKACE 

               Pokládání FATRAFOLu P 918/SG
a k tomu účelu vyškolené stavební firmy.
FATRAFOL P 918/SG-PV se aplikuje v souladu se zásadami stanovený
a technologickém předpisu výrobce platném v době provádění hydroizolace. 
Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrov
změnám a sání větru. 
                Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem 
s automatickou regulací teploty. Nastavení teploty a rychlosti svařování musí vycházet ze zkoušek 
provedených přímo v daných podmín
ošetření fólie rozpouštědly. Aplikaci fólie lze provádět za teplot nad 

� ÚDAJE O VÝROBKU 

                              
           Rozměry a základní údaje k balení

 Tloušťka [mm]
(ČSN EN 1849-2)

 1,50 (-0,07; +0,15)
 1,80 (-0,09; +0,18)
 2,00 (-0,10; +0,20)

 
                               Barva: FATRAFOL P 918/SG

vrstva je v barvě černé.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 

FATRAFOL P 918/SG-PV je určen pro aplikace, kde jsou na hydroizolaci střešního pláště 
kladeny vysoké nároky na bezproblémovou funkčnost a dlouhodobou životnost. Dále slouží jako 

ém FATRASOL. Pro opracování složitých detailů je určena doplňková 
homogenní fólie FATRAFOL P 918/H. 

Pokládání FATRAFOLu P 918/SG-PV na stavbách mohou provádět pouze specializované 
tomu účelu vyškolené stavební firmy. 

PV se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v Konstrukčním 
technologickém předpisu výrobce platném v době provádění hydroizolace.  

Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrov

Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem, přístroji 
automatickou regulací teploty. Nastavení teploty a rychlosti svařování musí vycházet ze zkoušek 

provedených přímo v daných podmínkách na stavbě. Provedení dokonalého spoje nevyžaduje 
ošetření fólie rozpouštědly. Aplikaci fólie lze provádět za teplot nad -10 °C 

FATRAFOL P 918/SG-PV splňuje požadavky ČSN EN 
13956:2013/AC 2013-06. 

Rozměry a základní údaje k balení 

Tloušťka [mm] 
2) 

Šířka [mm] 
(ČSN EN 1848-2) 

Délka [m] 
(ČSN EN 1848-2) 

Množství [m

0,07; +0,15) 2050 (-10; +20)   20 (-0; +1)  41
0,09; +0,18) 2050 (-10; +20)   16,5 (-0; +0,8)  33,825
0,10; +0,20) 2050 (-10; +20)   15 (-0; +0,75)  30,75

FATRAFOL P 918/SG-PV se vyrábí v barvě vrchní vrstvy šedobílé RAL 7035. Spodní 
vrstva je v barvě černé. 
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PV je určen pro aplikace, kde jsou na hydroizolaci střešního pláště 
kladeny vysoké nároky na bezproblémovou funkčnost a dlouhodobou životnost. Dále slouží jako 

Pro opracování složitých detailů je určena doplňková 

ovádět pouze specializované 

mi a popsanými v Konstrukčním 

Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým 

nebo topným klínem, přístroji 
automatickou regulací teploty. Nastavení teploty a rychlosti svařování musí vycházet ze zkoušek 

kách na stavbě. Provedení dokonalého spoje nevyžaduje 

Množství [m
2
] 

41 
33,825 
30,75 

PV se vyrábí v barvě vrchní vrstvy šedobílé RAL 7035. Spodní 



 

                                                                                                                             

 

 

� Technické parametry – gar
                 

Vlastnost 

Zjevné vady  *)  ČSN EN 1850-2 vyhovuje
Přímost 
Rovinnost 
Rozměrová stálost 
Pevnost v tahu  P 
 N 
Tažnost  P 
 N 
Odolnost proti protrhávání  P 
 N 
Ohebnost za nízkých teplot 
Odolnost proti odlupování  P 
ve spoji  N 
Odolnost spoje ve smyku  P 
 N 
Vodotěsnost 
400 kPa  
Odolnost proti statickému zatížení  

Reakce na oheň 
Odolnost proti nárazu 

Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a 
vodě 
Propustnost vodní páry - faktor 
difuzního odporu μ 
Plošná hmotnost - informativní hodnota

 

*) Na fólii se mohou vyskytnout u papírové trubice otlaky od začátku fólie v návinu (od ř
návinu), které nemají vliv na funkčnost fólie. Tyto otlaky tedy nejsou považovány za vadu a nelze na ně 
uplatnit reklamaci.  

 
Vysvětlivky: P - podél, N - napříč  
 

� SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
 

•Konstrukční a technologický předpis s

•Certifikát systému řízení výroby č.
  918/SG a FATRAFOL P 918/SG
  pracoviště Zlín  

Platnost dokumentace:  Pro uplatnění fólie v
dokumentaci k
Osvědčení, Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 
www.fatrafol.cz

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

garantované hodnoty 

Zkušební norma Hodnoty pro jednotlivé tloušťky 

1,50 mm 1,80 mm

vyhovuje vyhovuje vyhovuje 
 ČSN EN 1848-2 ≤ 30 mm ≤ 30 mm
 ČSN EN 1848-2 ≤ 10 mm ≤ 10 mm
 ČSN EN 1107-2 max. ± 0,3 % max. ± 0,3 %
 ČSN EN 12311-2 
 metoda A 

≥ 1100 N/50 mm 
≥ 1100 N/50 mm 

≥ 1100 N/50 mm
≥ 1100 N/50 mm

 ≥ 15 % 
≥ 15 % 

≥ 15 %
≥ 15 %

 ČSN EN 12310-2 ≥ 350 N 
≥ 350 N 

≥ 350 N
≥ 350 N

 ČSN EN 495-5 ≤ -40 °C ≤ -40 °C
 ČSN EN 12316-2 ≥ 300 N/50 mm 

≥ 300 N/50 mm 
≥ 300 N/50 mm
≥ 300 N/50 mm

 ČSN EN 12317-2 ≥ 800 N/50 mm 
≥ 800 N/50 mm 

≥ 800 N/50 mm
≥ 800 N/50 mm

 ČSN EN 1928 
 metoda B 

vyhovuje vyhovuje

 ČSN EN 12730 
 metoda B 

vyhovuje 20 kg vyhovuje 20 kg

 ČSN EN 13501-1 třída E třída E
 ČSN EN 12691 
 metoda A 

vyhovuje 
1500 mm 

vyhovuje
1500 mm

 ČSN EN 12691 
 metoda B 

vyhovuje 
2000 mm 

vyhovuje
2000 mm

Vystavení UV záření, zvýšené teplotě a  ČSN EN 1297 vyhovuje 
stupeň 0 

vyhovuje
stupeň 0

 ČSN EN 1931 95000 ± 15000 95000 ± 15000

informativní hodnota  ČSN EN 1849-2 1,5 kg.m-2 1,8 kg.m

Na fólii se mohou vyskytnout u papírové trubice otlaky od začátku fólie v návinu (od řezu fólie na začátku 
návinu), které nemají vliv na funkčnost fólie. Tyto otlaky tedy nejsou považovány za vadu a nelze na ně 

SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

Konstrukční a technologický předpis střešního hydroizolačního systému FATRAFOL

Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0129/11/Z pro hydroizolační fólii  FATRAFOL P 
918/SG a FATRAFOL P 918/SG-PV dle ČSN EN 13956:2013/AC 2013-06 vydaný CSI, a. s., Praha, 

Pro uplatnění fólie v konkrétním projektu je nutno použít aktuální platnou 
dokumentaci k výrobku (Technický list, Prohlášení o vlpastnostech výrobku, 
Osvědčení, Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 
www.fatrafol.cz.  
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Hodnoty pro jednotlivé tloušťky  

1,80 mm 2,00 mm 

≤ 30 mm ≤ 30 mm 
≤ 10 mm ≤ 10 mm 

max. ± 0,3 % max. ± 0,3 % 
≥ 1100 N/50 mm 
≥ 1100 N/50 mm 

≥ 1250 N/50 mm 
≥ 1250 N/50 mm 

≥ 15 % 
≥ 15 % 

≥ 20 % 
≥ 20 % 

≥ 350 N 
≥ 350 N 

≥ 400 N 
≥ 400 N 

40 °C ≤ -40 °C 
≥ 300 N/50 mm 
≥ 300 N/50 mm 

≥ 300 N/50 mm 
≥ 300 N/50 mm 

≥ 800 N/50 mm 
≥ 800 N/50 mm 

≥ 900 N/50 mm 
≥ 900 N/50 mm 

vyhovuje vyhovuje 

vyhovuje 20 kg vyhovuje 20 kg 

třída E třída E 
vyhovuje 
1500 mm 

vyhovuje 
2000 mm 

vyhovuje 
2000 mm 

vyhovuje 
2000 mm 

vyhovuje 
stupeň 0 

vyhovuje 
stupeň 0 

95000 ± 15000 95000 ± 15000 

1,8 kg.m-2 2,0 kg.m-2 

ezu fólie na začátku 
návinu), které nemají vliv na funkčnost fólie. Tyto otlaky tedy nejsou považovány za vadu a nelze na ně 

třešního hydroizolačního systému FATRAFOL-S 

0129/11/Z pro hydroizolační fólii  FATRAFOL P      
06 vydaný CSI, a. s., Praha,    

konkrétním projektu je nutno použít aktuální platnou 
výrobku (Technický list, Prohlášení o vlpastnostech výrobku, 

Osvědčení, Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 



 

                                                                                                                             

 

 

Hyroizolační fólie FATRAFOL P 918/H

 

� POPIS VÝROBKU  

   FATRAFOL P 918/
polyolefinů (FPO).  Fólie je vyrobena extruzí.

               Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům, je odolná 
běžným chemikáliím a snášenlivá s asfaltem a polystyrenem.

                               

� POUŽITÍ  
 

      FATRAFOL P 918/H je určen pouze jako doplněk TPO střešních fólií FATRAFOL
FATRAFOL P 918 a FATRAFOL P 918/SG. Fólie je určena pouze k oprac
pro použití jako celoplošná

              FATRAFOL P 918/H je plně snášenlivý a svařitelný s výše uvedenými typy fóli
 

� APLIKACE 

               Pokládání FATRAFOLu P 918/
účelu vyškolené stavební firmy.
FATRAFOL P 918/H se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v
a technologickém předpisu výrobce platném v době provádění hydroizolace. 
Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým 
změnám a sání větru. 
                Fólii lze vzájemně spojovat svařováním hork
s automatickou regulací teploty. Nastavení teploty a rychlosti svařování musí vycházet ze zkoušek 
provedených přímo v daných podmínkách na stavbě. Provedení dokonalého spoje nevyžaduje 
ošetření fólie rozpouštědly. 

� ÚDAJE O VÝROBKU 

 
                          Rozměry a základní údaje k balení

 Tloušťka [mm]
(ČSN EN 1849

 2,00 (-0,10; +0,20)

 2,00 (-0,10; +0,20)

      Barva:    FATRAFOL P 918/H se vyrábí v barvě vrchní vrstvy šedobílé podle RAL 7035 nebo šedé 
                     RAL 7037. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                     

 

Hyroizolační fólie FATRAFOL P 918/H 

FATRAFOL P 918/H je střešní homogenní hydroizolační fólie na bázi termoplastických 
Fólie je vyrobena extruzí. 

lává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům, je odolná 
běžným chemikáliím a snášenlivá s asfaltem a polystyrenem. 

 

FATRAFOL P 918/H je určen pouze jako doplněk TPO střešních fólií FATRAFOL
FATRAFOL P 918 a FATRAFOL P 918/SG. Fólie je určena pouze k opracování detailů a není vhodná 

použití jako celoplošná mechanicky kotvená povlaková krytina. 
FATRAFOL P 918/H je plně snášenlivý a svařitelný s výše uvedenými typy fólií FATRAFOL

Pokládání FATRAFOLu P 918/H na stavbách mohou provádět pouze specializované a k tomu 
účelu vyškolené stavební firmy. 

se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v
technologickém předpisu výrobce platném v době provádění hydroizolace.  

Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým 

Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo topným klínem, přístroji 
automatickou regulací teploty. Nastavení teploty a rychlosti svařování musí vycházet ze zkoušek 

provedených přímo v daných podmínkách na stavbě. Provedení dokonalého spoje nevyžaduje 
ošetření fólie rozpouštědly. Aplikaci fólie lze provádět za teplot nad -10 °C 

FATRAFOL P 918/SG-PV splňuje požadavky ČSN EN 
13956:2013/AC 2013-06. 

Rozměry a základní údaje k balení 
Tloušťka [mm] 

(ČSN EN 1849-2) 
Šířka [mm] 

(ČSN EN 1848-2) 
Délka [m] 

(ČSN EN 1848-2) 
Množství [m

0,10; +0,20) 2050 (-10; +20) 15 (-0, +0,75) 

0,10; +0,20) 1025 (-5; +10) 15 (-0, +0,75) 

FATRAFOL P 918/H se vyrábí v barvě vrchní vrstvy šedobílé podle RAL 7035 nebo šedé 
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je střešní homogenní hydroizolační fólie na bázi termoplastických 

lává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům, je odolná 

FATRAFOL P 918/H je určen pouze jako doplněk TPO střešních fólií FATRAFOL P 916, 
ování detailů a není vhodná 

í FATRAFOL na bázi FPO. 

na stavbách mohou provádět pouze specializované a k tomu 

se aplikuje v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v konstrukčním 

Způsob kotvení musí být pro konkrétní aplikace navržen tak, aby byla fólie zajištěna proti rozměrovým 

nebo topným klínem, přístroji 
automatickou regulací teploty. Nastavení teploty a rychlosti svařování musí vycházet ze zkoušek 

provedených přímo v daných podmínkách na stavbě. Provedení dokonalého spoje nevyžaduje 

Množství [m
2
] 

30,75 

15,375 

FATRAFOL P 918/H se vyrábí v barvě vrchní vrstvy šedobílé podle RAL 7035 nebo šedé podle    



 

                                                                                                                             

 

 

Vlastnost 

 

Zjevné vady 
Přímost 
Rovinnost 
Rozměrová stálost 
Pevnost v tahu                                

                                                               
Tažnost                                              
                                                              
Odolnost proti protrhávání             
                                                               
Ohebnost za nízkých teplot 
Odolnost proti odlupování ve spoji 
                                                              
Odolnost spoje ve smyku                  
                                                             
Vodotěsnost 
400 kPa  
Odolnost proti statickému zatížení 

Reakce na oheň 
Odolnost proti nárazu 
 
 

Vystavení UV záření, zvýšené teplotě
a vodě 
Propustnost vodní páry - faktor difuzního 
odporu μ 

 
Vysvětlivky: P - podél, N - napříč 
 
 
 

� SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
 

• Konstrukční a technologický předpis střešního hydroizolačního systému FATRAFOL

• Certifikát systému řízení výroby č.
pro hydroizolační fólii  FATRAFOL P 918/H,

 

Platnost dokumentace:  Pro uplatnění fólie v
dokumentaci k
Osvědčení, Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 
www.fatrafol.cz

 

10.3.2.2. Specifikace vhodno

Fólie FATRAFOL 810 a FATRAFOL P 918/SG
plochých i šikmých střech mechanicky kot

Fólie je však možné použít i pro střechy se stabilizační nebo provozní vrstv
od podkladní konstrukce z PIR desek nebo dílců z
Z požárně technického hlediska je vhodné separovat fólii od PIR desek skleněným rounem min. gramáže 
120g/m². Pro fólie FATRAFOL P 918/SG
vzájemného ovlivňování nateriálů v

                                                                                                                                                     

 

Zkušební  Hodnota

norma 

 ČSN EN 1850-2 vyhovuje
 ČSN EN 1848-2 ≤ 30 mm
 ČSN EN 1848-2 <
 ČSN EN 1107-2 max. ± 2 %

                              P 
                                                                  N 

 ČSN EN 12311-2 
 metoda A 

≥ 750 N/50 mm
≥ 750 N/50 mm

Tažnost                                                  P 
                      N 

≥ 800 %
≥ 800 %

Odolnost proti protrhávání                P 
                                                                N 

 ČSN EN 12310-2 ≥ 180 N
≥ 180 N

 ČSN EN 495-5 ≤ 
ování ve spoji   P 

                                                                 N 
 ČSN EN 12316-2 ≥ 250 N/50 mm

≥ 250 N/50 mm
Odolnost spoje ve smyku                     P 
                                                                  N 

 ČSN EN 12317-2 ≥ 450 N/50 mm
≥ 450 N/50 mm

 ČSN EN 1928 
 metoda B 

vyhovuje

Odolnost proti statickému zatížení   ČSN EN 12730 
 metoda B 

vyhovuje 20 kg 

 ČSN EN 13501-1 
 ČSN EN 12691 
 metoda A 

vyhovuje 1250 mm

 ČSN EN 12691 
 metoda B 

vyhovuje 1750 mm

Vystavení UV záření, zvýšené teplotě  ČSN EN 1297 vyhovuje
stupeň 0

faktor difuzního  ČSN EN 1931 100000 ± 20000

 
  

SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

Konstrukční a technologický předpis střešního hydroizolačního systému FATRAFOL

Certifikát systému řízení výroby č. 1390-CPD-0010/11/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín 
pro hydroizolační fólii  FATRAFOL P 918/H, dle ČSN EN 13956:2013 

Pro uplatnění fólie v konkrétním projektu je nutno použít aktuální platnou 
dokumentaci k výrobku (Technický list, Prohlášení o vlpastnostech výrobku, 
Osvědčení, Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 
www.fatrafol.cz.  

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh

a FATRAFOL P 918/SG-PV jsou určeny především pro jednovrstvé povlaky 
plochých i šikmých střech mechanicky kotvených k podkladu bez stabilizační nebo provozní vrstvy.

je však možné použít i pro střechy se stabilizační nebo provozní vrstv
PIR desek nebo dílců z MV není z pohledu vzájemného ovlivňování materiálů nutná. 

e vhodné separovat fólii od PIR desek skleněným rounem min. gramáže 
FATRAFOL P 918/SG-PV a P 918/H, které jsou snášenlivé s polystyreny i asfaltem není z

nateriálů v přímém kontaktu separace nutná. Výrobce d
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Hodnota 
 

vyhovuje 
≤ 30 mm 
< 10 mm 

max. ± 2 % 
≥ 750 N/50 mm 
≥ 750 N/50 mm 

≥ 800 % 
≥ 800 % 
≥ 180 N 
≥ 180 N 
≤ -40 °C 

≥ 250 N/50 mm 
≥ 250 N/50 mm 
≥ 450 N/50 mm 
≥ 450 N/50 mm 

vyhovuje 

vyhovuje 20 kg  

třída F 
ovuje 1250 mm 

vyhovuje 1750 mm 

vyhovuje 
stupeň 0 

100000 ± 20000 

Konstrukční a technologický předpis střešního hydroizolačního systému FATRAFOL-S 

0010/11/Z vydaný CSI, a. s., Praha, pracoviště Zlín 

konkrétním projektu je nutno použít aktuální platnou 
výrobku (Technický list, Prohlášení o vlpastnostech výrobku, 

Osvědčení, Certifikát apod.), která je k dispozici na internetové adrese 

, pravidla pro návrh 

především pro jednovrstvé povlaky 
nebo provozní vrstvy. 

je však možné použít i pro střechy se stabilizační nebo provozní vrstvou. Separace fólie 
pohledu vzájemného ovlivňování materiálů nutná. 

e vhodné separovat fólii od PIR desek skleněným rounem min. gramáže 
polystyreny i asfaltem není z titulu 
Výrobce doporučuje při návrhu 



 

                                                                                                                             

 

 

hydroizolační koncepce individuální posouzení kvality, drsnosti, podkladu 
netkanou textilií min. gramáže 300g/m2.

Navrhování se řídí platnými ČSN, technickým listem výrobce, Konstrukčním a technologickým 
předpisem výrobce a dalšími blíže nespecifikovanými požadavky na konstrukční řešení.

Fólie FATRAFOL 810 810/V s
střešního pláště do požárně bezpečných úseků. 

Homogenní fólie Fatrafol 804 
s výztužnou vložkou pro opracování členitých povrchů střešn
hlavní vodotěsnící vrstva střešních plášťů. Požadavky na separaci fólie od 
Fatrafol 810, 810/V a FATRAFOL P 918/SG
stanovena na 1,5 mm. 

Fólie Fatrafol 814 je určena především jako vodotěsnící vrstva pro balkony a terasy a k
pochůzných a obslužných koridorů na plochých střechách se zabudovaným technickým zařízením. 
Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137
4505 Podlahy – Společná ustanovení
i za mokra v minimální hodnotě 0,6 u všech středních hodnot celého souboru a je tedy bez omezení vhodná 
pro pochozí části staveb užívaných veřejností

Způsob opracování detailů je popsán v
KTP. Garantovanou kvalitu opracování detailů zajistí použití výrobcem doporučených systémových materiálů 
a výrobků uvedených v KTP. 

10.4. Kotevní prvky - EJOT 

Ke kotvení střešního pláště se používají
technickým schválením ETA 07/0013.

10.4.1. Specifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

Šrouby pro TRP:    

- Typy  

 - TK R 4,8xL L=35-300 mm

 - TK (VHT-R) 4,8xL L=35-200 mm

 - TK E 4,8xL L=50-140 mm

 - TK R-3-4,8xL L=70, 90, 110 mm

 - SW8 R   4,8xL L=60-260 mm

 - SW8 RT 4,8xL L=60-260 mm

     

- materiál – ocel zušlechtěná pozinkovaná (12 

- minimální odolnost ocelových šroubů 

 

Podložky pro TRP: 

- typy 

- HTK 2G 50xL L=35-325 mm -

- EcoTek 50xL L=35-335 mm -

 - HTV 82/40 TK   

 - HTV 82/40 SW8  -

 - HTV 82/40 F   

 - HTV 40 RU 6,5 mm  
 

  

                                                                                                                                                     

 

individuální posouzení kvality, drsnosti, podkladu s případným doplněním
netkanou textilií min. gramáže 300g/m2. 

Navrhování se řídí platnými ČSN, technickým listem výrobce, Konstrukčním a technologickým 
předpisem výrobce a dalšími blíže nespecifikovanými požadavky na konstrukční řešení. 

810/V s klasifikací BROOF (t3) je vhodná pro vytváření plošných rozdělo
požárně bezpečných úseků.  

ol 804 a FATRAFOL P 918/H jsou doplňkovými fóliemi 
opracování členitých povrchů střešních plášťů a detailů. Fólie nejsou

hlavní vodotěsnící vrstva střešních plášťů. Požadavky na separaci fólie od podkladních vrstev jsou shodné s fólií 
, 810/V a FATRAFOL P 918/SG-PV. Minimální tloušťka fólie pro opracování detailů je výrobcem 

Fólie Fatrafol 814 je určena především jako vodotěsnící vrstva pro balkony a terasy a k
pochůzných a obslužných koridorů na plochých střechách se zabudovaným technickým zařízením. 
Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137 Sb. ze dne  9. 6. 1998 v platném znění fólie splňuje

čná ustanovení požadavek na dosažení hodnoty součinitele smykového tření za sucha 
mokra v minimální hodnotě 0,6 u všech středních hodnot celého souboru a je tedy bez omezení vhodná 
pochozí části staveb užívaných veřejností. 

Způsob opracování detailů je popsán v „Konstrukčním a technologickém předpisu“ výrobce, dále jen 
KTP. Garantovanou kvalitu opracování detailů zajistí použití výrobcem doporučených systémových materiálů 

ího pláště se používají pouze doporučené kotevní prostředky firmy EJOT s
ETA 07/0013. 

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

  (L … délka prvku) 

300 mm  - zápustná hlava, křížová drážka PH2

200 mm  - zápustná hlava, křížová drážka PH2, do 0,88 mm

140 mm  - zápustná hlava, křížová drážka PH2, vrták do 2 mm

L=70, 90, 110 mm - zápustná hlava, křížová drážka PH2, vr

260 mm  - zápustná hlava, šestihran. hlava SW8, vrták do 2 mm

260 mm  - zápustná hlava, šestihran. hlava SW8, vrták do 2 mm

     s podpůrným závitem 

pozinkovaná (12 µm zinku) s ochranným lakem nebo nerez (TK E)

ocelových šroubů proti korozi - 15 cyklů Kesternicha 

- jakostní plast 

- jakostní plast 

 - ocel, ALUZINEK, oválná 

- ocel, ALUZINEK, oválná 

 - ocel, ALUZINEK, oválná tvarovaná 

 - ocel, ALUZINEK, kulatá 
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případným doplněním separace 

Navrhování se řídí platnými ČSN, technickým listem výrobce, Konstrukčním a technologickým 

je vhodná pro vytváření plošných rozdělovacích pásů 

 pro hydroizolační fólie 
ích plášťů a detailů. Fólie nejsou vhodné jako 

podkladních vrstev jsou shodné s fólií 
. Minimální tloušťka fólie pro opracování detailů je výrobcem 

Fólie Fatrafol 814 je určena především jako vodotěsnící vrstva pro balkony a terasy a k vytváření 
pochůzných a obslužných koridorů na plochých střechách se zabudovaným technickým zařízením. Podle 

fólie splňuje podle ČSN 74 
e smykového tření za sucha 

mokra v minimální hodnotě 0,6 u všech středních hodnot celého souboru a je tedy bez omezení vhodná 

strukčním a technologickém předpisu“ výrobce, dále jen 
KTP. Garantovanou kvalitu opracování detailů zajistí použití výrobcem doporučených systémových materiálů 

kotevní prostředky firmy EJOT s evropským 

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant  

ka PH2, vrták do 2 mm 

zápustná hlava, křížová drážka PH2, do 0,88 mm 

zápustná hlava, křížová drážka PH2, vrták do 2 mm 

zápustná hlava, křížová drážka PH2, vrták do 3 mm 

zápustná hlava, šestihran. hlava SW8, vrták do 2 mm 

zápustná hlava, šestihran. hlava SW8, vrták do 2 mm 

nebo nerez (TK E) 



 

                                                                                                                             

 

 

Šrouby do betonových podkladů:  

- typy  

 - FBS-R 6,3xL  - šrouby do betonu

     - půlčočková zápustná hlava, drážka TORX T30

     - materiál – ocel zušlechtěná pozinkovaná s

     - minimální odolnost ocelových šroubů proti korozi 

 - FPS-E 8,0xL  - šrouby do p

     - použitelné také do lehčených a starých betonů

     - materiál – nerez A4

     - půlčočková zápustná hlava, drážka TORX T30

Podložky pro betonové poklady: 

- typy 

 - EcoTek 50xL L=35-335 mm

- HTV 82/40 SW8 (otvor 7 mm)

- HTV 82/40 F   

    - HTV 40 RU 6,5 mm  

Talířové hmoždinky: 

- typ 

- FDD Plus 50xL L=95-535 mm

- pro použití do plynosilikátu, 

  lehčeného betonu a betonu

- tělo z vysoce pevného plastu

- šroub s drážkou TORX T30 z

        - pozinkované oceli s jakostním organickým povlakem (odolnost proti korozi 

        - nerezavějící oceli A2 
 

10.4.2. Specifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pr

Kombinace pro použití na TRP: 

- HTK-2G 50xL  + TK R, TK, TK E, TK R

- EcoTek 50xL + TK R, TK, TK E, TK R

- HTV 82/40 TK + TK R, TK, TK E, TK R

- HTV 82/40 SW8 + SW8 R, SW8 RT, TK R, TK, TK E, TK R

- HTV 82/40 F + SW8 R, SW8 RT, TK R, TK, TK E, TK R

- HTV 40 RU 6,5 mm + SW8 R, SW8 RT, TK R, TK, TK E, TK R

- šroub s plastovým talířkem 

- šroub s kovovým talířkem 

 

Kombinace pro použití na betonových podkladech:

- EcoTek 50xL  + FBS

- HTV 82/40 SW8 + FBS

- HTV 82/40 F  + FBS

- HTV 40 RU 6,5 mm + FBS

- FDD Plus 50xL (dodáváno vč. šroubu)

Beton: 

- šroub s plastovým talířkem 

                                                                                                                                                     

 

              (L … délka prvku) 

rouby do betonu   L=35-300 mm 

půlčočková zápustná hlava, drážka TORX T30 

ocel zušlechtěná pozinkovaná s ochranným povlakem 

minimální odolnost ocelových šroubů proti korozi - 15 cyklů Kesternicha

šrouby do plynosilikátu L=35-300 mm 

použitelné také do lehčených a starých betonů 

nerez A4 

půlčočková zápustná hlava, drážka TORX T30 

335 mm - polyethylen 

or 7 mm) - ocel, ALUZINEK, oválná 

 - ocel, ALUZINEK, oválná tvarovaná  

 - ocel, ALUZINEK, kulatá 

535 mm 

pro použití do plynosilikátu,  

lehčeného betonu a betonu 

vysoce pevného plastu 

šroub s drážkou TORX T30 z 

jakostním organickým povlakem (odolnost proti korozi 

 

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pr

+ TK R, TK, TK E, TK R-3 

+ TK R, TK, TK E, TK R-3 

+ TK R, TK, TK E, TK R-3 

+ SW8 R, SW8 RT, TK R, TK, TK E, TK R-3 

+ SW8 R, SW8 RT, TK R, TK, TK E, TK R-3 

+ SW8 R, SW8 RT, TK R, TK, TK E, TK R-3 

plastovým talířkem – délka součtu prvků je min. o 25 mm delší než tl. upevňované skladby

kovovým talířkem – délka šroubu je min. o 15 mm delší než tloušťka upevňované skladby

Kombinace pro použití na betonových podkladech:  

+ FBS-R, FPS-E 

+ FBS-R, FPS-E 

+ FBS-R, FPS-E 

+ FBS-R, FPS-E 

FDD Plus 50xL (dodáváno vč. šroubu) 

plastovým talířkem – délka součtu prvků je min. o 45 mm delší než tl. upevňované skladby
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15 cyklů Kesternicha 

jakostním organickým povlakem (odolnost proti korozi - 15 cyklů Kesternicha) 

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh  

délka součtu prvků je min. o 25 mm delší než tl. upevňované skladby 

délka šroubu je min. o 15 mm delší než tloušťka upevňované skladby 

ků je min. o 45 mm delší než tl. upevňované skladby 



 

                                                                                                                             

 

 

- šroub s kovovým talířkem 

- FDD Plus – délka hmoždinky je min. o 30 mm delší než tloušťka upevňované skladby

Lehčený beton, plynosilikát, starý beton:

- šroub s plastovým talířkem 

- šroub s kovovým talířkem 

- FDD Plus 50xL – délka hmoždinky je min. o 

 

10.5. Odvodňovací systém - TopWet 

10.5.1. Specifikace základních technických parametrů výrobkových variant

Minimální rozměr dešťového odpadního potrubí je stanoven na DN 75. Pro odvodnění plochých střech 
doporučujeme minimální velikost potrubí DN 100. Čím menší průměr, tím větší pravděpodobnost možného 
ucpání svodu nebo vpusti.  

Podle ČSN 75 6760:2003 stanoví maximální průtoky střešních vpustí jejich výrobce. V následující 
tabulce je uveden průtok střešních vpustí Topwet změř
odvodněná plocha. Při výpočtu byla použita stanovená hodnota intenzity deště 0,03 l/s.m2 (dle ČSN EN 1235
1). Pokud jsou použity vnější deštové odpadní svody, musíme počítat se snížením odtokové kapacity,
průtoky vnějších svodů jsou nižší, než by vyplývalo z hodnot průtoků vpustí. Opačná situace může nastat 
u vnitřních svodů v případě, že je odtoková kapacita vpusti menší než je odtoková kapacita vnitřního svodu. 
Proto se také u údajů o odvodněné p
porovnat uvedený údaj s údajem o odvodněné ploše v
s tou nižší hodnotou. 

 

Střešní vpusti Topwet 

  

Typ / rozměr 
[DN] 

Střešní vpusti TOPWET

Průtok
[l/s] 

svislá DN 70 5,70 

svislá DN 100 6,30 

svislá DN 125 9,00 

svislá DN 150 10,00

vodorovná DN 70 5,50 

vodorovná DN 100 5,70 

vodorovná DN 125 8,50 

  
Chrliče a pojistné přepady s kruhovým profilem

  

Typ / rozměr 
[DN] 

Střešní vpusti TOPWET

Průtok
[l/s] 

DN 50 0,80 

DN 70 2,10 

DN 110 5,50 

DN 125 7,60 

                                                                                                                                                     

 

kovovým talířkem – délka šroubu je min. o 30 mm delší než tloušťka upevňované skladby

délka hmoždinky je min. o 30 mm delší než tloušťka upevňované skladby

át, starý beton: 

plastovým talířkem – délka součtu prvků je min. o 75 mm delší než tl. upevňované skladby

kovovým talířkem – délka šroubu je min. o 60 mm delší než tloušťka upevňované skladby

délka hmoždinky je min. o 65 mm delší než tloušťka upevňované skladby

TopWet  

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant

ového odpadního potrubí je stanoven na DN 75. Pro odvodnění plochých střech 
ní velikost potrubí DN 100. Čím menší průměr, tím větší pravděpodobnost možného 

Podle ČSN 75 6760:2003 stanoví maximální průtoky střešních vpustí jejich výrobce. V následující 
tabulce je uveden průtok střešních vpustí Topwet změřený certifikovanou zkušebnou LGA a k němu vypočtená 
odvodněná plocha. Při výpočtu byla použita stanovená hodnota intenzity deště 0,03 l/s.m2 (dle ČSN EN 1235
1). Pokud jsou použity vnější deštové odpadní svody, musíme počítat se snížením odtokové kapacity,
průtoky vnějších svodů jsou nižší, než by vyplývalo z hodnot průtoků vpustí. Opačná situace může nastat 

případě, že je odtoková kapacita vpusti menší než je odtoková kapacita vnitřního svodu. 
Proto se také u údajů o odvodněné ploše v závislosti na typu svodu resp. odpadního potrubí musí vždy 

údajem o odvodněné ploše v závislosti na kapacitě vpusti a do výpočtu uvažovat vždy 

    
    

ní vpusti TOPWET 
Vnitřní dešťové odpadní 

potrubí 
Vnější dešťové odpadní 

Průtok 
 

Odvodněná 
plocha 

Průtok 
[l/s] 

Odvodněná 
plocha 

Průtok 
[l/s] 

 190 m2 3,20 107 m2 2,00 

 210 m2 8,10 270 m2 3,00 

 300 m2 12,60 420 m2 6,00 

10,00 333 m2 25,00 833 m2 9,00 

 183 m2 3,20 107 m2 2,00 

 190 m2 8,10 270 m2 3,00 

 283 m2 12,60 420 m2 6,00 

    
Chrliče a pojistné přepady s kruhovým profilem 

 
    

Střešní vpusti TOPWET 
Vnitřní dešťové odpadní 

potrubí 
Vnější dešťové odpadní 

Průtok 
 

Odvodněná 
plocha 

Průtok 
[l/s] 

Odvodněná 
plocha 

Průtok 
[l/s] 

 27 m2 -- -- -- 

 70 m2 8,10 270 m2 3,00 

 183 m2 12,60 420 m2 6,00 

 253 m2 25,00 833 m2 9,00 
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délka šroubu je min. o 30 mm delší než tloušťka upevňované skladby 

délka hmoždinky je min. o 30 mm delší než tloušťka upevňované skladby 

délka součtu prvků je min. o 75 mm delší než tl. upevňované skladby 

délka šroubu je min. o 60 mm delší než tloušťka upevňované skladby 

65 mm delší než tloušťka upevňované skladby 

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

ového odpadního potrubí je stanoven na DN 75. Pro odvodnění plochých střech 
ní velikost potrubí DN 100. Čím menší průměr, tím větší pravděpodobnost možného 

Podle ČSN 75 6760:2003 stanoví maximální průtoky střešních vpustí jejich výrobce. V následující 
ený certifikovanou zkušebnou LGA a k němu vypočtená 

odvodněná plocha. Při výpočtu byla použita stanovená hodnota intenzity deště 0,03 l/s.m2 (dle ČSN EN 1235-
1). Pokud jsou použity vnější deštové odpadní svody, musíme počítat se snížením odtokové kapacity, protože 
průtoky vnějších svodů jsou nižší, než by vyplývalo z hodnot průtoků vpustí. Opačná situace může nastat 

případě, že je odtoková kapacita vpusti menší než je odtoková kapacita vnitřního svodu. 
závislosti na typu svodu resp. odpadního potrubí musí vždy 

závislosti na kapacitě vpusti a do výpočtu uvažovat vždy 

 
 Vnější dešťové odpadní 

potrubí 

 Odvodněná 
plocha 

67 m2 

100 m2 

200 m2 

300 m2 

67 m2 

100 m2 

200 m2 

 

 
 

Vnější dešťové odpadní 
potrubí 

 Odvodněná 
plocha 

-- 

100 m2 

200 m2 

300 m2 



 

                                                                                                                             

 

 

 

V případě, že se jedná o střechu s propustnou horní vrstvou 
odvodněnou plochu hodnotou součinitele odtoku 0,5 (pro střešní zahrady 0,3) Ale při navrhování je vždy lepší 
vycházet ze základní hodnoty uvedené v tabulce, protože investor může časem rozhodnout o odstranění 
propustné vrstvy např. střešního substrátu a nahradit jí nepropustnou vrstvou (dlažba na podložkách atd).

Pro zajištění odtoku i v zimním období, doporučujeme použít vyhřívané střešní vpusti Topwet 
samoregulačním topným kabelem 230V/50Hz. Více informací na www.topwet.c

10.5.2. Specifikace vhodnosti použití v

Při navrhování odvodnění plochých střech bychom měli dodržet několik základních zásad:

- odvodnění každé ploché střechy musí být zajištěno nejméně 2 ks střešních vpustí.

- pokud se jedná o malé plochy odvodněné, může být odvodněna jednou vpustí, ale musí být vždy doplněna 
bezpečnostním přepadem.  

- Pojistným přepadem musí být vybavena každá střecha pokud voda nemůže volně odtéct, např. U 
s atikami s výjimkou rekonstrukcí. Bezpe

- hrdla vpustí odsadit od atik a prostupujících konstrukcí min. 500 mm

- vpusti musí být přístupné pro kontrolu a čištění (např.: u zelených střech použít kontrolní šachty Topwet TWZ 
300x300) 

Střešní vpusti Topwet díky integrované manžetě hydroizolace, zaručí vodotěsnost 
v nejexponovanějším místě ploché střechy, tedy v napojení hydroizolace na deštové odpadní potrubí.  
Konstrukce vpusti z pevného a UV stabilního materiálu zaručuje tvarovou st
klimatických podmínkách. 

 

10.6. Prvky ochrany zdraví a bezpečnosti při údržbě 

10.6.1. Specifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

Základní technické parametry a požadavky na jejich zkoušení stanoví ČSN EN 
se pro zabezpečovací systémy střech v
splňují. Pro bezpečnost a spolehlivost systémů ochrany proti pádu osob z
spolupůsobení kotvicích bodů s podkladem. Proto je také důležitá skutečnost, že výrobce má potřebné doklady 
o odzkoušení kotvicího bodu připevněného k
Institut für Bautechnik). Pokud jde o upev
konstrukci, měl by kvalifikovaný inženýr výpočtem ověřit
typové zkoušce. Možnosti ověřování vhodnosti každého individuálního konstrukčního kotvení jsou popsány 
v Příloze A ČSN EN 795 ZMĚNA A1.  

 

Základní specifikace vybraných kotvících bodů je uvedena v

 
• SAFERAND je standardně dodávaný s

vlivy, umožňuje aplikace na všech podkladech neb
ale připevnit na trapézový plech, 

 
• SAFEPOINT je univerzálně použitelný pro montáž na všechny nosné podklady plochých střech a v

s DUO plechem také na trapézové plechy s
plechů se lze přizpůsobit poloze vln plechu,

 

                                                                                                                                                     

 

V případě, že se jedná o střechu s propustnou horní vrstvou vyšší než 100mm, můžeme vynásobit 
odvodněnou plochu hodnotou součinitele odtoku 0,5 (pro střešní zahrady 0,3) Ale při navrhování je vždy lepší 
vycházet ze základní hodnoty uvedené v tabulce, protože investor může časem rozhodnout o odstranění 

tvy např. střešního substrátu a nahradit jí nepropustnou vrstvou (dlažba na podložkách atd).

Pro zajištění odtoku i v zimním období, doporučujeme použít vyhřívané střešní vpusti Topwet 
samoregulačním topným kabelem 230V/50Hz. Více informací na www.topwet.cz . 

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro náv

Při navrhování odvodnění plochých střech bychom měli dodržet několik základních zásad:

odvodnění každé ploché střechy musí být zajištěno nejméně 2 ks střešních vpustí. 

edná o malé plochy odvodněné, může být odvodněna jednou vpustí, ale musí být vždy doplněna 

Pojistným přepadem musí být vybavena každá střecha pokud voda nemůže volně odtéct, např. U 
atikami s výjimkou rekonstrukcí. Bezpečnostní přepad musí být vyveden skrz atiku do vnějšího prostoru.

hrdla vpustí odsadit od atik a prostupujících konstrukcí min. 500 mm  

vpusti musí být přístupné pro kontrolu a čištění (např.: u zelených střech použít kontrolní šachty Topwet TWZ 

Střešní vpusti Topwet díky integrované manžetě hydroizolace, zaručí vodotěsnost 
nejexponovanějším místě ploché střechy, tedy v napojení hydroizolace na deštové odpadní potrubí.  

Konstrukce vpusti z pevného a UV stabilního materiálu zaručuje tvarovou stálost i v těch nejnáročnějších 

rvky ochrany zdraví a bezpečnosti při údržbě - TopSafe  

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant 

Základní technické parametry a požadavky na jejich zkoušení stanoví ČSN EN 795 a veškeré výrobky, které 
pro zabezpečovací systémy střech v rámci systému TOPSAFE používají, požadavky výše uvedené normy 

splňují. Pro bezpečnost a spolehlivost systémů ochrany proti pádu osob z výšek je podstatné také 
podkladem. Proto je také důležitá skutečnost, že výrobce má potřebné doklady 

o odzkoušení kotvicího bodu připevněného k nosné konstrukci. Nejprůkaznější je certifikát od DIBt (Deutsches 
Institut für Bautechnik). Pokud jde o upevňování na ocelové nebo jiné pro trapézový plech podpůrné 
konstrukci, měl by kvalifikovaný inženýr výpočtem ověřit, že konstrukce a instalace jsou schopny vydržet sílu při 
typové zkoušce. Možnosti ověřování vhodnosti každého individuálního konstrukčního kotvení jsou popsány 

 

Základní specifikace vybraných kotvících bodů je uvedena v následujících bodech: 

SAFERAND je standardně dodávaný s tepelně izolační krytkou chránící lanový úchyt před povětrnostními 
vlivy, umožňuje aplikace na všech podkladech nebo připevnění k prvkům nosných konstrukcí, není možné ho 

 

SAFEPOINT je univerzálně použitelný pro montáž na všechny nosné podklady plochých střech a v
DUO plechem také na trapézové plechy s různou modulací vln, neboť úpravou vzájemné polohy DUO 

plechů se lze přizpůsobit poloze vln plechu, 
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vyšší než 100mm, můžeme vynásobit 
odvodněnou plochu hodnotou součinitele odtoku 0,5 (pro střešní zahrady 0,3) Ale při navrhování je vždy lepší 
vycházet ze základní hodnoty uvedené v tabulce, protože investor může časem rozhodnout o odstranění 

tvy např. střešního substrátu a nahradit jí nepropustnou vrstvou (dlažba na podložkách atd). 

Pro zajištění odtoku i v zimním období, doporučujeme použít vyhřívané střešní vpusti Topwet 

, pravidla pro návrh 

Při navrhování odvodnění plochých střech bychom měli dodržet několik základních zásad: 

edná o malé plochy odvodněné, může být odvodněna jednou vpustí, ale musí být vždy doplněna 

Pojistným přepadem musí být vybavena každá střecha pokud voda nemůže volně odtéct, např. U střech 
čnostní přepad musí být vyveden skrz atiku do vnějšího prostoru. 

vpusti musí být přístupné pro kontrolu a čištění (např.: u zelených střech použít kontrolní šachty Topwet TWZ 

Střešní vpusti Topwet díky integrované manžetě hydroizolace, zaručí vodotěsnost 
nejexponovanějším místě ploché střechy, tedy v napojení hydroizolace na deštové odpadní potrubí.  

álost i v těch nejnáročnějších 

pecifikace základních technických parametrů výrobkových variant  

95 a veškeré výrobky, které 
rámci systému TOPSAFE používají, požadavky výše uvedené normy 

výšek je podstatné také 
podkladem. Proto je také důležitá skutečnost, že výrobce má potřebné doklady 

certifikát od DIBt (Deutsches 
trapézový plech podpůrné 

že konstrukce a instalace jsou schopny vydržet sílu při 
typové zkoušce. Možnosti ověřování vhodnosti každého individuálního konstrukčního kotvení jsou popsány 

tepelně izolační krytkou chránící lanový úchyt před povětrnostními 
o připevnění k prvkům nosných konstrukcí, není možné ho 

SAFEPOINT je univerzálně použitelný pro montáž na všechny nosné podklady plochých střech a v kombinaci 
neboť úpravou vzájemné polohy DUO 



 

                                                                                                                             

 

 

• SAFELINE VARIO umožňuje realizaci všech systémů od bodových až po trvalé lanové včetně průběžných, 
jedná se o nejuniverzálnější systém, jehož sloupky umožňují použití jakýchkol
umožňujících pevné zakotvení nerezových lan.

 

Výhodou dodávek kotvicích prvků od společnosti TOPWET je možnost 
pro prostupy hydroizolační vrstvou. Topwet je výrobcem uzavřených i otevřených tvarovek
z ostatních materiálů odebírá od svých dodavatelů.

10.6.2. Specifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh

Vhodnost použití jednotlivých kotv
na typu systému (bodový, lanový apod.) se navrhují konkrétní typy kotv
střešního pláště se navrhuje jejich výška.

 

Postup při určení správného typu a výšky kotvícího
1. Vybereme vhodný typ kotvícího bodu v závislosti na nosné vrstv

konstrukci střechy podle toho, do které bude kotvicí bod zakotven
2. Určíme tloušťku skladby střechy nad nosnou vrstvou střešního pláště v místě kotvícího bodu (obvykle 

stačí zohlednit největší tloušťku skladby střechy a všech
3. K tloušťce skladby přičteme doporučenou výšku sloupku nad střešní rovinou 150

minimální výšku kotvicího bodu.
4. Výslednou výšku zaokrouhlíme směrem nahoru na výšku kotvi

ve stovkách mm. 

 

  

Výpočet potřebného počtu kotvících bodů pro konkrétní plochou střechu.

Ve většině případů zajišťujeme jak nebezpečné okraje střechy proti pád
je výškový rozdíl 1,5m a vyšší) tak i střešní světlíky proti propadnutí oso
je použití kotvících bodů, které jsou v místě práce propojeny vždy montážním lanem. Maximální dovolená 
vzdálenost mezi těmito body je 7,5m

 

Příklad: 

V případě okraje střechy v délce 40m odečteme od celkové délky 2x2m na rozích a vydělíme maximální 
povolenou vzdáleností kotvících bodů 7,5m. Výsledek zaokrouhlíme a získáme tak potřebný počet lanových 
úseku mezi body. Výsledný počet kotvících bodů je vždy o 1 

. 

(40

 

Rozmístění kotvicích bodů se navrhuje vždy tak, aby mohl systém sloužit zejména jako systém zádržný. To 
znamená, že není vůbec umožněn pád osoby přes hranu pádu. 

                                                                                                                                                     

 

SAFELINE VARIO umožňuje realizaci všech systémů od bodových až po trvalé lanové včetně průběžných, 
jedná se o nejuniverzálnější systém, jehož sloupky umožňují použití jakýchkoliv zakončení včetně úchytů 
umožňujících pevné zakotvení nerezových lan. 

Výhodou dodávek kotvicích prvků od společnosti TOPWET je možnost jejich kompletace s
pro prostupy hydroizolační vrstvou. Topwet je výrobcem uzavřených i otevřených tvarovek

ostatních materiálů odebírá od svých dodavatelů. 

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh

Vhodnost použití jednotlivých kotvících bodů určuje zejména požadavek na funkčnost systému. V
mu (bodový, lanový apod.) se navrhují konkrétní typy kotvících bodů a v

střešního pláště se navrhuje jejich výška. 

typu a výšky kotvícího bodu 
Vybereme vhodný typ kotvícího bodu v závislosti na nosné vrstvě střešního pláště nebo na nosné 
konstrukci střechy podle toho, do které bude kotvicí bod zakotven 
Určíme tloušťku skladby střechy nad nosnou vrstvou střešního pláště v místě kotvícího bodu (obvykle 
stačí zohlednit největší tloušťku skladby střechy a všechny kotvící body navrhnout stejné).
K tloušťce skladby přičteme doporučenou výšku sloupku nad střešní rovinou 150
minimální výšku kotvicího bodu. 
Výslednou výšku zaokrouhlíme směrem nahoru na výšku kotvicího bodu stanovenou obvykle 

Výpočet potřebného počtu kotvících bodů pro konkrétní plochou střechu. 

Ve většině případů zajišťujeme jak nebezpečné okraje střechy proti pádu osob z výšky (tedy tam kde 
výškový rozdíl 1,5m a vyšší) tak i střešní světlíky proti propadnutí osob do hloubky. Nejčastějším řešením 
použití kotvících bodů, které jsou v místě práce propojeny vždy montážním lanem. Maximální dovolená 

7,5m. Obvykle volíme vzdálenost kotvících bodů od hrany pádu cca 2m. 

padě okraje střechy v délce 40m odečteme od celkové délky 2x2m na rozích a vydělíme maximální 
povolenou vzdáleností kotvících bodů 7,5m. Výsledek zaokrouhlíme a získáme tak potřebný počet lanových 
úseku mezi body. Výsledný počet kotvících bodů je vždy o 1 větší, než je počet úseků: 

(40-4) / 7,5 = 4,8 » 5 lanových úseků » 6 kotvících bodů  

Rozmístění kotvicích bodů se navrhuje vždy tak, aby mohl systém sloužit zejména jako systém zádržný. To 
znamená, že není vůbec umožněn pád osoby přes hranu pádu. Tam, kde toto není možné, musí systém 
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SAFELINE VARIO umožňuje realizaci všech systémů od bodových až po trvalé lanové včetně průběžných, 
iv zakončení včetně úchytů 

jejich kompletace s tvarovkami 
pro prostupy hydroizolační vrstvou. Topwet je výrobcem uzavřených i otevřených tvarovek z PVC, tvarovky 

pecifikace vhodnosti použití výrobkových variant, pravidla pro návrh 

kčnost systému. V závislosti 
cích bodů a v závislosti na skladbě 

ě střešního pláště nebo na nosné 

Určíme tloušťku skladby střechy nad nosnou vrstvou střešního pláště v místě kotvícího bodu (obvykle 
ny kotvící body navrhnout stejné). 

K tloušťce skladby přičteme doporučenou výšku sloupku nad střešní rovinou 150 mm a získáme tak 

cího bodu stanovenou obvykle 

u osob z výšky (tedy tam kde 
loubky. Nejčastějším řešením 

použití kotvících bodů, které jsou v místě práce propojeny vždy montážním lanem. Maximální dovolená 
. Obvykle volíme vzdálenost kotvících bodů od hrany pádu cca 2m.  

 

padě okraje střechy v délce 40m odečteme od celkové délky 2x2m na rozích a vydělíme maximální 
povolenou vzdáleností kotvících bodů 7,5m. Výsledek zaokrouhlíme a získáme tak potřebný počet lanových 

4) / 7,5 = 4,8 » 5 lanových úseků » 6 kotvících bodů   

Rozmístění kotvicích bodů se navrhuje vždy tak, aby mohl systém sloužit zejména jako systém zádržný. To 
kde toto není možné, musí systém 



 

                                                                                                                             

 

 

fungovat jako záchytný. To znamená, že padající osoba musí být zachycena v dostatečné vzdálenosti ještě 
předtím, než dojde ke kontaktu s jakoukoliv překážkou nebo nižší konstrukcí. 
že hloubka pádu by neměla překročit hranici 1,5 m.

Pro trapézové plechy od tloušťky 0,75 mm je určen univerzální zabezpečovací systém Safeline Vario nebo 
jeho jednotlivé kotvící body, případně v
od tloušťky 0,6 mm jsou určeny systémy s

11. Technologický postup provádění střech 

11.1. Pracovní a ochranné pomůcky 

Pro montáž popisovaných 
Na stavbě musí být pro montážní 
230/400 V. Pro jednotlivé technologické vrstvy je na stavbě potřeba zajistit:

Pro zpracování parotěsné zábrany
izolatérský nůž, PB hořák, moltoprénový váleček
pistole na tmel, ocelový lineár š. 100 mm (planžeta), 

Pro zpracování tepelné izolace
pravítko (lineár) aplikátor PUR (PIR) pěny, PE pytel na odpad.
minerální izolace Rockwool po trapézovém plechu je vhodné použít vozík Lift & Roller (lze zapůjčit od výrobce).
Pokud je třeba uskutečnit rychlé a kv
zubového nože Rockwool a ruční pilky ocasky s
pilu s vodicí lištou. 

Pro zpracování hydroizolace
horkovzdušný svařovací automat, ruční svařovací přístroj s příslušenstvím, úhlová bruska s
ocelové pravítko (lineár 2m), popisovač, nůžky, nýtovací kleště, nůžky na plech, šroubo
ocelový kartáč, kladivo ½ kg, vytlačovac
trhací zařízení svarů, koště + lopatka na smetí, kbelík s
špachte, „brnkací“ provázek, svinovací metr, PUR nebo asfal
automat nebo poloautomat, resp. ruční stroje s funkčním
rukavice, ochranné brýle, sluneční brýle, náko
nebo respirátor, prostředky osobního zajištění proti pádu, hasicí přístroje atd.

Pro kotvení – vrtačka, odpovídající vrták (případně s
poloautomat, utahovačka (s hloubkovým dorazem), brnkací provázek, metr, popisovač, děrovač

Pro zpracování střešních vpustí a odvodnění 
metr, nůžky, vytlačovací pistole na tmel, ruční horkovzdušný svařovací přístroj, za
střihací kleště. 

Pro zpracování zabezpečovacího systému
lahvička, ruční horkovzdušný svařovací přístroj, utahovací klíč.

11.2. Klimatické podmínky provádění 

V případě provádění jednoplášťových i více plášťových střech
a betonových konstrukcích je hlavním omezením z
a námraza. Během deště ani sněžení nesmí být prováděno svařování asfaltových
izolace ani parotěsnící vrstva. Při teplotách pod 0 °C je třeba dbát z
po podkladních konstrukcích nebo některých druzích podkladu (hladké plastové fólie)
zmrazkům a jinovatce nebezpečně kluzké. Při teplotách pod 
s velkorozměrovýmimi deskami izolace nebo s
dohlednosti do 30 m (mlha) je třeba montážní práce omezit nebo 

Pokud jsou před navařováním plochy parozábrany z
zkondenzováním na spodním okraji), musí 
před samotným svařením hořákem u asfaltových pásů n

                                                                                                                                                     

 

fungovat jako záchytný. To znamená, že padající osoba musí být zachycena v dostatečné vzdálenosti ještě 
předtím, než dojde ke kontaktu s jakoukoliv překážkou nebo nižší konstrukcí. Současně platí pravidlo, 

y neměla překročit hranici 1,5 m. 

Pro trapézové plechy od tloušťky 0,75 mm je určen univerzální zabezpečovací systém Safeline Vario nebo 
jeho jednotlivé kotvící body, případně v kombinaci s ostatními prvky ze systémů TOPSAFE, pro plechy 

jsou určeny systémy s kotvicími prvky z řady Safelock.  

Technologický postup provádění střech  

Pracovní a ochranné pomůcky  

 střešního pláštů se používají běžně dostupné přístroje, pomůcky a zařízení. 
Na stavbě musí být pro montážní práce zajištěna možnost napojení na zdroj elektrického proudu o napětí 
230/400 V. Pro jednotlivé technologické vrstvy je na stavbě potřeba zajistit: 

ro zpracování parotěsné zábrany – vysavač na vodu, koště, hadr nebo savý mop, nůžky, popisovač, 
moltoprénový váleček, plastový kbelík, lepící páska, svinovací metr, vytlačovací 

ocelový lineár š. 100 mm (planžeta), PE pytel na odpad. 

ro zpracování tepelné izolace – pilka, nůž, svinovací metr, PUR lepidlo, vrtačka, 
pravítko (lineár) aplikátor PUR (PIR) pěny, PE pytel na odpad. Pro produktivní přesuny paletizovaných desek 
minerální izolace Rockwool po trapézovém plechu je vhodné použít vozík Lift & Roller (lze zapůjčit od výrobce).

ečnit rychlé a kvalitní řezy v izolaci s velkou tloušťkou, doporučuje se mimo speciálního 
zubového nože Rockwool a ruční pilky ocasky s jemnými tvrzenými zuby použít ještě elektrickou 

ro zpracování hydroizolace - izolatérský nůž s přímou a hákovitou čepelí, jednoplamenné hořáky
horkovzdušný svařovací automat, ruční svařovací přístroj s příslušenstvím, úhlová bruska s
ocelové pravítko (lineár 2m), popisovač, nůžky, nýtovací kleště, nůžky na plech, šroubo

kladivo ½ kg, vytlačovací pistole na tmel, aplikační lahvička na pojistnou zálivku,
trhací zařízení svarů, koště + lopatka na smetí, kbelík s hadrem, pryžová stěrka, PE pytel na odpad, izolatérská 

te, „brnkací“ provázek, svinovací metr, PUR nebo asfaltový tmel, elektrická vrtačka, 
automat nebo poloautomat, resp. ruční stroje s funkčním hloubkovým dorazem na utažení kotev, izolatérské 
rukavice, ochranné brýle, sluneční brýle, nákoleníky, obuv s měkkou podešví a bezpečnostní špičkou, rouška 
nebo respirátor, prostředky osobního zajištění proti pádu, hasicí přístroje atd. 

vrtačka, odpovídající vrták (případně s prodloužením pro silné tepelné izolace), 
ačka (s hloubkovým dorazem), brnkací provázek, metr, popisovač, děrovač

ro zpracování střešních vpustí a odvodnění – vrtačka, izolatérský nůž s hákovitou čepelí,
metr, nůžky, vytlačovací pistole na tmel, ruční horkovzdušný svařovací přístroj, zalívací láhvička s

ro zpracování zabezpečovacího systému – nůž, metr, vrtačka, vytlačovací pistole na tmel, aplikační 
lahvička, ruční horkovzdušný svařovací přístroj, utahovací klíč. 

Klimatické podmínky provádění  

ovádění jednoplášťových i více plášťových střech na trapézovém plechu
je hlavním omezením z hlediska klimatických podmínek teplota, déšť, sníh 

námraza. Během deště ani sněžení nesmí být prováděno svařování asfaltových a PVC pásů, pokládána tepelná 
Při teplotách pod 0 °C je třeba dbát zvýšené pozornosti při pohybu 

nebo některých druzích podkladu (hladké plastové fólie), které mohou být díky 
nebezpečně kluzké. Při teplotách pod -10 °C, silném větru (s rychlostí přes 

velkorozměrovýmimi deskami izolace nebo s tabulemi plechu s plochou nad 0,5 m2 nebo při 
do 30 m (mlha) je třeba montážní práce omezit nebo zcela zastavit. 

Pokud jsou před navařováním plochy parozábrany z asfaltových či PE pásů vlhké (po dešti, nebo 
ndenzováním na spodním okraji), musí se vlhkost nechat odvětrat případně se povrch lehce 

samotným svařením hořákem u asfaltových pásů nebo horkým vzduchem u PVC-P fólií.
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fungovat jako záchytný. To znamená, že padající osoba musí být zachycena v dostatečné vzdálenosti ještě 
Současně platí pravidlo, 

Pro trapézové plechy od tloušťky 0,75 mm je určen univerzální zabezpečovací systém Safeline Vario nebo 
systémů TOPSAFE, pro plechy 

se používají běžně dostupné přístroje, pomůcky a zařízení. 
práce zajištěna možnost napojení na zdroj elektrického proudu o napětí 

koště, hadr nebo savý mop, nůžky, popisovač, 
lepící páska, svinovací metr, vytlačovací 

í metr, PUR lepidlo, vrtačka, popisovač, kovové 
Pro produktivní přesuny paletizovaných desek 

minerální izolace Rockwool po trapézovém plechu je vhodné použít vozík Lift & Roller (lze zapůjčit od výrobce). 
velkou tloušťkou, doporučuje se mimo speciálního 

elektrickou ruční okružní 

, jednoplamenné hořáky, 
horkovzdušný svařovací automat, ruční svařovací přístroj s příslušenstvím, úhlová bruska s řezným kotoučem, 
ocelové pravítko (lineár 2m), popisovač, nůžky, nýtovací kleště, nůžky na plech, šroubovák, pilka na železo, 

í pistole na tmel, aplikační lahvička na pojistnou zálivku, zkušební jehla, 
hadrem, pryžová stěrka, PE pytel na odpad, izolatérská 

tový tmel, elektrická vrtačka, elektrický montážní 
hloubkovým dorazem na utažení kotev, izolatérské 

měkkou podešví a bezpečnostní špičkou, rouška 

prodloužením pro silné tepelné izolace), 
ačka (s hloubkovým dorazem), brnkací provázek, metr, popisovač, děrovač 

hákovitou čepelí, svinovací 
lívací láhvička s aplikátorem, 

metr, vrtačka, vytlačovací pistole na tmel, aplikační 

na trapézovém plechu, dřevěných 
podmínek teplota, déšť, sníh 
a PVC pásů, pokládána tepelná 

výšené pozornosti při pohybu 
, které mohou být díky 

silném větru (s rychlostí přes 8 m/s), práci 
plochou nad 0,5 m2 nebo při snížené 

asfaltových či PE pásů vlhké (po dešti, nebo 
větrat případně se povrch lehce ohřeje 

P fólií. 



 

                                                                                                                             

 

 

Tepelně izolační materiály musí být zabudovány do stavby v
požadavky výrobce. Zabudování vlhkých nebo vodou zcela saturovaných materiálů je nepřípustné!

Hydroizolaci klademe na tepeln
při teplotách -20°C – +90°C . 

Z hlediska záporných teplot v
z hlediska odolnosti materiálu svařovat běžně i při tep
je nutné provést následující zimní opatření 
skladu, a jejich aplikaci těsně po jejich vyskladnění
je nutné zajistit nad místem, kde probíhá svařování asfaltových pásů zakrytí provizorním zastřešením, 
vybaveným mobilním zdrojem tepla. 
pracovníků, stejně tak zvýšit jejich četnost.

Fólie na bázi FPO FATRAFOL P 918/SG
a 804 je možné instalovat a svařovat horkým vzduchem při teplotách do 
při teplotách ≥ 0°C. Při teplotách pod +5°C doporučujeme fólie temperovat. Pokud neomezují provádění prací 
výše uvedené klimatické podmínky, není nutné realizovat žádná další opatření.

11.3. Převzetí a příprava staveniště 

� Základní předpis: (zákon č. 

                                      zákon) 

�  Staveniště:  - místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební    
                       pozemek nebo jeho část, případně část 
                          požadavcích na 
                          požadavkům).

�  Vymezení pojmů: nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
                       bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
                        popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo staveniště, 
                        nebo pracoviště předáno, a který je převzal.“

�  Průběh předání a převzetí staveniště: 

�  Oprávněné osoby (investor, vyšší dodavatel stavby, z
v SoD  

�  Vymezení staveniště (pracoviště) 

�  Stanovení způsobu ohrazení 
 staveniště

�  Vyznačení inženýrských sítí 

�  Určení napojovacích míst 

�  Dohodnutí pracovní doby 
 apod. 

�  Stanovení přístupových cest pro pracovníky, dopravu a skladování materiálů 

�  Určení způsobu nakládání s odpady a jejich ekologické likvidace 

�  Předepsání způsobu navrácení staveniště zpět  
původního stavu

�  Pokud bude stavební činnost probíhat souběžně s provozem investora nebo dalších zhotovitelů:

�  Určení způsobu seznámeni pracovníků zhotovitele s předpisy BOZP a PO i

�  Vymezení pohybu na externích pracovištích, opatření proti krádežím, ztrátám apod. 

Stavební práce lze zahájit až po přeložení stavebního povolení s nabytím právní moci nebo souhlasu 

stavebního úřadu s ohlašovanou stavbou

                                                                                                                                                     

 

Tepelně izolační materiály musí být zabudovány do stavby v suchém stavu v 
požadavky výrobce. Zabudování vlhkých nebo vodou zcela saturovaných materiálů je nepřípustné!

Hydroizolaci klademe na tepelnou izolaci, která musí mít suchý povrch. PIR izolaci můžeme aplikovat 

hlediska záporných teplot v zimním období platí, že zde uvedené SBS modifikované 
hlediska odolnosti materiálu svařovat běžně i při teplotách nižších -5°C. Při nižších teplotách v

je nutné provést následující zimní opatření - skladování rolí asfaltových pásů je nutné zaji
, a jejich aplikaci těsně po jejich vyskladnění, při provádění izolačních prací při teplotách pod 

nutné zajistit nad místem, kde probíhá svařování asfaltových pásů zakrytí provizorním zastřešením, 
vybaveným mobilním zdrojem tepla. Při aplikaci v nízkých teplotách je vhodné prodloužit pracovní přestávky 

k zvýšit jejich četnost. 
FPO FATRAFOL P 918/SG-PV a 918/H lze aplikovat až do -10°C . Fólie 

možné instalovat a svařovat horkým vzduchem při teplotách do -5°C. Fólii Fatrafol 814 pak 
ch pod +5°C doporučujeme fólie temperovat. Pokud neomezují provádění prací 

výše uvedené klimatické podmínky, není nutné realizovat žádná další opatření. 

Převzetí a příprava staveniště  

(zákon č. 183/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

zákon)  

místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební    
nebo jeho část, případně část stavby. NV č. 101/2005 Sb. 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (vyhovění, obecným technickým 
požadavkům). 

Vymezení pojmů: nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – „ Za uspořádání staveniště,                  
popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo staveniště, 

oviště předáno, a který je převzal.“ 

Průběh předání a převzetí staveniště: (Zák. č. 309/2006 Sb. – koordinátor BOZP) 

Oprávněné osoby (investor, vyšší dodavatel stavby, zhotovitel) 

Vymezení staveniště (pracoviště) – přesně stanovit či doplnit náčrtem

Stanovení způsobu ohrazení – vymezení ochrany osob pohybujících se mimo 
staveniště 

Vyznačení inženýrských sítí – resp. ochranná pásma při použití mechanizace

Určení napojovacích míst energií a způsobu měření spotřeby 

hodnutí pracovní doby – požadavky na max. úroveň hluku, bezprašnos

Stanovení přístupových cest pro pracovníky, dopravu a skladování materiálů 

Určení způsobu nakládání s odpady a jejich ekologické likvidace 

psání způsobu navrácení staveniště zpět  - uvedení do proj
původního stavu  

Pokud bude stavební činnost probíhat souběžně s provozem investora nebo dalších zhotovitelů:

Určení způsobu seznámeni pracovníků zhotovitele s předpisy BOZP a PO i

Vymezení pohybu na externích pracovištích, opatření proti krádežím, ztrátám apod. 

jit až po přeložení stavebního povolení s nabytím právní moci nebo souhlasu 

ohlašovanou stavbou, resp. 40 dnů od podání ohlášení.  
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 souladu s technickými 
požadavky výrobce. Zabudování vlhkých nebo vodou zcela saturovaných materiálů je nepřípustné! 

povrch. PIR izolaci můžeme aplikovat 

SBS modifikované asfaltové pásy lze 
C. Při nižších teplotách v době provádění 

skladování rolí asfaltových pásů je nutné zajistit v temperovaném 
í při teplotách pod -10°C 

nutné zajistit nad místem, kde probíhá svařování asfaltových pásů zakrytí provizorním zastřešením, 
nízkých teplotách je vhodné prodloužit pracovní přestávky 

10°C . Fólie PVC-P FATRAFOL 810 
. Fólii Fatrafol 814 pak 

ch pod +5°C doporučujeme fólie temperovat. Pokud neomezují provádění prací 

ím řádu - stavební   

místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební     
stavby. NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších        

obecným technickým    

o bližších minimálních požadavcích na  
„ Za uspořádání staveniště,                   

popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo staveniště,  

koordinátor BOZP)  

hotovitel) – většinou uvedeny 

ovit či doplnit náčrtem 

vymezení ochrany osob pohybujících se mimo         

resp. ochranná pásma při použití mechanizace 

 

a max. úroveň hluku, bezprašnost, čistotu  

Stanovení přístupových cest pro pracovníky, dopravu a skladování materiálů  

Určení způsobu nakládání s odpady a jejich ekologické likvidace – doklady o likvidaci  

uvedení do projektovaného nebo 

Pokud bude stavební činnost probíhat souběžně s provozem investora nebo dalších zhotovitelů: 

Určení způsobu seznámeni pracovníků zhotovitele s předpisy BOZP a PO investora 

Vymezení pohybu na externích pracovištích, opatření proti krádežím, ztrátám apod.  

jit až po přeložení stavebního povolení s nabytím právní moci nebo souhlasu  



 

                                                                                                                             

 

 

 
 Převzetí staveniště tzn. obvykle

plechů, záklopu z jednotlivých prken nebo velkoformátových dílců
a převzetí staveniště se zpravidla zúčastní
pracovní čety) za přítomnosti úsekového nebo hlavního stavbyvedoucího generálního 

Při převzetí staveniště je nutné vizuálně zkontrolovat provedení
konstrukce atik vč. jejich spádování, 
mechanizmy a vedení k nim a všech průniků přes střešní plášť. Zejména je nutno dbát na soulad s
prováděcí projektovou dokumentací a statickým 

Práce by neměly být zahájeny 
podkladních konstrukcích. O převzetí staveniště se provede zápis 
do stavebního deníku. V době převzetí stave
stavu.   

Mimo předepsané vymezující pojmy zápisu o předání a převzetí staveniště doporučujeme do něj 
zahrnout i tyto:  

- nezbytná opatření v souladu s
předpisů a norem 

- koordinaci souběžných a navazujících stavebních prací
- zkoušení těsnosti a prokazování kvality prací 

11.4. Doprava a skladování materiálu 

11.4.1. Parotěsná zábrana 

11.4.1.1. Asfaltové pásy - Axter

Asfaltové parotěsné zábrany se dopravují na staveniště v
příjezdu na stavbu probíhá vykládka palet obvykle pomocí transportního vysokozdvižného vozíku apod. na 
předem vyhrazené místo v bezprostředním okolí stavby nebo přímo
probíhá vykládka musí mít zpevněný povrch tak, aby bylo zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, 
vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu. 

Role asfaltových samolepících parotěsných zábran se musí skladovat
a chladném prostředí, ve svislé poloze na vodorovné a rovné ploše. Chraňt
(např. sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat 
při teplotě + 5°C. Palety se nesmí stohovat. Prach spolu s
je nutno vyloučit jakoukoliv vlhkost ať už pronikající srážkovou nebo kondenzační v
parotěsných zábran s vrchním povrchem tvořeným hliníkovou fólií.
se stabilními parametry prostředí. 

Po vertikálním transportu palet na střechu se obvykle odstraní och
se transportují ručně na místo zpracování.

V případě pokládání dřevěných palet na již zcela nebo
palety nejprve podloženy deskou tuhé tepelné izolace nebo OSB deskou. V
zkontrolovat palety a desky zda neobsahují ostré hrany, šrouby, hřebíky apod. Na střeše musí probíhat 
skladování rolí asfaltových pásů především ve svislé poloze na více různých místech. Tato místa vybere 
odpovědný pracovník realizační firmy s

Zejména je nutné dbát na rozprostření hmotnosti palet a pásů na střeše tak, aby nebyla loká
překročena únosnost trapézových plechů a nedošlo tedy k
asfaltových pásů na střeše v době výstavby musí odpovědný pracovník izolační firmy konzultovat s
stavbyvedoucím generálního dodavatele stavb

                                                                                                                                                     

 

Převzetí staveniště tzn. obvykle převzetí dokončené podkladní konstrukce v
jednotlivých prken nebo velkoformátových dílců nebo různých druhů 

převzetí staveniště se zpravidla zúčastní odpovědný zástupce realizační firmy (stavbyvedoucí, vedoucí 
pracovní čety) za přítomnosti úsekového nebo hlavního stavbyvedoucího generálního zhotovitele

Při převzetí staveniště je nutné vizuálně zkontrolovat provedení a kvalitu podkladní vrtvy,
onstrukce atik vč. jejich spádování, zkompletování střešních světlíků včetně jejich napojení na ovládací 

všech průniků přes střešní plášť. Zejména je nutno dbát na soulad s
prováděcí projektovou dokumentací a statickým výpočtem kotvení. 

by neměly být zahájeny na technickým dozorem stavebníka nepřevzatých nosných nebo 
podkladních konstrukcích. O převzetí staveniště se provede zápis podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo 

době převzetí staveniště se doporučuje provést fotografickou dokumentaci stávajícího 

vymezující pojmy zápisu o předání a převzetí staveniště doporučujeme do něj 

souladu s režimem stavby a požadavky bezpečnostních, právních a

koordinaci souběžných a navazujících stavebních prací 
zkoušení těsnosti a prokazování kvality prací – předávání dílčích částí.  

Doprava a skladování materiálu  

arotěsná zábrana  

Axter 

arotěsné zábrany se dopravují na staveniště v nákladních vozech na dřevěných paletách. Po 
příjezdu na stavbu probíhá vykládka palet obvykle pomocí transportního vysokozdvižného vozíku apod. na 

bezprostředním okolí stavby nebo přímo pomocí autojeřábu na střechu. Místo, kde 
probíhá vykládka musí mít zpevněný povrch tak, aby bylo zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, 
vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu.  

Role asfaltových samolepících parotěsných zábran se musí skladovat a dopravovat 
chladném prostředí, ve svislé poloze na vodorovné a rovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí 

sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat 
stohovat. Prach spolu s vlhkostí je iniciátorem koroze hliníkových fólií, proto 

je nutno vyloučit jakoukoliv vlhkost ať už pronikající srážkovou nebo kondenzační v
vrchním povrchem tvořeným hliníkovou fólií. Role je nutno skladovat v

Po vertikálním transportu palet na střechu se obvykle odstraní ochranný obal a jednotlivé role 
transportují ručně na místo zpracování. 

případě pokládání dřevěných palet na již zcela nebo částečně dokončený střešní plášť musí být 
palety nejprve podloženy deskou tuhé tepelné izolace nebo OSB deskou. V každém případě je potřeba 
zkontrolovat palety a desky zda neobsahují ostré hrany, šrouby, hřebíky apod. Na střeše musí probíhat 

lí asfaltových pásů především ve svislé poloze na více různých místech. Tato místa vybere 
odpovědný pracovník realizační firmy s ohledem na plánovaný postup prací.  

Zejména je nutné dbát na rozprostření hmotnosti palet a pásů na střeše tak, aby nebyla loká
překročena únosnost trapézových plechů a nedošlo tedy k jejich deformaci nebo propadnutí. Skladování 

době výstavby musí odpovědný pracovník izolační firmy konzultovat s
stavbyvedoucím generálního dodavatele stavby nebo nosné konstrukce.  
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konstrukce v podobě trapézových 
různých druhů betonu. Předání 

ědný zástupce realizační firmy (stavbyvedoucí, vedoucí 
zhotovitele stavby. 

podkladní vrtvy, nosné 
včetně jejich napojení na ovládací 

všech průniků přes střešní plášť. Zejména je nutno dbát na soulad s aktuální 

nepřevzatých nosných nebo 
podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo 

niště se doporučuje provést fotografickou dokumentaci stávajícího 

vymezující pojmy zápisu o předání a převzetí staveniště doporučujeme do něj 

, právních a hygienických 

nákladních vozech na dřevěných paletách. Po 
příjezdu na stavbu probíhá vykládka palet obvykle pomocí transportního vysokozdvižného vozíku apod. na 

pomocí autojeřábu na střechu. Místo, kde 
probíhá vykládka musí mít zpevněný povrch tak, aby bylo zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, 

a dopravovat v suchém 
e před teplem a vlhkostí 

sluneční světlo). Během chladné sezóny je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat 
vlhkostí je iniciátorem koroze hliníkových fólií, proto 

je nutno vyloučit jakoukoliv vlhkost ať už pronikající srážkovou nebo kondenzační v rolích asfaltových 
nutno skladovat v podmínkách 

ranný obal a jednotlivé role 

částečně dokončený střešní plášť musí být 
každém případě je potřeba 

zkontrolovat palety a desky zda neobsahují ostré hrany, šrouby, hřebíky apod. Na střeše musí probíhat 
lí asfaltových pásů především ve svislé poloze na více různých místech. Tato místa vybere 

Zejména je nutné dbát na rozprostření hmotnosti palet a pásů na střeše tak, aby nebyla lokálně 
jejich deformaci nebo propadnutí. Skladování 

době výstavby musí odpovědný pracovník izolační firmy konzultovat s příslušným 



 

                                                                                                                             

 

 

11.4.1.2. Plastové fólie - Fatra

Syntetické fólie – FATRAPAR 0,20 a FATRAPAR 0,
jednotlivé role jsou uloženy na transportní jednotce (EUR paleta 1200x800 mm) a fixovány smršťovací fólií. 
Doprava na staveniště je zajišťována krytými dopravními prostředky spolu s
vytížení kapacity dopravního prostředku. Fólie jsou skladovány a přepravovány vždy v

- doporučená teplota skladování je v
- manipulace na staveništi je zajištěna pomocí kolových manipulátorů s

jiné zvedací a manipulační techniky.
- až do doby definitivního zabudování do konstrukce střešního pláš

proti poškození a znečištění.
- krátkodobě lze fólii skladovat v
- horizontální doprava fólie po střešním plášti je 

nebo ručně. 
- rozmístění dočasných skladovacích lokací na nosné konstru

stavbyvedoucí a zadokumentovat tato místa do stavební
- veškerý skladovaný materiál musí být zajištěn proti samovolnému sesutí nebo pádu z

stavebně technickým opatřením.

11.4.2. Tepelná izolace 

11.4.2.1. Tepelně izolační desky z minerálních vláken

 Tepelně izolační materiály Rockwool se dopravují jako maloformátové desky v
fóliích ve formě balíků a/nebo ložené na dřevěných jednocestných nevratných paletách. Velkoformátové des
o rozměru 1200 x 2000 mm se dodávají zpravidla na tzv. MIWO paletách 
na dvě ztratné patky z minerální izolace s
fólií. Tento obal je schopen zajistit krátk
obalu se doporučuje až na střešní rovině v
takové množství izolace, které se podaří položit a bezpečně zakrýt (do doby přeruš
nevhodného počasí). Provizorní zakrytí a zajištění proti větru se dá znovu provést pomocí obalového 
mikrotenového vaku anebo pomocí nepropustných textilních nebo fóliových plachet (např. 
Na krytinu se doporučuje pod tepelné vláknité izolace podložit vrstvu palet (proti zvlhnutí stékající vodou).

 Velkorozměrové MIWO palety je možno klást a uskladňovat na zpevněné ploše, nejlépe 
v suchém prostoru stavby, palety je možno stohovat ve dvou vrstvách nad sebou. Spodní část
chránit proti zatékání, odstřikující vodě a touto částí se palety nesmí pokládat na mokrý terén, do bláta
na plochy se zaústěním střešních odpadů

 Manipulace s paletami se může dít pomocí vysokozdvižného vozíku, ručního paletovacíh
vozíku, jeřábu a hydraulické ruky. 
celých zabalených palet speciální ruční vozík Lift & Roller, který zapůjčuje nebo dodá Rockwool. 
manipulaci je třeba chránit paletu izolace 
nebo plechový úhelník, dřevěné prkno apod.) proti promáčknutí vidlic, lan nebo úvazků do hran izolačních 
desek a jejich poškození nebo odlomení.
textilních popruhů s dostatečnou únosností na navázání na jeřáb nebo manipulátor.

11.4.2.2. Tepelně izolační desky z

Tepelná izolace z tvrdé polyuretanové pěny PIR 
Palety s deskami z tepelné izolace   jsou již z
dostatečnou ochranu proti povětrnostním podmínkám. Po příjezdu na stavbu probíhá vykládka tepelné izolace 
obvykle pomocí transportního vysokozdvižné
stavby nebo ručně po balíkách pomocí autojeřábu na střechu. Místo, kde probíhá vykládka musí mít zpevněný 
povrch tak, aby bylo zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, vysokozdvižného voz
autojeřábu. 

Skladování tepelné izolace v
ochranou proti dešti (sněhu)např. plachtou, při dlouhodobém skladování se však doporučuje skladování 

                                                                                                                                                     

 

Fatra 

FATRAPAR 0,20 a FATRAPAR 0,30 jsou baleny v ochranné transparentní PE fólii, 
jednotlivé role jsou uloženy na transportní jednotce (EUR paleta 1200x800 mm) a fixovány smršťovací fólií. 

ava na staveniště je zajišťována krytými dopravními prostředky spolu s dalším materiálem pro plné 
vytížení kapacity dopravního prostředku. Fólie jsou skladovány a přepravovány vždy v horizontální poloze.

doporučená teplota skladování je v parametru od -5°C do + 30°C 
manipulace na staveništi je zajištěna pomocí kolových manipulátorů s proměnnou výškou zdvihu nebo 
jiné zvedací a manipulační techniky. 
až do doby definitivního zabudování do konstrukce střešního pláště je nutné chránit fólii 

ečištění. 
krátkodobě lze fólii skladovat v originálních obalech přímo na povětrnosti  
horizontální doprava fólie po střešním plášti je zajišťována malou mechanizací, 

rozmístění dočasných skladovacích lokací na nosné konstrukci střešního pláště musí schválit 
stavbyvedoucí a zadokumentovat tato místa do stavebního deníku. 
veškerý skladovaný materiál musí být zajištěn proti samovolnému sesutí nebo pádu z
stavebně technickým opatřením. 

epelná izolace  

ační desky z minerálních vláken na bázi kamenné vlny

Tepelně izolační materiály Rockwool se dopravují jako maloformátové desky v
fóliích ve formě balíků a/nebo ložené na dřevěných jednocestných nevratných paletách. Velkoformátové des
o rozměru 1200 x 2000 mm se dodávají zpravidla na tzv. MIWO paletách – blok izolačních desek je položen 

minerální izolace s navlečeným nepropustným obalem z mikrotenu ovinutým smršťovací 
krátkodobou ochranu izolace proti povětrnostním vlivům a srážkám. Sejmutí 

obalu se doporučuje až na střešní rovině v okamžiku těsně před pokládáním izolace, je nutno rozbalit jen 
takové množství izolace, které se podaří položit a bezpečně zakrýt (do doby přerušení práce nebo příchodu 

Provizorní zakrytí a zajištění proti větru se dá znovu provést pomocí obalového 
mikrotenového vaku anebo pomocí nepropustných textilních nebo fóliových plachet (např. 

tepelné vláknité izolace podložit vrstvu palet (proti zvlhnutí stékající vodou).

Velkorozměrové MIWO palety je možno klást a uskladňovat na zpevněné ploše, nejlépe 
suchém prostoru stavby, palety je možno stohovat ve dvou vrstvách nad sebou. Spodní část

chránit proti zatékání, odstřikující vodě a touto částí se palety nesmí pokládat na mokrý terén, do bláta
plochy se zaústěním střešních odpadů apod. 

paletami se může dít pomocí vysokozdvižného vozíku, ručního paletovacíh
jeřábu a hydraulické ruky. Na střeše je také možno po pevných podkladech používat pro přepravu 

celých zabalených palet speciální ruční vozík Lift & Roller, který zapůjčuje nebo dodá Rockwool. 
je třeba chránit paletu izolace pomocí opatrného zacházení nebo vhodnými 

nebo plechový úhelník, dřevěné prkno apod.) proti promáčknutí vidlic, lan nebo úvazků do hran izolačních 
odlomení. Pro svislou přepravu se přednostně doporučuje použ

dostatečnou únosností na navázání na jeřáb nebo manipulátor. 

sky z tvrdé polyuretanové pěny PIR - Puren 

tvrdé polyuretanové pěny PIR je dopravována na staveniště v
lné izolace   jsou již z výrobě opatřeny ochranou plastovou folií, která zaručuje 

dostatečnou ochranu proti povětrnostním podmínkám. Po příjezdu na stavbu probíhá vykládka tepelné izolace 
ního vysokozdvižného vozíku na předem vyhrazené místo v

stavby nebo ručně po balíkách pomocí autojeřábu na střechu. Místo, kde probíhá vykládka musí mít zpevněný 
povrch tak, aby bylo zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, vysokozdvižného voz

Skladování tepelné izolace v originálním termoplastické fólii pro krátkodobé skladování je omezeno 
ochranou proti dešti (sněhu)např. plachtou, při dlouhodobém skladování se však doporučuje skladování 
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ochranné transparentní PE fólii, 
jednotlivé role jsou uloženy na transportní jednotce (EUR paleta 1200x800 mm) a fixovány smršťovací fólií. 

dalším materiálem pro plné 
horizontální poloze. 

proměnnou výškou zdvihu nebo 

tě je nutné chránit fólii 

zajišťována malou mechanizací, manipulačními vozíky 

kci střešního pláště musí schválit 

veškerý skladovaný materiál musí být zajištěn proti samovolnému sesutí nebo pádu z výšky vhodným 

kamenné vlny – Rockwool 

Tepelně izolační materiály Rockwool se dopravují jako maloformátové desky v izolačních 
fóliích ve formě balíků a/nebo ložené na dřevěných jednocestných nevratných paletách. Velkoformátové desky 

izolačních desek je položen 
mikrotenu ovinutým smršťovací 

izolace proti povětrnostním vlivům a srážkám. Sejmutí 
okamžiku těsně před pokládáním izolace, je nutno rozbalit jen 

ení práce nebo příchodu 
Provizorní zakrytí a zajištění proti větru se dá znovu provést pomocí obalového 

mikrotenového vaku anebo pomocí nepropustných textilních nebo fóliových plachet (např. s oky a úvazky). 
tepelné vláknité izolace podložit vrstvu palet (proti zvlhnutí stékající vodou). 

Velkorozměrové MIWO palety je možno klást a uskladňovat na zpevněné ploše, nejlépe 
suchém prostoru stavby, palety je možno stohovat ve dvou vrstvách nad sebou. Spodní část palet je potřeba 

chránit proti zatékání, odstřikující vodě a touto částí se palety nesmí pokládat na mokrý terén, do bláta, 

paletami se může dít pomocí vysokozdvižného vozíku, ručního paletovacího 
Na střeše je také možno po pevných podkladech používat pro přepravu 

celých zabalených palet speciální ruční vozík Lift & Roller, který zapůjčuje nebo dodá Rockwool. Při každé 
vhodnými rohovníky (kartonový 

nebo plechový úhelník, dřevěné prkno apod.) proti promáčknutí vidlic, lan nebo úvazků do hran izolačních 
Pro svislou přepravu se přednostně doporučuje použít sadu širokých 

Puren  

je dopravována na staveniště v nákladních vozech. 
opatřeny ochranou plastovou folií, která zaručuje 

dostatečnou ochranu proti povětrnostním podmínkám. Po příjezdu na stavbu probíhá vykládka tepelné izolace 
na předem vyhrazené místo v bezprostředním okolí 

stavby nebo ručně po balíkách pomocí autojeřábu na střechu. Místo, kde probíhá vykládka musí mít zpevněný 
povrch tak, aby bylo zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, vysokozdvižného vozíku nebo 

pro krátkodobé skladování je omezeno 
ochranou proti dešti (sněhu)např. plachtou, při dlouhodobém skladování se však doporučuje skladování 



 

                                                                                                                             

 

 

v krytém skladu. Počet palet na sob
Skladování izolace při teplotách -20°C 

Po vertikálním transportu tepelné izolace na střechu se provádí horizontální transport na místo 
pokládky a transportním vozíkem nebo ručním odnose

11.4.3. Povlaková krytina 

11.4.3.1. Asfaltové hydroizolační pásy 

Asfaltové pásy se dopravují na staveniště v
na stavbu probíhá vykládka palet obvykle pomocí transportního vysokozdvižného vozíku apod. na přede
vyhrazené místo v bezprostředním okolí stavby nebo přímo pomocí autojeřábu na střechu. Místo, kde probíhá 
vykládka, musí mít zpevněný povrch tak, aby bylo zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, 
vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu. 

Role asfaltových pásů se musí skladovat a dopravovat v suchém a chladném prostředí, ve svislé poloze 
na vodorovné a rovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Během chla
je nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat př
spolu s vlhkostí je iniciátorem koroze hliníkových fólií, proto je nutno vy
už pronikající srážkovou nebo kondenzační v
fólií. Role je nutno skladovat v podmínkách 

Po vertikálním transportu palet na střechu se obvykle odstraní och
se transportují ručně na místo zpracování.

V případě pokládání dřevěných palet
palety nejprve podloženy deskou tuhé tepelné izolace nebo OSB deskou. V
zkontrolovat palety a desky zda neobsahují ostré hrany, šrouby, hřebíky apod. Na střeše musí prob
skladování rolí asfaltových pásů především ve svislé poloze na více různých místech. Tato místa vybere 
odpovědný pracovník realizační firmy s

Zejména je nutné dbát na rozprostření hmotnosti palet a pásů na střeše ta
překročena únosnost trapézových plechů a nedošlo tedy k
asfaltových pásů na střeše v době výstavby musí odpovědný pracovník izolační firmy konzultovat s
stavbyvedoucím generálního dodavatele stavby nebo nosné konstrukce. 

11.4.3.2. Plastové folie - Fatra

Jednotlivé role hydroizolační
obalovou jednotku, dřevěné palety 800x2000 mm, resp. 800x1200 mm v
smršťovací fólií. Doprava na staveniště je zajišťována krytými dopravními prostředky spolu s
pro plné vytížení kapacity dopravního prostředku. Doporučuje se časovat dodávky materiálu přímo na termín 
zabudování do stavby s přímým umístěním obalových jednotek na místo montáže. Fólii je možné krátkodobě 
skladovat v originálních obalech bez dalších opatření.

Materiál v porušených obalech doporučujeme zpracovat jako první. 
- Doporučená teplota skladování je v
- Manipulace na staveništi je zajišťována vysokozdvižnými vozíky, jeřáby nebo kolovými manipulátory.
- Po celou dobu skladování až do doby definitivního zabudování do konstrukce střešního pláště je nutné 

chránit fólii proti poškození a znečištění.
- Manipulace s jednotlivými rolemi fólie na střešním plášti je obvykle prováděna ručně nebo s

malé mechanizace. 
- Při skladování ucelených obalových jednotek nebo většího množství jednotlivých rolí fólie na nosné 

konstrukci z trapézového plechu je nutné předem d
aby nedošlo k přetížení nosných prvků konstrukce a jejich deformaci či destrukci.

- Pro skladování ucelených obalových jednotek (palet) na již dokončenýc
je nezbytné podložit palety v
nepřekročení dovolených zatížení tepelně izolační vrstvy a mechanického poškození vodotěsnící 
vrstvy. 

                                                                                                                                                     

 

krytém skladu. Počet palet na sobě není omezen. Desky skladujeme na rovném a pevném podkladu. 
20°C – +70°C.  

Po vertikálním transportu tepelné izolace na střechu se provádí horizontální transport na místo 
pokládky a transportním vozíkem nebo ručním odnosem.  

ovlaková krytina  

sfaltové hydroizolační pásy - Axter 

Asfaltové pásy se dopravují na staveniště v nákladních vozech na dřevěných paletách. Po příjezdu 
stavbu probíhá vykládka palet obvykle pomocí transportního vysokozdvižného vozíku apod. na přede

bezprostředním okolí stavby nebo přímo pomocí autojeřábu na střechu. Místo, kde probíhá 
musí mít zpevněný povrch tak, aby bylo zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, 

vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu.  
faltových pásů se musí skladovat a dopravovat v suchém a chladném prostředí, ve svislé poloze 

na vodorovné a rovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Během chla
nutné minimálně 12 hodin před zpracováním skladovat při teplotě + 5°C. Palety se nesmí stohovat. Prach 

vlhkostí je iniciátorem koroze hliníkových fólií, proto je nutno vyloučit jakoukoliv vlhkost ať 
pronikající srážkovou nebo kondenzační v rolích asfaltových pásů s vrchním povrchem tvořeným hliníko

podmínkách se stabilními parametry prostředí. 

Po vertikálním transportu palet na střechu se obvykle odstraní ochranný obal a jednotlivé role 
transportují ručně na místo zpracování. 

případě pokládání dřevěných palet na již zcela nebo částečně dokončený střešní plášť musí být 
palety nejprve podloženy deskou tuhé tepelné izolace nebo OSB deskou. V každém případě je potřeba 
zkontrolovat palety a desky zda neobsahují ostré hrany, šrouby, hřebíky apod. Na střeše musí prob
skladování rolí asfaltových pásů především ve svislé poloze na více různých místech. Tato místa vybere 
odpovědný pracovník realizační firmy s ohledem na plánovaný postup prací.  

Zejména je nutné dbát na rozprostření hmotnosti palet a pásů na střeše ta
překročena únosnost trapézových plechů a nedošlo tedy k jejich deformaci nebo propadnutí. Skladování 

době výstavby musí odpovědný pracovník izolační firmy konzultovat s
o dodavatele stavby nebo nosné konstrukce.  

Fatra 

hydroizolační fólie FATRAFOL jsou baleny do ochranné PE fólie a uloženy na přepravní 
obalovou jednotku, dřevěné palety 800x2000 mm, resp. 800x1200 mm v horizontální poloze a
smršťovací fólií. Doprava na staveniště je zajišťována krytými dopravními prostředky spolu s
pro plné vytížení kapacity dopravního prostředku. Doporučuje se časovat dodávky materiálu přímo na termín 

umístěním obalových jednotek na místo montáže. Fólii je možné krátkodobě 
originálních obalech bez dalších opatření. 

porušených obalech doporučujeme zpracovat jako první.  
Doporučená teplota skladování je v parametru od -5°C do +30°C   
Manipulace na staveništi je zajišťována vysokozdvižnými vozíky, jeřáby nebo kolovými manipulátory.
Po celou dobu skladování až do doby definitivního zabudování do konstrukce střešního pláště je nutné 
chránit fólii proti poškození a znečištění. 

jednotlivými rolemi fólie na střešním plášti je obvykle prováděna ručně nebo s

Při skladování ucelených obalových jednotek nebo většího množství jednotlivých rolí fólie na nosné 
trapézového plechu je nutné předem dohodnout s vedením stavby bezpečné lokace tak, 

přetížení nosných prvků konstrukce a jejich deformaci či destrukci.
Pro skladování ucelených obalových jednotek (palet) na již dokončených částech střešního povlaku, 

nezbytné podložit palety vhodným roznášecím a separačním plošným prvkem z
nepřekročení dovolených zatížení tepelně izolační vrstvy a mechanického poškození vodotěsnící 
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ě není omezen. Desky skladujeme na rovném a pevném podkladu. 

Po vertikálním transportu tepelné izolace na střechu se provádí horizontální transport na místo 

věných paletách. Po příjezdu 
stavbu probíhá vykládka palet obvykle pomocí transportního vysokozdvižného vozíku apod. na předem 

bezprostředním okolí stavby nebo přímo pomocí autojeřábu na střechu. Místo, kde probíhá 
musí mít zpevněný povrch tak, aby bylo zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, 

faltových pásů se musí skladovat a dopravovat v suchém a chladném prostředí, ve svislé poloze 
na vodorovné a rovné ploše. Chraňte před teplem a vlhkostí (např. sluneční světlo). Během chladné sezóny 

i teplotě + 5°C. Palety se nesmí stohovat. Prach 
loučit jakoukoliv vlhkost ať 

vrchním povrchem tvořeným hliníkovou 

ranný obal a jednotlivé role 

na již zcela nebo částečně dokončený střešní plášť musí být 
každém případě je potřeba 

zkontrolovat palety a desky zda neobsahují ostré hrany, šrouby, hřebíky apod. Na střeše musí probíhat 
skladování rolí asfaltových pásů především ve svislé poloze na více různých místech. Tato místa vybere 

Zejména je nutné dbát na rozprostření hmotnosti palet a pásů na střeše tak, aby nebyla lokálně 
jejich deformaci nebo propadnutí. Skladování 

době výstavby musí odpovědný pracovník izolační firmy konzultovat s příslušným 

jsou baleny do ochranné PE fólie a uloženy na přepravní 
horizontální poloze a fixovány 

smršťovací fólií. Doprava na staveniště je zajišťována krytými dopravními prostředky spolu s dalším materiálem 
pro plné vytížení kapacity dopravního prostředku. Doporučuje se časovat dodávky materiálu přímo na termín 

umístěním obalových jednotek na místo montáže. Fólii je možné krátkodobě 

Manipulace na staveništi je zajišťována vysokozdvižnými vozíky, jeřáby nebo kolovými manipulátory. 
Po celou dobu skladování až do doby definitivního zabudování do konstrukce střešního pláště je nutné 

jednotlivými rolemi fólie na střešním plášti je obvykle prováděna ručně nebo s pomocí 

Při skladování ucelených obalových jednotek nebo většího množství jednotlivých rolí fólie na nosné 
vedením stavby bezpečné lokace tak, 

přetížení nosných prvků konstrukce a jejich deformaci či destrukci. 
h částech střešního povlaku, 

hodným roznášecím a separačním plošným prvkem z důvodu 
nepřekročení dovolených zatížení tepelně izolační vrstvy a mechanického poškození vodotěsnící 



 

                                                                                                                             

 

 

- Doplňkové a pomocné materiály pro kompletaci střešního povlaku
a technická zařízení je nutné skladovat v

- veškerý skladovaný materiál musí být zajištěn proti samovolnému sesutí nebo pádu z
stavebně technickým opatřením. 

11.4.4. Kotevní prvky – 

Materiál je přepravován v
ve skupinových kartonových obalech, při zaplnění paletového množství jsou na paletách. Palety jsou opatřeny 
smršťovací fólií. 

Kartony lze ukládat na sebe 
nakládka a vykládka se provádí stroji. Místo, kde probíhá vykládka, musí mít zpevněný povrch tak, aby bylo 
zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu.

Přeprava i skladování se provádí v

11.4.5. Odvodňovací systém 

Jednotlivé střešní vpustě, chrliče a ostatní výrobky jsou baleny jednotlivě 
kartonových krabic a dodávány přímo na stavbu nebo k
výrobky baleny jednotlivě do PE 
podmínek skladování, jen je třeba výrobky chránit před rizikem nevhodné manipulace vystavující výrobky riziku 
mechanického poškození. Je-li dodán jakýkoliv výrobek na stavbu v
zkontrolovat zda nedošlo i poškození jeho samého.

11.4.6. Prvky ochrany zdraví a bezpečnosti při údržbě 

Kotvicí prvky mohou montovat pouze proškolení pracovníci výrob
proto jsou výrobky baleny v kartonech a dodávány přímo na stavbu nebo k
Na skladování nejsou kladené žádné zvláštní požadavky, jen je třeba výrobky chránit před rizikem nevhodné 
manipulace vystavující výrobky riziku poškození.

11.5. Montáž jednotlivých prvků systému

Povlakové krytiny smějí provádět osoby starší 18 let, které byly seznámeny s
bezpečnostními předpisy a technologií provádění.

 Pracovní četa musí být složena minimálně ze 

                                                                                                                                                     

 

Doplňkové a pomocné materiály pro kompletaci střešního povlaku, stejně jako montážní nářadí 
ická zařízení je nutné skladovat v uzamykatelných skladech. 

veškerý skladovaný materiál musí být zajištěn proti samovolnému sesutí nebo pádu z
stavebně technickým opatřením.  

 EJOT 

Materiál je přepravován v kartonových obalech, při větších množstvích jsou jednotlivá balení 
skupinových kartonových obalech, při zaplnění paletového množství jsou na paletách. Palety jsou opatřeny 

Kartony lze ukládat na sebe – nakládka a vykládka se provádí ručně. Palety na sebe 
nakládka a vykládka se provádí stroji. Místo, kde probíhá vykládka, musí mít zpevněný povrch tak, aby bylo 
zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu.

Přeprava i skladování se provádí v prostorách chráněných před deštěm, sněhem a vodou.

dvodňovací systém - TopWet  

Jednotlivé střešní vpustě, chrliče a ostatní výrobky jsou baleny jednotlivě 
kartonových krabic a dodávány přímo na stavbu nebo k jednotlivým odběratelům. Vzhledem k tomu, že jsou 

 folie, nejsou na skladování kladené žádné zvláštní požadavky z
podmínek skladování, jen je třeba výrobky chránit před rizikem nevhodné manipulace vystavující výrobky riziku 

li dodán jakýkoliv výrobek na stavbu v poškozeném obalu je nutné vždy 
zkontrolovat zda nedošlo i poškození jeho samého.  

rvky ochrany zdraví a bezpečnosti při údržbě – TopSafe 

Kotvicí prvky mohou montovat pouze proškolení pracovníci výrobce nebo autorizované montážní firmy, 
kartonech a dodávány přímo na stavbu nebo k jednotlivým montážním firmám. 

skladování nejsou kladené žádné zvláštní požadavky, jen je třeba výrobky chránit před rizikem nevhodné 
vystavující výrobky riziku poškození.  

Montáž jednotlivých prvků systému 

Povlakové krytiny smějí provádět osoby starší 18 let, které byly seznámeny s
bezpečnostními předpisy a technologií provádění. 

Pracovní četa musí být složena minimálně ze dvou pracovníků. 
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, stejně jako montážní nářadí 

veškerý skladovaný materiál musí být zajištěn proti samovolnému sesutí nebo pádu z výšky vhodným 

při větších množstvích jsou jednotlivá balení 
skupinových kartonových obalech, při zaplnění paletového množství jsou na paletách. Palety jsou opatřeny 

nakládka a vykládka se provádí ručně. Palety na sebe skladovat nelze – 
nakládka a vykládka se provádí stroji. Místo, kde probíhá vykládka, musí mít zpevněný povrch tak, aby bylo 
zajištěno bezpečné vjetí a vyjetí nákladního vozu, vysokozdvižného vozíku nebo autojeřábu. 

orách chráněných před deštěm, sněhem a vodou. 

Jednotlivé střešní vpustě, chrliče a ostatní výrobky jsou baleny jednotlivě PE foliích, vloženy do 
telům. Vzhledem k tomu, že jsou 

dené žádné zvláštní požadavky z hlediska 
podmínek skladování, jen je třeba výrobky chránit před rizikem nevhodné manipulace vystavující výrobky riziku 

poškozeném obalu je nutné vždy 

ce nebo autorizované montážní firmy, 
ednotlivým montážním firmám. 

skladování nejsou kladené žádné zvláštní požadavky, jen je třeba výrobky chránit před rizikem nevhodné 

Povlakové krytiny smějí provádět osoby starší 18 let, které byly seznámeny s příslušnými 



 

                                                                                                                             

 

 

11.5.1. Parotěsná zábrana 

11.5.1.1. Asfaltové pásy - Axter

Před zahájením pokládky samolepících asfaltových parotěsných zábran
podkladních konstrukcí, komplexnost, kvalitu jejich provedení a stav návazných konstrukcí např. umísťovan
zařízení na hydroizolaci (VZT, prostupující podpůrné díly apod.). Tento
do stavebního deníku. 

Vrchní líc podkladní konstrukce
5 mm/2m, zbaven nečistot, ostrých
rozpouštědel, suchý, bez sněhu a námrazy, ostrých 
samolepící pásy lze bez dalších dodatečných opatření pokládat za
než 15° C. Při teplotách nižších je zpravidla nutno spodní samolepící plochy tzv. oživit horkovzdušnými hořáky.

Asfaltové samolepící zábrany 
do správné polohy. Pásy se zpět navinou 
nožem s přímým ostřím spodní krycí folie 
parotěsné samolepící zábrany, a poté se 
správnou polohu zbývající poloviny rozvinuté role. P
Po položení první poloviny samolepícího pásu se naroluje na kartonovou roli zbylá polovina 
shodný postup, tj. strhávání a odrolovávání opět z
svařuje.  Pásy parotěsné zábrany se kladou tzv. na vazbu. Minimální odskok vazby je 300 mm. Minimální 
podélný přesah je 80 mm. Příčný p
do výše tloušťky tepelné izolace +50 mm.
slunečnímu záření po dobu vyšší 3 týdnů. Tomu je nutno přizpůsobit pracovní záběr

11.5.1.2. Plastové folie - Fatra

Parotěsnící vrstvu z PE fólie lze instalovat pouze na protokolárně převzaté podkladní konstrukci 
v kvalitě odpovídají PD a požadavkům relevantních technických norem. Před vlastní instalací parotěsnící vrstvy 
je nutné zkontrolovat okamžitý stav podkladní konstrukce zejména její kompletnost, správné osazení všech 
ukončujících, napojujících a prostupujících prvků, antit
a OK. Pro betonové podklady je rozhodující jejich 
U podkladních konstrukcí ze dřeva a dřevních hmot je 
ošetření konstrukčních prvků proti biotickým škůdcům.
ploch a úžlabí, odstranění nečistot a zbytků stavebních materiálů, vody, sněhu a ledu. Rovněž veškerá technická 
a technologická zařízení pod parotěsnící vrstvou musí být zcela funkční a protokolárně převzata technickým 
dozorem stavebníka. 

Stabilizace parotěsnící vrstvy na podkladní konstrukci z
butylkaučukové samolepící oboustranné pásky šířky 15 mm instalované v

Na podkladní konstrukce dřevěného záklopu z
z dřevních hmot se parotěsnící vrstva 
vlastní fólie doporučujeme instalovat separační vrstvu z
300g/m2, resp. 500 g/m2 pro prkenný záklop.

Na podkladní konstrukce z 
volně na separační vrstvu z oboustraně zažehlené textilie min. 
je dáno mechanickým kotvením tepelné izolac

 Vlastní instalace PE fólie se provádí postupným odvinutím potřebné délky pásu z
pásu do celkové rozvinuté šířky. Fólii nalepíme na lepi
strany a po vyrovnání pásu i z druhé strany. 
neprovádí. Pro zvýšení pevnosti lepeného spoje doporučujeme použít pryžov
na pásku. 

Vzduchotěsné napojení další
délce spoje na již instalovanou fólii. Další pás se nalepí na tuto pásku s
cca 50 - 100 mm. Napojení pásů parotěsnící vrstvy ve směru kolmém na

                                                                                                                                                     

 

arotěsná zábrana  

Axter 

pokládky samolepících asfaltových parotěsných zábran je třeba prověřit stav 
podkladních konstrukcí, komplexnost, kvalitu jejich provedení a stav návazných konstrukcí např. umísťovan
zařízení na hydroizolaci (VZT, prostupující podpůrné díly apod.). Tento stav se dokumentuje zápisem 

Vrchní líc podkladní konstrukce z trapézových plechů musí rovinný s maximální odchylkou nerovností 
mm/2m, zbaven nečistot, ostrých hrotů, vyčnívajících šroubů, skvrn od ropných produktů a organických 

rozpouštědel, suchý, bez sněhu a námrazy, ostrých hran a výškových skoků max. 5 mm. SBS modifikované 
pásy lze bez dalších dodatečných opatření pokládat za suchého počasí při t

Při teplotách nižších je zpravidla nutno spodní samolepící plochy tzv. oživit horkovzdušnými hořáky.

samolepící zábrany se rozbalí a natáhnou pracovníky izolační firmy, kteří je ustaví a vyrovnají 
navinou z jedné poloviny na nosnou kartonovou roli, nařízne se 

spodní krycí folie po celé šíři role, nesmí být však proříznuta podkladní asfaltová vrstva 
a poté se tato folie z této poloviny strhává. Jeden pracovník vlastní vahou fixuje 

správnou polohu zbývající poloviny rozvinuté role. Parotěsná zábrana se zároveň z této poloviny 
položení první poloviny samolepícího pásu se naroluje na kartonovou roli zbylá polovina 

shodný postup, tj. strhávání a odrolovávání opět z poloviny pásu. V příčných přesazích se parotěsná zábrana 
Pásy parotěsné zábrany se kladou tzv. na vazbu. Minimální odskok vazby je 300 mm. Minimální 

podélný přesah je 80 mm. Příčný přesah pak 100 mm. Parotěsná zábrana je na svislé konstrukce vytahována 
výše tloušťky tepelné izolace +50 mm. SBS modifikovaná parotěsná zábrana nesmí být vystavena přímému 

slunečnímu záření po dobu vyšší 3 týdnů. Tomu je nutno přizpůsobit pracovní záběry. 

Fatra 

PE fólie lze instalovat pouze na protokolárně převzaté podkladní konstrukci 
kvalitě odpovídají PD a požadavkům relevantních technických norem. Před vlastní instalací parotěsnící vrstvy 

okamžitý stav podkladní konstrukce zejména její kompletnost, správné osazení všech 
ukončujících, napojujících a prostupujících prvků, antitikorozní ošetření svařovaných a 

je rozhodující jejich okamžitá pevnost, rovinnost povrchu 
dřeva a dřevních hmot je zásadní jejich stabilita, rovnovážná vlhkost a

prvků proti biotickým škůdcům. Všeobecně pak kontrolujeme spádování jednotlivých 
ploch a úžlabí, odstranění nečistot a zbytků stavebních materiálů, vody, sněhu a ledu. Rovněž veškerá technická 
a technologická zařízení pod parotěsnící vrstvou musí být zcela funkční a protokolárně převzata technickým 

ěsnící vrstvy na podkladní konstrukci z trapézového plechu je zajištěna pomocí 
butylkaučukové samolepící oboustranné pásky šířky 15 mm instalované v celé délce pásu fólie na horní vlně.

kce dřevěného záklopu z jednotlivých prken nebo velkoformátových dílců 
dřevních hmot se parotěsnící vrstva klade volně bez kotvení. Z důvodu snížení rizika mechanického poškození 

vlastní fólie doporučujeme instalovat separační vrstvu z netkané oboustranně zažehlené textilie např. Fatratex 
pro prkenný záklop. 

 betonu nebo lehčeného betonu je parotěsnící fólie rovněž pokládána zcela 
oboustraně zažehlené textilie min. gramáže 300g/m2. Zajištění stability té

ickým kotvením tepelné izolace resp. hydroizolační fólie. 

PE fólie se provádí postupným odvinutím potřebné délky pásu z
té šířky. Fólii nalepíme na lepicí pásku přichycenou k podkladu 

druhé strany. U betonových a dřevěných podkladů se 
Pro zvýšení pevnosti lepeného spoje doporučujeme použít pryžový váleček k

Vzduchotěsné napojení dalších pásů je zajištěno opět pomocí butylkaučukové pásky aplikované v
délce spoje na již instalovanou fólii. Další pás se nalepí na tuto pásku s doporučeným bočním i čelním přesahem 

mm. Napojení pásů parotěsnící vrstvy ve směru kolmém na osu pásů 
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je třeba prověřit stav 
podkladních konstrukcí, komplexnost, kvalitu jejich provedení a stav návazných konstrukcí např. umísťované 

stav se dokumentuje zápisem 

aximální odchylkou nerovností 
, skvrn od ropných produktů a organických 

5 mm. SBS modifikované 
očasí při teplotách vyšších 

Při teplotách nižších je zpravidla nutno spodní samolepící plochy tzv. oživit horkovzdušnými hořáky. 

se rozbalí a natáhnou pracovníky izolační firmy, kteří je ustaví a vyrovnají 
, nařízne se izolatérským 

po celé šíři role, nesmí být však proříznuta podkladní asfaltová vrstva 
. Jeden pracovník vlastní vahou fixuje 

této poloviny odrolovává. 
položení první poloviny samolepícího pásu se naroluje na kartonovou roli zbylá polovina a provede se 

příčných přesazích se parotěsná zábrana 
Pásy parotěsné zábrany se kladou tzv. na vazbu. Minimální odskok vazby je 300 mm. Minimální 

svislé konstrukce vytahována 
SBS modifikovaná parotěsná zábrana nesmí být vystavena přímému 

PE fólie lze instalovat pouze na protokolárně převzaté podkladní konstrukci 
kvalitě odpovídají PD a požadavkům relevantních technických norem. Před vlastní instalací parotěsnící vrstvy 

okamžitý stav podkladní konstrukce zejména její kompletnost, správné osazení všech 
 řezaných spojů plechů 

rovinnost povrchu a jejich kompletnost. 
stabilita, rovnovážná vlhkost a způsob 

spádování jednotlivých 
ploch a úžlabí, odstranění nečistot a zbytků stavebních materiálů, vody, sněhu a ledu. Rovněž veškerá technická 
a technologická zařízení pod parotěsnící vrstvou musí být zcela funkční a protokolárně převzata technickým 

trapézového plechu je zajištěna pomocí 
celé délce pásu fólie na horní vlně.  

elkoformátových dílců 
mechanického poškození 

netkané oboustranně zažehlené textilie např. Fatratex 

betonu nebo lehčeného betonu je parotěsnící fólie rovněž pokládána zcela 
. Zajištění stability této vrstvy 

PE fólie se provádí postupným odvinutím potřebné délky pásu z role a rozprostřením 
 z TRP, nejprve z jedné 

se tato operace obvykle 
ý váleček k přitlačení fólie 

ch pásů je zajištěno opět pomocí butylkaučukové pásky aplikované v celé 
doporučeným bočním i čelním přesahem 

pásů je zajištěno stejným 



 

                                                                                                                             

 

 

způsobem. Pro podklady z TRP je nutné podložit spoj fólií v
ocelovou planžetou nebo dřevěným prknem, které umožní

Jednotlivé pásy parotěsníc
a prostupující konstrukce. Převedení parotěsnící vrstvy na svislé povrchy těcht
min. do úrovně horního povrchu tepelně izolační vrstvy. 

Celková plocha instalované
izolatérů k provedení celé navržené skladby střešního pláště.

11.5.2. Tepelná izolace 

11.5.2.1. Tepelně izolační desky z minerálních vláken

Před kladením je třeba se seznám
a podmínkami kladení. Z řezů, výkresů a technické zprávy je nutno zjistit 
a eventuálně nutnost klást spádové vrstvy 
jestli se budou izolace spádových vrstev klást až nakonec (jako vrchní vrst
do některé mezivrstvy. Tomu je také třeba přizpůsobit typ a množství
(v projektovaném a použitém sortimentu) a doprav

Desky je vždy nutno položit pečlivě, dotlačit na sebe a zabránit vzniku nežádoucích spár v
směrech. Doporučuje se, aby při pokládce izolace z
izolatérů. U obdélníkových střech nebo jejich částí se doporučuje klást desky na délku podél delší strany stavby. 
Na trapézovém plechu je vhodné položit delší stranu izolačních desek kolmo na směr vln trapézového plechu 
(tj. napříč). Sousední řady by měly být v
napříč řadami. Toto není povinná zásada, ale řady jsou tak lépe zajiště
a otevření spár.  

Pokud mají desky manipulací poškozené hrany a rohy, pak materiál vyčnívající z
zamáčknout, aby nebyl na překážku při bezespárém přiražení desek na sebe. O
je třeba doplnit. 

Střešní izolační desky Rockwool jsou sice vyrobeny s
je vhodné a žádoucí i tyto drobné odchylky eliminovat. To se děje tak, že desky budou na střechu pokládány 
jednotně orientované.  Pro kvalitní pokládku je tedy nejlepší připravit palety na staveništi nebo na střeše tak, 
aby byly otočeny jedním směrem. Dokud nejsou palety rozbalené, 
výrobních štítků. Po rozbalení je viditelné vypálené označení „ROCKWOOL TOP“na horní straně desek 
jsou stejným způsobem kladeny na palety. Desky poté klademe na střechu postupně v
orientované jedním směrem (tak, jak byly zhotoveny v
na výrobní lince). V jedné výrobní šarži (podle výrobního data a ve shodné tloušťce) jsou vždy desky s prakticky 
shodnými tolerancemi – respektováním 
efektivita pokládky izolace. Při otáčení izolací všemi směry a kladení nahodilým způsobem hrozí nebezpečí 
postupného otevírání klínovitých mezer, kdy pak jejich odstraňování stojí mnoho práce

Při kladení je nutno se vyvarovat vodorovným posunům břemen a 
a přetěžování desek – aby nedošlo k pohybu nezajištěných izolačních desek a vzn
je třeba dát pozor v případě neukončené pokládk
a atik) apod.  

Pokud se na stavbě provádějí práce, které se projevují chvěním střechy (hutnění podloží vibračními 
válci apod.), je třeba při přestávce v pokládce zajistit izolace proti pohybu po h
lakovaném plechu. Toto je možné provést i pomocí montážního mechanického kotvení, které nemusí být 
ponecháno jako trvalé opatření po instalaci krytiny. Místo montážního mechanického kotvení je pro zafixování 
polohy krajních izolačních střešních desek možno použít atestované lepidlo (na 
je to v souladu s požární odolností střechy v
mechanickou pomůcku – prkna, lešeňové podlážky, zábradlí, trámky, 

Před opětovným započetím prací po jejich přerušení je vhodné 
a případné mezery vzniklé v mezidobí eliminovat dotlačením izolací k sobě (ručně nebo přes prkno
o dostatečně tuhou svislou konstrukci 

Spádové vrstvy se kladou postupně od míst s
podle dodaných výkresů a rozpisek materiálu 

                                                                                                                                                     

 

nutné podložit spoj fólií v místě dolních vln vhodným plošným prvkem, např. 
ocelovou planžetou nebo dřevěným prknem, které umožní slepení obou fólií předepsaným způsobem.

Jednotlivé pásy parotěsnící vrstvy se vždy dokonale parotěsně napojují na v
prostupující konstrukce. Převedení parotěsnící vrstvy na svislé povrchy těchto konstrukcí je předepsáno 

do úrovně horního povrchu tepelně izolační vrstvy.  

Celková plocha instalované parotěsnící vrstvy by měla odpovídat dennímu pracovnímu záběru čety 
izolatérů k provedení celé navržené skladby střešního pláště. 

 

epelně izolační desky z minerálních vláken na bázi kamenné vlny

Před kladením je třeba se seznámit s technologickým postupem kladení izolačních desek 
řezů, výkresů a technické zprávy je nutno zjistit tloušťky izolace každé vrstvy 

álně nutnost klást spádové vrstvy – zde je třeba rozhodnout, pokud tak už nebylo učiněno p
jestli se budou izolace spádových vrstev klást až nakonec (jako vrchní vrstvy na rovinné izolaci) anebo 

některé mezivrstvy. Tomu je také třeba přizpůsobit typ a množství potřebných izolačních desek 
projektovaném a použitém sortimentu) a dopravit je na pracoviště na střeše.  

Desky je vždy nutno položit pečlivě, dotlačit na sebe a zabránit vzniku nežádoucích spár v
směrech. Doporučuje se, aby při pokládce izolace z velkoformátových desek 1200 x 2000 mm byla vždy dvojice 

ových střech nebo jejich částí se doporučuje klást desky na délku podél delší strany stavby. 
trapézovém plechu je vhodné položit delší stranu izolačních desek kolmo na směr vln trapézového plechu 

(tj. napříč). Sousední řady by měly být v půdoryse kladeny na vazbu, tj. každá další řada přerušuje stykové spáry 
napříč řadami. Toto není povinná zásada, ale řady jsou tak lépe zajištěny proti dodatečnému posunutí 

Pokud mají desky manipulací poškozené hrany a rohy, pak materiál vyčnívající z
zamáčknout, aby nebyl na překážku při bezespárém přiražení desek na sebe. Odlomené rohy a hrany izolace 

Střešní izolační desky Rockwool jsou sice vyrobeny s povolenými tolerancemi rozměrů, přesto 
drobné odchylky eliminovat. To se děje tak, že desky budou na střechu pokládány 

jednotně orientované.  Pro kvalitní pokládku je tedy nejlepší připravit palety na staveništi nebo na střeše tak, 
aby byly otočeny jedním směrem. Dokud nejsou palety rozbalené, řídíme se polohou patek palet a nalepených 
výrobních štítků. Po rozbalení je viditelné vypálené označení „ROCKWOOL TOP“na horní straně desek 
jsou stejným způsobem kladeny na palety. Desky poté klademe na střechu postupně v řadách, nápisy musí být 

rientované jedním směrem (tak, jak byly zhotoveny v celistvém pásu – nekonečném koberci 
jedné výrobní šarži (podle výrobního data a ve shodné tloušťce) jsou vždy desky s prakticky 

respektováním tohoto faktu se předejde dořezávání a velmi podstatně se zrychlí 
efektivita pokládky izolace. Při otáčení izolací všemi směry a kladení nahodilým způsobem hrozí nebezpečí 
postupného otevírání klínovitých mezer, kdy pak jejich odstraňování stojí mnoho práce a času.

Při kladení je nutno se vyvarovat vodorovným posunům břemen a častému přecházení po povrchu 
aby nedošlo k pohybu nezajištěných izolačních desek a vzniku zbytečných spár. Zvláště 

případě neukončené pokládky (tzv. „pracovní řez“), na volných koncích střechy (u říms 

Pokud se na stavbě provádějí práce, které se projevují chvěním střechy (hutnění podloží vibračními 
válci apod.), je třeba při přestávce v pokládce zajistit izolace proti pohybu po hladké parozábraně nebo 
lakovaném plechu. Toto je možné provést i pomocí montážního mechanického kotvení, které nemusí být 
ponecháno jako trvalé opatření po instalaci krytiny. Místo montážního mechanického kotvení je pro zafixování 

h střešních desek možno použít atestované lepidlo (na bázi PU nebo asfaltu), pokud 
požární odolností střechy v daném místě a při vhodných klimatických podmínkách, případně 

prkna, lešeňové podlážky, zábradlí, trámky, ocelové profily s dostatečnou tuhostí.

Před opětovným započetím prací po jejich přerušení je vhodné riziková místa vždy revidovat 
mezidobí eliminovat dotlačením izolací k sobě (ručně nebo přes prkno

u svislou konstrukci – atika, nosná obruba světlíku apod.).  

Spádové vrstvy se kladou postupně od míst s nejvyšší polohou ke vpustím. Je nutno postupovat přesně 
podle dodaných výkresů a rozpisek materiálu – nejprve se spádováním ploch deskemi s
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místě dolních vln vhodným plošným prvkem, např. 
lepení obou fólií předepsaným způsobem. 

napojují na všechny ukončující 
o konstrukcí je předepsáno 

parotěsnící vrstvy by měla odpovídat dennímu pracovnímu záběru čety 

kamenné vlny - Rockwool  

upem kladení izolačních desek 
tloušťky izolace každé vrstvy 

zde je třeba rozhodnout, pokud tak už nebylo učiněno předem, 
vy na rovinné izolaci) anebo 
potřebných izolačních desek 

Desky je vždy nutno položit pečlivě, dotlačit na sebe a zabránit vzniku nežádoucích spár v obou 
velkoformátových desek 1200 x 2000 mm byla vždy dvojice 

ových střech nebo jejich částí se doporučuje klást desky na délku podél delší strany stavby. 
trapézovém plechu je vhodné položit delší stranu izolačních desek kolmo na směr vln trapézového plechu 

y na vazbu, tj. každá další řada přerušuje stykové spáry 
ny proti dodatečnému posunutí 

Pokud mají desky manipulací poškozené hrany a rohy, pak materiál vyčnívající z obrysu je nutno 
dlomené rohy a hrany izolace 

tolerancemi rozměrů, přesto 
drobné odchylky eliminovat. To se děje tak, že desky budou na střechu pokládány 

jednotně orientované.  Pro kvalitní pokládku je tedy nejlepší připravit palety na staveništi nebo na střeše tak, 
řídíme se polohou patek palet a nalepených 

výrobních štítků. Po rozbalení je viditelné vypálené označení „ROCKWOOL TOP“na horní straně desek – desky 
řadách, nápisy musí být 

nekonečném koberci – před rozřezáním 
jedné výrobní šarži (podle výrobního data a ve shodné tloušťce) jsou vždy desky s prakticky 

tohoto faktu se předejde dořezávání a velmi podstatně se zrychlí 
efektivita pokládky izolace. Při otáčení izolací všemi směry a kladení nahodilým způsobem hrozí nebezpečí 

a času. 

častému přecházení po povrchu 
iku zbytečných spár. Zvláště 

lných koncích střechy (u říms 

Pokud se na stavbě provádějí práce, které se projevují chvěním střechy (hutnění podloží vibračními 
ladké parozábraně nebo 

lakovaném plechu. Toto je možné provést i pomocí montážního mechanického kotvení, které nemusí být 
ponecháno jako trvalé opatření po instalaci krytiny. Místo montážního mechanického kotvení je pro zafixování 

bázi PU nebo asfaltu), pokud 
daném místě a při vhodných klimatických podmínkách, případně 

dostatečnou tuhostí. 

riziková místa vždy revidovat 
mezidobí eliminovat dotlačením izolací k sobě (ručně nebo přes prkno, rozepřením 

nejvyšší polohou ke vpustím. Je nutno postupovat přesně 
nejprve se spádováním ploch deskemi s jednostranným 



 

                                                                                                                             

 

 

sklonem, nakonec s vyspádováním klínů s
i proti podtečení vody odspodu a proti podtečení celé skladby po trapézovém plechu.

Pokud se kladou izolace ve dvou a více vrstvách nad sebou, dop
vznikla oboustranně posunutí křížová vazba a spáry se nikde nestýkaly (aby nevznikalo riziko průběžné mezery).

 

11.5.2.2. Tepelně izolační desky z pěnových plastů 

Desky Puren PIR klademe na nosnou střešní konstrukci, ob
zábranou. Podklad by neměl vykazovat nerovnosti větší jak 10
vyrovnat např. jednosložkovou PUR pěnou nebo nerovnosti odstranit. Nejvhodnější způsobem je jednovrstvé 
kladení desek z důvodu vynikajících tepelně izolačních v
s korekcí spárové netěsnosti nula. 

Desky PIR používáme ve skladbách jednoplášťových střech s klasickým pořadím vrstev, kde podkladní 
vrstvu může tvořit parozábrana (parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva) z PE fólie nebo asfaltový pás.

Fóliové hydroizolace (PVC, asfsalt.pás) pokládané na izolaci z desek PIR nevyžadují separační vrstvu. 
Toto neplatí pro desky z EPS a XPS. Z
skleněné rouno 120 g/m².  

Desky doporučujeme klást delší stranou kolmo na profilování trapézového plechu. Minimální tloušťka 
pro překrytí vlny trapézového plechu je d/3 pro šířku vlny nad 150 mm, d/4
vzniká spárová netěsnost ve styku desek
vrstvách s přeloženými spárami je také možné. Odlomené hrany a rohy při manipulaci je třeba opravit vlepením 
zpět lepidlem PUR.  

Při kladení desek je nutné desky k
k podkladu pracovně připevnit (ukotvit) 
hydroizolačního pásu. Kotvení provádíme lepením za horka do 
nebo mechanicky. Možný způsob je i kombinace různých 
mechanické kotvení nebo zásyp štěrkem celého střešního souvrství. Při ap
tzv. obrácených střech se musí vždy provádět pomocné kotvení izolačních desek do nosného podkladu 
mechanicky nebo lepením.  

    Pro pomocné mechanické kotvení desek PIR používáme talířové podložky s ocelovým šroubem nebo 
lepení PUR lepidlem nebo kombinace obou způ
doporučujeme pro velkoformátové desky 
m - 1 kus. V případě dvouvrstvého kladení desek s překrytím spojů se prokotvují obě desky. Desky pevně
dotlačíme k sobě tak, aby nevznikaly spárové netěsnosti (tepelné mosty). 
kotvení střešního souvrství. 

Pokládku izolačních desek provádíme v rámci jednoho denního záběru tak, aby před přerušením prací 
na noc bylo možné desky zakrýt hydroizolační vrstvou. Před opětovným započetím prací nebo po jejich 
přerušení je vhodné riziková místa vždy revidovat. Řezání desek provádíme ruční nebo elektrickou pilou. 
jsou rovné, bez poškození buňkovité struktury izolace.

Hydroizolační vrstva tvoří finální povrch, který se mechanicky kotví k nosnému podkladu, lepí se nebo 
se zatíží kamenivem.  Vpusť osazujeme pod úroveň povrchu hydroizolace tak, aby voda bezpečně odtekla. 
Tvrdý a pevný povrch desek umožňuje 
a bezpečný odtok vody.   

Pokud se budou po střeše pohybovat pracovníci jiných řemesel, doporučujeme je proškolit o způsobu 
pohybu a manipulaci s předměty po střeše. V
pod vrstvu tepelné izolace. Před trvalým zakrytím tepelné izolace doporučujeme provést povinnou 
mezioperační kontrolu. 

Pokud je nosný podklad střechy v
z řezané blokové pěny, pomocí systému 

Spádové desky - spádování střešních ploch 
nebo dl. 1000 mm se spádem 2%, začínající tloušťkou 20 mm. Sestava desek o tl. 20/40, 40/60, 60/80. Další 
sestava se podkládá deskou tl. 60 mm (F
zateplení a byly překryty rovinnými deskami. Jiné sklony se vyrábí na objednávku.

                                                                                                                                                     

 

vyspádováním klínů s oboustranným sklonem. Vrstvy je nutno zajistit proti srážkové vodě 
proti podtečení vody odspodu a proti podtečení celé skladby po trapézovém plechu. 

Pokud se kladou izolace ve dvou a více vrstvách nad sebou, doporučuje se střídat vrstvy tak, aby 
vznikla oboustranně posunutí křížová vazba a spáry se nikde nestýkaly (aby nevznikalo riziko průběžné mezery).

epelně izolační desky z pěnových plastů PIR - Puren 

Desky Puren PIR klademe na nosnou střešní konstrukci, obvykle z trapézového plechu
kazovat nerovnosti větší jak 10 mm. Při větších nerovnost je třeba podklad 

vyrovnat např. jednosložkovou PUR pěnou nebo nerovnosti odstranit. Nejvhodnější způsobem je jednovrstvé 
desek z důvodu vynikajících tepelně izolačních vlastností desek PIR se spoji na ozub, který lze považovat 

Desky PIR používáme ve skladbách jednoplášťových střech s klasickým pořadím vrstev, kde podkladní 
t parozábrana (parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva) z PE fólie nebo asfaltový pás.

Fóliové hydroizolace (PVC, asfsalt.pás) pokládané na izolaci z desek PIR nevyžadují separační vrstvu. 
Toto neplatí pro desky z EPS a XPS. Z požárního hlediska je doporučeno vložit mezi PVC fólii a PIR izolaci 

Desky doporučujeme klást delší stranou kolmo na profilování trapézového plechu. Minimální tloušťka 
pro překrytí vlny trapézového plechu je d/3 pro šířku vlny nad 150 mm, d/4 do 150 mm.  U desek 
vzniká spárová netěsnost ve styku desek, tzv. tepelné mosty (ČSN EN 6946, příloha D2a E). Kladení ve dvou 
vrstvách s přeloženými spárami je také možné. Odlomené hrany a rohy při manipulaci je třeba opravit vlepením 

desek je nutné desky k sobě vždy dorazit tak, aby nevznikaly spáry. Desky doporučujeme 
u pracovně připevnit (ukotvit) a zajistit proti posunu do doby finálního provedení kotvení horního 

hydroizolačního pásu. Kotvení provádíme lepením za horka do asfalt.pásu, za studena lepidlem 
způsob je i kombinace různých způsobů. Pomocné kotvení desek nenahrazuje finální 

mechanické kotvení nebo zásyp štěrkem celého střešního souvrství. Při aplikaci zásypu štěrkem nebo 
ácených střech se musí vždy provádět pomocné kotvení izolačních desek do nosného podkladu 

Pro pomocné mechanické kotvení desek PIR používáme talířové podložky s ocelovým šroubem nebo 
nebo kombinace obou způsobů. Minimální počet pomocných 

doporučujeme pro velkoformátové desky 2400 x 1200 mm - 5 ks, pro desky 2400 x 600 mm 
1 kus. V případě dvouvrstvého kladení desek s překrytím spojů se prokotvují obě desky. Desky pevně

dotlačíme k sobě tak, aby nevznikaly spárové netěsnosti (tepelné mosty). Pomocné kotvení nenahrazuje finální 

Pokládku izolačních desek provádíme v rámci jednoho denního záběru tak, aby před přerušením prací 
esky zakrýt hydroizolační vrstvou. Před opětovným započetím prací nebo po jejich 

přerušení je vhodné riziková místa vždy revidovat. Řezání desek provádíme ruční nebo elektrickou pilou. 
buňkovité struktury izolace. 

ční vrstva tvoří finální povrch, který se mechanicky kotví k nosnému podkladu, lepí se nebo 
Vpusť osazujeme pod úroveň povrchu hydroizolace tak, aby voda bezpečně odtekla. 

a pevný povrch desek umožňuje montáž hydroizolace a pochůznost bez deformací povrchu desek

Pokud se budou po střeše pohybovat pracovníci jiných řemesel, doporučujeme je proškolit o způsobu 
pohybu a manipulaci s předměty po střeše. V průběhu montáže je nutné se vyvarovat zatečení srážkov
pod vrstvu tepelné izolace. Před trvalým zakrytím tepelné izolace doporučujeme provést povinnou 

Pokud je nosný podklad střechy v rovině, pak provádíme dodatečné spádování 
řezané blokové pěny, pomocí systému spádových prvků.  

spádování střešních ploch pomocí spádových desek dl. 1200 mm se spádem 1,66% 
1000 mm se spádem 2%, začínající tloušťkou 20 mm. Sestava desek o tl. 20/40, 40/60, 60/80. Další 

60 mm (FAL, MV). Doporučuje se, aby spádové desky tvořily spodní vrstvu 
zateplení a byly překryty rovinnými deskami. Jiné sklony se vyrábí na objednávku. 

                                                                                                                                                     

-68/96- 

zajistit proti srážkové vodě 

oručuje se střídat vrstvy tak, aby 
vznikla oboustranně posunutí křížová vazba a spáry se nikde nestýkaly (aby nevznikalo riziko průběžné mezery). 

vykle z trapézového plechu s parotěsnou 
mm. Při větších nerovnost je třeba podklad 

vyrovnat např. jednosložkovou PUR pěnou nebo nerovnosti odstranit. Nejvhodnější způsobem je jednovrstvé 
ozub, který lze považovat 

Desky PIR používáme ve skladbách jednoplášťových střech s klasickým pořadím vrstev, kde podkladní 
t parozábrana (parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva) z PE fólie nebo asfaltový pás. 

Fóliové hydroizolace (PVC, asfsalt.pás) pokládané na izolaci z desek PIR nevyžadují separační vrstvu. 
vložit mezi PVC fólii a PIR izolaci 

Desky doporučujeme klást delší stranou kolmo na profilování trapézového plechu. Minimální tloušťka 
do 150 mm.  U desek bez zámku 

ČSN EN 6946, příloha D2a E). Kladení ve dvou 
vrstvách s přeloženými spárami je také možné. Odlomené hrany a rohy při manipulaci je třeba opravit vlepením 

aly spáry. Desky doporučujeme 
a zajistit proti posunu do doby finálního provedení kotvení horního 

asfalt.pásu, za studena lepidlem Dachkleber  
způsobů. Pomocné kotvení desek nenahrazuje finální 

likaci zásypu štěrkem nebo 
ácených střech se musí vždy provádět pomocné kotvení izolačních desek do nosného podkladu 

Pro pomocné mechanické kotvení desek PIR používáme talířové podložky s ocelovým šroubem nebo 
pomocných kotevních prvků 

2400 x 600 mm - 2 kusy, 1200 x 600 
1 kus. V případě dvouvrstvého kladení desek s překrytím spojů se prokotvují obě desky. Desky pevně 

Pomocné kotvení nenahrazuje finální 

Pokládku izolačních desek provádíme v rámci jednoho denního záběru tak, aby před přerušením prací 
esky zakrýt hydroizolační vrstvou. Před opětovným započetím prací nebo po jejich 

přerušení je vhodné riziková místa vždy revidovat. Řezání desek provádíme ruční nebo elektrickou pilou.  Řezy 

ční vrstva tvoří finální povrch, který se mechanicky kotví k nosnému podkladu, lepí se nebo 
Vpusť osazujeme pod úroveň povrchu hydroizolace tak, aby voda bezpečně odtekla. 

ůznost bez deformací povrchu desek 

Pokud se budou po střeše pohybovat pracovníci jiných řemesel, doporučujeme je proškolit o způsobu 
průběhu montáže je nutné se vyvarovat zatečení srážkové vody 

pod vrstvu tepelné izolace. Před trvalým zakrytím tepelné izolace doporučujeme provést povinnou 

provádíme dodatečné spádování tepelnou izolací 

1200 mm se spádem 1,66% 
1000 mm se spádem 2%, začínající tloušťkou 20 mm. Sestava desek o tl. 20/40, 40/60, 60/80. Další 

AL, MV). Doporučuje se, aby spádové desky tvořily spodní vrstvu 



 

                                                                                                                             

 

 

Úžlabní klín – sestava pro spádování úžlabí k
k vpusti 1,25% spádem ke střešní rovině 5
je 15 m. Jiné sklony se vyrábějí na objednávku.

Spádový klín – vytváří protispád od atiky k
začínající na nule v délce 1200mm, popř. 1000 mm. 

Atikové klíny – používají se k náběhu ze střešní plochy na svislé konstrukce. Klíny s
odříznutým rohem. Velikost klínů 50x50, 60x60,80x80, 100x100, 150x150 mm.

Výplň do trapézových plechů
požíváme výplň do trapézových plechů. Vyráběno na zakázku dle profilu trapézového plechu.

Atikový komplet – Purenit

11.5.3. Povlaková krytina 

11.5.3.1. Asfaltové hydroizolační

Před zahájením izolačních prací je třeba prověřit stav podkladních konstrukcí, komplexnost, kvalitu 
jejich provedení a stav návazných konstrukcí např. umísťované zařízení na hydroizolaci (VZT, prostupující 
podpůrné díly apod.). Tento stav se 

Vrchní líc podkladní konstrukce musí být kompaktní a rovinný
nerovností 5 mm/2m, zbaven nečistot, ostrých hrotů, skvrn od ropných produktů a organických rozpouštědel, 
suchý, bez sněhu a námrazy, ostrých prohlubní max.

SBS modifikované pásy pak bez dalších dodatečných opatření za
než -5 °C. 

Asfaltové, SBS modifikované pásy určené k
izolační firmy, kteří je ustaví a vyrovnají do správné polohy. V
Po proměření a ustavení každého pásu za použití „brnkací“ barvicí šňůry seřízne provádějící pracovník horní roh 
asfaltového pásu. Z hlediska mechanického
trapézových plechů. Pásy se navinou na nosnou kartonovou roli a poté se natavují v
poloviny. V případě dvouvrstvých systémů se vrchní pásy plnoplošně navařují na po
s tzv. vystřídanými spoji. 

V případě spádu vyššího než 40 %, je nutno pásy půlit a zpracovávat vždy po spádu od jejich vrchní 
hrany. Příčný přesah se v tomto případě musí dokotvovat podle podmínek 4 ks kotev/bm. Celkově jsou pasy 
pokládány vždy od nejníže položeného k vyššímu tak, aby nebyly, pokud je t
tzv. proti spádu.  

Mechanické kotvení probíhá v
asfaltových pásů. Kotevní prvek se umístí do kotevní linie, vyznačené na 
přesahu pásu. Kotevní prvky je nutno umístit tak, aby okraj pásu 
přesahoval od teleskopické podložky její vnější okraj o  minimálně 10 
mm. Poloha další horní vlny v
odměřuje, výjimečně se k jejímu nalezení použije ocelový prut se 
špičkou. 

Kotvení musí probíhat podle schváleného zpracovaného  
kotevního plánu zpracovaného dodavatelem kotevní techniky nebo 
inženýrskou kanceláří a schváleného dodavatelem hydroizolačního materiálu
podélné spoje, např. v rohových nebo
oblastech v ploše asfaltového pásu kvůli vysokému 
namáhání sáním větru, musí být všechny talířové 
podložky vodotěsně zavařeny pruhem asfaltového 
pásu v šířce cca 250 mm nebo bodovými terči o 
průměru 250 mm.  

Pokud je k utažení méně vhodně použ
klasická elektrická vrtačka, pak správné utažení 
kotevních prostředků závisí pouze na zručnosti a 
zkušenosti provádějících pracovníků. Při chybném 

                                                                                                                                                     

 

pro spádování úžlabí k vpusti oboustrannými spádovými klíny 
ádem ke střešní rovině 5,0% . Začínající sklon na 20 mm. Doporučená vzdálenost mezi vpusť

je 15 m. Jiné sklony se vyrábějí na objednávku. 

vytváří protispád od atiky k vytvoření úžlabí se sklonem dle požadavku zákazníka 
délce 1200mm, popř. 1000 mm.  

používají se k náběhu ze střešní plochy na svislé konstrukce. Klíny s
odříznutým rohem. Velikost klínů 50x50, 60x60,80x80, 100x100, 150x150 mm. 

Výplň do trapézových plechů - Pro zlepšení tepelně izolačních a akustických vlastností střechy 
požíváme výplň do trapézových plechů. Vyráběno na zakázku dle profilu trapézového plechu.

Purenit – systémový prvek pro řešení atiky bez tepelných mostů.

ovlaková krytina  

Asfaltové hydroizolační pásy - Axter 

Před zahájením izolačních prací je třeba prověřit stav podkladních konstrukcí, komplexnost, kvalitu 
jejich provedení a stav návazných konstrukcí např. umísťované zařízení na hydroizolaci (VZT, prostupující 
podpůrné díly apod.). Tento stav se dokumentuje zápisem do stavebního deníku. 

Vrchní líc podkladní konstrukce musí být kompaktní a rovinný (hladký) povrch s
nerovností 5 mm/2m, zbaven nečistot, ostrých hrotů, skvrn od ropných produktů a organických rozpouštědel, 

z sněhu a námrazy, ostrých prohlubní max. 5 mm. 

SBS modifikované pásy pak bez dalších dodatečných opatření za suchého počasí při teplotách vyšších 

Asfaltové, SBS modifikované pásy určené k mechanickému kotvení se rozbalí a natáhnou pracovníky 
olační firmy, kteří je ustaví a vyrovnají do správné polohy. V případě malých spádů kolmo na spádnici. 

proměření a ustavení každého pásu za použití „brnkací“ barvicí šňůry seřízne provádějící pracovník horní roh 
hlediska mechanického kotvení je výhodné pokládat asfaltové pásy kolmo na profilování 

trapézových plechů. Pásy se navinou na nosnou kartonovou roli a poté se natavují v přesahu vždy od této jedné 
poloviny. V případě dvouvrstvých systémů se vrchní pásy plnoplošně navařují na po

V případě spádu vyššího než 40 %, je nutno pásy půlit a zpracovávat vždy po spádu od jejich vrchní 
hrany. Příčný přesah se v tomto případě musí dokotvovat podle podmínek 4 ks kotev/bm. Celkově jsou pasy 

ny vždy od nejníže položeného k vyššímu tak, aby nebyly, pokud je to technicky možné, přesahy 

Mechanické kotvení probíhá v budoucích podélných spojích 
asfaltových pásů. Kotevní prvek se umístí do kotevní linie, vyznačené na 

Kotevní prvky je nutno umístit tak, aby okraj pásu 
přesahoval od teleskopické podložky její vnější okraj o  minimálně 10 
mm. Poloha další horní vlny v trapézovém plechu se zpravidla 

jejímu nalezení použije ocelový prut se 

Kotvení musí probíhat podle schváleného zpracovaného  
zpracovaného dodavatelem kotevní techniky nebo 

inženýrskou kanceláří a schváleného dodavatelem hydroizolačního materiálu. Pokud probíhá kotvení mimo 
rohových nebo okrajových 

ploše asfaltového pásu kvůli vysokému 
namáhání sáním větru, musí být všechny talířové 
podložky vodotěsně zavařeny pruhem asfaltového 

šířce cca 250 mm nebo bodovými terči o 

utažení méně vhodně používána 
klasická elektrická vrtačka, pak správné utažení 
kotevních prostředků závisí pouze na zručnosti a 
zkušenosti provádějících pracovníků. Při chybném 
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vpusti oboustrannými spádovými klíny se spádem 
Doporučená vzdálenost mezi vpusťmi  

vytvoření úžlabí se sklonem dle požadavku zákazníka 

používají se k náběhu ze střešní plochy na svislé konstrukce. Klíny s plným nebo 

olačních a akustických vlastností střechy 
požíváme výplň do trapézových plechů. Vyráběno na zakázku dle profilu trapézového plechu. 

systémový prvek pro řešení atiky bez tepelných mostů. 

Před zahájením izolačních prací je třeba prověřit stav podkladních konstrukcí, komplexnost, kvalitu 
jejich provedení a stav návazných konstrukcí např. umísťované zařízení na hydroizolaci (VZT, prostupující 

(hladký) povrch s maximální odchylkou 
nerovností 5 mm/2m, zbaven nečistot, ostrých hrotů, skvrn od ropných produktů a organických rozpouštědel, 

suchého počasí při teplotách vyšších 

mechanickému kotvení se rozbalí a natáhnou pracovníky 
ých spádů kolmo na spádnici. 

proměření a ustavení každého pásu za použití „brnkací“ barvicí šňůry seřízne provádějící pracovník horní roh 
kotvení je výhodné pokládat asfaltové pásy kolmo na profilování 

přesahu vždy od této jedné 
poloviny. V případě dvouvrstvých systémů se vrchní pásy plnoplošně navařují na podkladní a to vždy 

V případě spádu vyššího než 40 %, je nutno pásy půlit a zpracovávat vždy po spádu od jejich vrchní 
hrany. Příčný přesah se v tomto případě musí dokotvovat podle podmínek 4 ks kotev/bm. Celkově jsou pasy 

o technicky možné, přesahy 

. Pokud probíhá kotvení mimo 



 

                                                                                                                             

 

 

utažení kotev dochází k nadměrné deformaci tepelné izolace a těla plastové tele
Při příliš malém utažení je kotva volná a dostatečně nepřitlačuje kotvené souvrství. Při správném utažení není 
kotva ani volná, ani nedeformuje kotvené souvrství či plastovou část kotevního prostředku 
do úrovně okolní hydroizolace.  

Minimální přesah asfaltových pásů v
asfaltových pásů musí být provedeno tak, aby byly vůči sobě vzájemně odsazeny příčné spoje cca o polovinu 
šířky pásů, minimálně však o 300 mm. Nemělo by dojít ke

U pásů s ochraným posypem z drcené hydrofobizované břidlice či keramického g
u příčných přesahů nebo v detailech tzv. utopit za tepla posyp tak, aby pro natavování přilehlého pásu byl 
připraven kompaktní asfaltový povrch.

Pokud dojde k vytečení příliš velkého množství horkého asfaltu ve spojích (cca více než 10 mm
je v rámci dodávky horních asfaltových pásů dodáván pytlovaný granulát, kterým se tyto výtoky v
stavu zasypou. V případě menších výtok

Při přerušení prací musí být provedeno účinné zakrytí volných konců tepelné izolace asfaltovým pásem 
tak, aby nedošlo k zatékání do tepelné izolace. 

 

11.5.3.2. Plastové folie - Fatra

Hydroizolační UV stabilizovaná vrstva z
s doplňkovou fólií FATRAFOL 804, resp. FATRAFOL P 918/H
v tloušťce 1,5 mm. Stabilizace proti účinkům vnitřních i vnějších sil 
do podkladní konstrukce z trapézového plechu
předepsaným typem kotevních prvků podle této specifikace.

Před instalací fólie musí být podkladní konstrukce, tepelně izolační vrstva, zkontrolována z
kompletnosti podle PD, celkové tloušťky, kvality jednotlivých vrstev, napojení na prostupující konstrukce 
tepelné mosty, dodržení předepsaných spár a spádování povrchu. Rovněž stabilizace jednotlivých dílců musí 
odpovídat požadavkům relevantních ČS
do stavebního deníku a podepsán zodpovědnými zástupci zúčastněných stran.

Fólii je možné pokládat na takto zkontrolovaný podklad, bez kaluží
za suchého počasí při teplotách nad 
opatření. Pro fólii FATRAFOL 814 je pak limitní aplikační 

Před vlastním položením jednotlivých pásů fólie jsou zpravidla v
úchytné prvky z poplastovaného plechu. Tvar a rozměry těchto prvků jsou dány umístěním v
roviny. Tyto prvky se umísťují po celém obvodu střešní roviny (okap, atiky, nadezdívky, štíty), ale i v
změn sklonu podkladní vrstvy (úžlabí, rozvodí
převedení vodotěsnící vrstvy apod. Navrhování a instalace 
klempířských konstrukcí včetně jejich spojování. Spojování prvků z
přeplátování pásem homogenní fólie PVC
pro FPO fólie v šíři min. 80 mm v
mechanicky, samostatně min. 4 ks/m do stabiln

 Rozvinuté pásy fólie je nutné nechat objemově stabilizova
podle povětrnostních podmínek. Směr kladení pásů je vždy kolmý na osu vln trapézového plechu.
U betonových nebo dřevěných podkladů j
úžlabím.  

Montáž zahajujeme, v souladu s
rovnoběžné obvodové konstrukci a postupujeme směrem k
při nestálém počasí vyžaduje většinou opačný postup z
gravitující vodou. Předepsané přesahy sousedních pásů jsou pro nekotvené spoje min. 50 mm, pro kotvené 
spoje pak min. 100 mm. Pro vymezení vzájemnéh
který je umístěn na lícové straně fólie cca

 

                                                                                                                                                     

 

nadměrné deformaci tepelné izolace a těla plastové teleskopické talířové podlož
příliš malém utažení je kotva volná a dostatečně nepřitlačuje kotvené souvrství. Při správném utažení není 

kotva ani volná, ani nedeformuje kotvené souvrství či plastovou část kotevního prostředku 

Minimální přesah asfaltových pásů v podélném spoji je 80 mm, v příčném spoji 
asfaltových pásů musí být provedeno tak, aby byly vůči sobě vzájemně odsazeny příčné spoje cca o polovinu 
šířky pásů, minimálně však o 300 mm. Nemělo by dojít ke styku 4 spojů v jednom místě. 

U pásů s ochraným posypem z drcené hydrofobizované břidlice či keramického g
detailech tzv. utopit za tepla posyp tak, aby pro natavování přilehlého pásu byl 

ltový povrch. 

vytečení příliš velkého množství horkého asfaltu ve spojích (cca více než 10 mm
rámci dodávky horních asfaltových pásů dodáván pytlovaný granulát, kterým se tyto výtoky v

případě menších výtoků do cca 10 mm toto zasypávání není nutné. 

Při přerušení prací musí být provedeno účinné zakrytí volných konců tepelné izolace asfaltovým pásem 
zatékání do tepelné izolace.  

Fatra 

UV stabilizovaná vrstva z fólie FATRAFOL 810 ( 810/V) a FATRAFOL P 918/SG
, resp. FATRAFOL P 918/H je dimenzována zpravidla jako jednovrstvá 

proti účinkům vnitřních i vnějších sil je zajištěna mechanickým kotvením 
trapézového plechu, betonu, lehčeného betonu nebo dřevěné konstrukce

předepsaným typem kotevních prvků podle této specifikace. 

Před instalací fólie musí být podkladní konstrukce, tepelně izolační vrstva, zkontrolována z
kompletnosti podle PD, celkové tloušťky, kvality jednotlivých vrstev, napojení na prostupující konstrukce 
tepelné mosty, dodržení předepsaných spár a spádování povrchu. Rovněž stabilizace jednotlivých dílců musí 
odpovídat požadavkům relevantních ČSN a pokynům výrobce. O převzetí podkladu musí být sepsán zápis 

stavebního deníku a podepsán zodpovědnými zástupci zúčastněných stran. 

Fólii je možné pokládat na takto zkontrolovaný podklad, bez kaluží vody, sněhu, ledu a námrazy 
plotách nad -5°C pro fólie na bázi PVC-P a -10°C pro fólie na bázi FPO 

fólii FATRAFOL 814 je pak limitní aplikační teplota > 0°C. 

Před vlastním položením jednotlivých pásů fólie jsou zpravidla v předstihu instalovány obvodové 
plechu. Tvar a rozměry těchto prvků jsou dány umístěním v

roviny. Tyto prvky se umísťují po celém obvodu střešní roviny (okap, atiky, nadezdívky, štíty), ale i v
změn sklonu podkladní vrstvy (úžlabí, rozvodí), v místech výškových stupňů a hran, v

y apod. Navrhování a instalace těchto prvků se řídí ČSN 73 3610
jejich spojování. Spojování prvků z poplastovaného plechu se prov

em homogenní fólie PVC-P FATRAFOL 804 tl. 2,0 mm nebo FATRAFOL P 918/H tl. 2,0 mm 
šíři min. 80 mm v ose spoje. Obvodové ukončující prvky z kašírovaného

mechanicky, samostatně min. 4 ks/m do stabilní kotevní vrstvy. 

Rozvinuté pásy fólie je nutné nechat objemově stabilizovat po dobu cca 10 
povětrnostních podmínek. Směr kladení pásů je vždy kolmý na osu vln trapézového plechu.

betonových nebo dřevěných podkladů jsou jednotlivé pásy orientovány zpravidla rovnoběžně s

souladu s kotevním plánem, obvykle v úžlabí střešní roviny přiléhající nejbližší 
rovnoběžné obvodové konstrukci a postupujeme směrem k nejbližšímu hřebeni. Realizace velkých ploch

nestálém počasí vyžaduje většinou opačný postup z důvodu ochrany podkladních konstrukcí před dešťovou, 
gravitující vodou. Předepsané přesahy sousedních pásů jsou pro nekotvené spoje min. 50 mm, pro kotvené 

mm. Pro vymezení vzájemného přesahu kotvených pásů ve spoji je možné využít potisku, 
který je umístěn na lícové straně fólie cca120 mm od okraje. 
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skopické talířové podložky. 
příliš malém utažení je kotva volná a dostatečně nepřitlačuje kotvené souvrství. Při správném utažení není 

kotva ani volná, ani nedeformuje kotvené souvrství či plastovou část kotevního prostředku – talířek je zatažen 

příčném spoji 100 mm. Kladení 
asfaltových pásů musí být provedeno tak, aby byly vůči sobě vzájemně odsazeny příčné spoje cca o polovinu 

 

U pásů s ochraným posypem z drcené hydrofobizované břidlice či keramického granulátu je nutné 
detailech tzv. utopit za tepla posyp tak, aby pro natavování přilehlého pásu byl 

vytečení příliš velkého množství horkého asfaltu ve spojích (cca více než 10 mm) 
rámci dodávky horních asfaltových pásů dodáván pytlovaný granulát, kterým se tyto výtoky v ještě horkém 

Při přerušení prací musí být provedeno účinné zakrytí volných konců tepelné izolace asfaltovým pásem 

) a FATRAFOL P 918/SG-PV 
je dimenzována zpravidla jako jednovrstvá 

mechanickým kotvením 
nebo dřevěné konstrukce výrobcem 

Před instalací fólie musí být podkladní konstrukce, tepelně izolační vrstva, zkontrolována z hlediska 
kompletnosti podle PD, celkové tloušťky, kvality jednotlivých vrstev, napojení na prostupující konstrukce – 
tepelné mosty, dodržení předepsaných spár a spádování povrchu. Rovněž stabilizace jednotlivých dílců musí 

dkladu musí být sepsán zápis 

vody, sněhu, ledu a námrazy 
10°C pro fólie na bázi FPO bez dalších 

předstihu instalovány obvodové 
plechu. Tvar a rozměry těchto prvků jsou dány umístěním v ploše střešní 

roviny. Tyto prvky se umísťují po celém obvodu střešní roviny (okap, atiky, nadezdívky, štíty), ale i v místech 
místech výškových stupňů a hran, v ukončení svislého 

těchto prvků se řídí ČSN 73 3610 Navrhování 
poplastovaného plechu se provádí pomocí 

FATRAFOL P 918/H tl. 2,0 mm 
kašírovaného plechu se kotví 

t po dobu cca 10 - 30 min. 
povětrnostních podmínek. Směr kladení pásů je vždy kolmý na osu vln trapézového plechu. 

rientovány zpravidla rovnoběžně s okapem nebo 

úžlabí střešní roviny přiléhající nejbližší 
nejbližšímu hřebeni. Realizace velkých ploch 

důvodu ochrany podkladních konstrukcí před dešťovou, 
gravitující vodou. Předepsané přesahy sousedních pásů jsou pro nekotvené spoje min. 50 mm, pro kotvené 

je možné využít potisku, 



 

                                                                                                                             

 

 

                

 

 

Formátovaní pásů je možné pouze řezáním nebo stříháním nůžkami; v
fólii trhat! Způsob kladení jednotlivých pásů musí předejít vzniku 
posunutím sousedních pásů o cca 150 mm a zaoblením rohu pásu v

 

 

Způsob kotvení fólie k podkladu je dán statickým výpočtem 
kotvení zpracovaným výrobcem kotevní techniky. Primárně jsou kotevní řady umístěny v
pásů, v přímých liniích s definovanou roztečí, vzdálenost podložky k
od podélného okraje kotveného pásu. Kote
Pro betonové podklady a podklady ze dřeva
požadavků výrobců kotevní techniky.
v jednotlivých kotevních oblastech střešního pláště je stanoven kotevním plánem. Min. 
kotev k zajištění povlakové krytiny z
a rohových oblastech střechy obvykle vyžaduje zvýšení hustoty kotev v
Způsoby opracování vložených řad jsou popsány v
a kotevních řad je nutné vycházet z 
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db 

                                                                                                                                                     

 

 

Formátovaní pásů je možné pouze řezáním nebo stříháním nůžkami; v žádném případě není povoleno 
vých pásů musí předejít vzniku křížových spojů. Toho dosáhneme vzájemným 

posunutím sousedních pásů o cca 150 mm a zaoblením rohu pásu v místě svaru. 

podkladu je dán statickým výpočtem – kotevním plánem, případně náv
kotvení zpracovaným výrobcem kotevní techniky. Primárně jsou kotevní řady umístěny v

definovanou roztečí, vzdálenost podložky kotevního prvku musí být min.
podélného okraje kotveného pásu. Kotevní prvky se umísťují vždy do horní vlny trapézového plechu.
betonové podklady a podklady ze dřeva je umístění kotevních řad do podkladu 

požadavků výrobců kotevní techniky. Min. počet kotev k zajištění povlakové krytiny proti účin
jednotlivých kotevních oblastech střešního pláště je stanoven kotevním plánem. Min. 

zajištění povlakové krytiny z fólií FATRAFOL proti účinkům vnitřních sil je 2 ks/m2. Kotvení v
třechy obvykle vyžaduje zvýšení hustoty kotev v ploše pásu tzv. vloženými řadami. 

Způsoby opracování vložených řad jsou popsány v KTP FATRAFOL-S. Při návrhu a realizaci počtu kotevních míst 
 maximální vzdálenosti kotevních míst v řadě 560 mm a minimální 150 mm. 

 

 

db

sb
 

b 
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žádném případě není povoleno 
křížových spojů. Toho dosáhneme vzájemným 

kotevním plánem, případně návrhem 
kotvení zpracovaným výrobcem kotevní techniky. Primárně jsou kotevní řady umístěny v přesazích jednotlivých 

otevního prvku musí být min. 10 mm 
í vlny trapézového plechu. 

do podkladu libovolné při splnění 
zajištění povlakové krytiny proti účinkům vnějších sil 

jednotlivých kotevních oblastech střešního pláště je stanoven kotevním plánem. Min. doporučený počet 
proti účinkům vnitřních sil je 2 ks/m2. Kotvení v okrajových 

ploše pásu tzv. vloženými řadami. 
S. Při návrhu a realizaci počtu kotevních míst 

0 mm a minimální 150 mm.  

 

a
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Tabulka: Stanovení rozměrů okrajových a rohových oblastí

Rozměry okrajových a rohových oblastí

sa – šířka okrajového pásu na kratší stran

sb – šířka okrajového pásu na delší straně budovy

da – délka rohové oblasti na kratší straně budovy

db – délka rohové oblasti od delší straně budovy

a – kratší půdorysný rozměr budovy
              b – delší půdorysný rozměr budovy

h – výška budovy (stojí-li budova ve svahu, uvažuje se výška od paty svahu)

 

Správný způsob kotvení musí nejen přesně dodržovat kotevní plán, ale rovněž zohlednit požadavky 
výrobců vodotěsnící vrstvy, minimální přesa
než staticky nutný a dále požadavky výrobců kotevní techniky co do výběru vhodných kotevních prvků, jejich 
antikorozní ochrany, minimální hloubku zavrtání či přesahování, doporučené montáž

Spojování hydroizolačních fólií horkovzdušnou fúzí je základním způsoben svařování fólií na bázi PVC
Vlastní, tzv. fúzní svařování spočívá v
směrovým proudem horkého vzduchu při současném stlačení, což je nezbytné pro dokonalou homogenizaci 
spoje. Minimální požadovaná šířka svarů je stanovena na 30 mm pro všechny druhy svarů zajišťující vodotěsnící 
funkci střešního povlaku. 

Kontaktní povrchy fólií ve spoji musí být v
nečistot včetně vlhkých vláken minerální vaty, zbytků stavebních materiálů, zbavené mastnoty, bez znečištění 
chemickými látkami apod. V případě, že tyto požadavky kontaktní povrchy nesplňují, 
před svařením očistit vodou s přidáním malého množství nepěnivého smáčecího prostředku nebo technickým 
benzínem. 

Svařovací horkovzdušné zařízení musí být vybaveno plynulou regulací teploty a svařovací parametry 
nastaveny podle konkrétních podmínek v
zhotovení zkušebního svaru a provedení tzv. „trhací zkoušky“.   

U povlakových krytin střech s
(střešní vpusti podtlakového odvodně
následně překryty provozní nebo ochrannou vrstvou, 
po svaření pojistnou zálivkovou. Stejně tak 
plošných i prostorových tvarovek a T

Dotěsnění koutů a nároží ve styku tří rovin pomocí prostorových tvarovek vyráb
fólie FATRAFOL 804  nebo  FATRAFOL P 918
Může být výjimečně nahrazeno ambulantně vyrobenými plošnými záplatami
však není garantována min. tloušťka vrstvy při tepelném tvarování a malé úhly rovin ambulantních tvarovek 
neumožňují kvalitní opracování detailu.

V místech předpokládaného zvýšeného namáhání (výstupy na střechu, koridory pro kontrolu a údržbu 
zařízení instalovaných na střešním plášti apod.) musí být střešní plášť navržen podle ČSN 73 1901 jako 
pochůzný. Nášlapné vrstvy musí být opatřeny pro
Při návrhu obslužných koridorů je třeba přihlédnout ke zvýšenému mechanickému namáhání celého střešního 
souvrství v těchto místech včetně tepelně izolační vrstvy. 

Vhodným materiálem pro nášlapné v
instalovaná jako samostatná provozní vrstva na hotovou vodotěsnící vrstvu bez samostatného kotvení, prostým 
navařením pásů fólie horkovzdušnou fúzí po celém jejich obvodu. Doporučuje se volit odli
pásů od barvy ostatní plochy. Svary musí být bezprostředně po svaření ošetřeny pojistnou zálivkou. 

Pro fólie na bázi FPO je třeba obslužné koridory vytvořit z
dílce z recyklovaných plastických hmot

Systémové řešení detailů je popsáno v
konstrukčního řešení“. Pro opracování detailů je nezbytné používat systémové výrobky uvedené v
dokumentaci výrobce. 

                                                                                                                                                     

 

ů okrajových a rohových oblastí 

Rozměry okrajových a rohových oblastí a < 2·h a > 2·h b <

šířka okrajového pásu na kratší straně budovy  a/10 h/5 

šířka okrajového pásu na delší straně budovy - - b/10

délka rohové oblasti na kratší straně budovy a/4 h/2 

délka rohové oblasti od delší straně budovy - - b/4

kratší půdorysný rozměr budovy 
delší půdorysný rozměr budovy 

li budova ve svahu, uvažuje se výška od paty svahu) 

Správný způsob kotvení musí nejen přesně dodržovat kotevní plán, ale rovněž zohlednit požadavky 
výrobců vodotěsnící vrstvy, minimální přesahy pásů fólie, popř. minimální počet kotevních míst, pokud je vyšší 
než staticky nutný a dále požadavky výrobců kotevní techniky co do výběru vhodných kotevních prvků, jejich 
antikorozní ochrany, minimální hloubku zavrtání či přesahování, doporučené montážní zařízení apod.

fólií horkovzdušnou fúzí je základním způsoben svařování fólií na bázi PVC
Vlastní, tzv. fúzní svařování spočívá v uvedení povrchu obou kontaktních ploch fólie 

uchu při současném stlačení, což je nezbytné pro dokonalou homogenizaci 
spoje. Minimální požadovaná šířka svarů je stanovena na 30 mm pro všechny druhy svarů zajišťující vodotěsnící 

Kontaktní povrchy fólií ve spoji musí být v požadované rovinnosti, suché, bez pevně ulpívajících 
nečistot včetně vlhkých vláken minerální vaty, zbytků stavebních materiálů, zbavené mastnoty, bez znečištění 

případě, že tyto požadavky kontaktní povrchy nesplňují, 
svařením očistit vodou s přidáním malého množství nepěnivého smáčecího prostředku nebo technickým 

Svařovací horkovzdušné zařízení musí být vybaveno plynulou regulací teploty a svařovací parametry 
nastaveny podle konkrétních podmínek v místě realizace. K ověření nastavených parametrů doporučujeme 
zhotovení zkušebního svaru a provedení tzv. „trhací zkoušky“.    

U povlakových krytin střech s nulovým spádem, v místech namáhání vodotěsnící vrstvy tlakovou vodou 
střešní vpusti podtlakového odvodnění, nespádovaná úžlabí apod.) a u střech nebo jejich částí, které budou 

následně překryty provozní nebo ochrannou vrstvou, doporučujeme všechny spoje ošetřit
svaření pojistnou zálivkovou. Stejně tak doporučujeme ošetřit všechny detailní a opravné svary při použití 

plošných i prostorových tvarovek a T- spoje.  

Dotěsnění koutů a nároží ve styku tří rovin pomocí prostorových tvarovek vyráb
FATRAFOL P 918/H tl. 2,0 mm v rámci doplňkových prvků, je syst

nahrazeno ambulantně vyrobenými plošnými záplatami z příslušné homogenní fólie
není garantována min. tloušťka vrstvy při tepelném tvarování a malé úhly rovin ambulantních tvarovek 

detailu. 

místech předpokládaného zvýšeného namáhání (výstupy na střechu, koridory pro kontrolu a údržbu 
zařízení instalovaných na střešním plášti apod.) musí být střešní plášť navržen podle ČSN 73 1901 jako 
pochůzný. Nášlapné vrstvy musí být opatřeny protiskluznou úpravou odpovídající požadavkům platných norem. 
Při návrhu obslužných koridorů je třeba přihlédnout ke zvýšenému mechanickému namáhání celého střešního 

těchto místech včetně tepelně izolační vrstvy.  

Vhodným materiálem pro nášlapné vrstvy obslužných koridorů je fólie FATRAFOL
instalovaná jako samostatná provozní vrstva na hotovou vodotěsnící vrstvu bez samostatného kotvení, prostým 
navařením pásů fólie horkovzdušnou fúzí po celém jejich obvodu. Doporučuje se volit odli
pásů od barvy ostatní plochy. Svary musí být bezprostředně po svaření ošetřeny pojistnou zálivkou. 

o fólie na bázi FPO je třeba obslužné koridory vytvořit z jiných materiálů, obvykle se jedná o 
h hmot volně položené na povlakovou krytinu. 

Systémové řešení detailů je popsáno v textové části KTP FATRAFOL-S a jeho výkresové příloze „Zásady 
konstrukčního řešení“. Pro opracování detailů je nezbytné používat systémové výrobky uvedené v
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< 2·h b > 2·h 

- - 

b/10 h/5 

- - 

b/4 h/2 

Správný způsob kotvení musí nejen přesně dodržovat kotevní plán, ale rovněž zohlednit požadavky 
hy pásů fólie, popř. minimální počet kotevních míst, pokud je vyšší 

než staticky nutný a dále požadavky výrobců kotevní techniky co do výběru vhodných kotevních prvků, jejich 
ní zařízení apod. 

fólií horkovzdušnou fúzí je základním způsoben svařování fólií na bázi PVC-P. 
ploch fólie do plastického stavu 

uchu při současném stlačení, což je nezbytné pro dokonalou homogenizaci 
spoje. Minimální požadovaná šířka svarů je stanovena na 30 mm pro všechny druhy svarů zajišťující vodotěsnící 

dované rovinnosti, suché, bez pevně ulpívajících 
nečistot včetně vlhkých vláken minerální vaty, zbytků stavebních materiálů, zbavené mastnoty, bez znečištění 

případě, že tyto požadavky kontaktní povrchy nesplňují, je nutné fólií 
svařením očistit vodou s přidáním malého množství nepěnivého smáčecího prostředku nebo technickým 

Svařovací horkovzdušné zařízení musí být vybaveno plynulou regulací teploty a svařovací parametry 
realizace. K ověření nastavených parametrů doporučujeme 

těsnící vrstvy tlakovou vodou 
ní, nespádovaná úžlabí apod.) a u střech nebo jejich částí, které budou 

je ošetřit bezprostředně 
opravné svary při použití 

Dotěsnění koutů a nároží ve styku tří rovin pomocí prostorových tvarovek vyráběných z homogenní 
rámci doplňkových prvků, je systémovým řešením. 

příslušné homogenní fólie, kde 
není garantována min. tloušťka vrstvy při tepelném tvarování a malé úhly rovin ambulantních tvarovek 

místech předpokládaného zvýšeného namáhání (výstupy na střechu, koridory pro kontrolu a údržbu 
zařízení instalovaných na střešním plášti apod.) musí být střešní plášť navržen podle ČSN 73 1901 jako 

tiskluznou úpravou odpovídající požadavkům platných norem. 
Při návrhu obslužných koridorů je třeba přihlédnout ke zvýšenému mechanickému namáhání celého střešního 

ATRAFOL 814 tl. 2,5 mm, 
instalovaná jako samostatná provozní vrstva na hotovou vodotěsnící vrstvu bez samostatného kotvení, prostým 
navařením pásů fólie horkovzdušnou fúzí po celém jejich obvodu. Doporučuje se volit odlišnou barvu těchto 
pásů od barvy ostatní plochy. Svary musí být bezprostředně po svaření ošetřeny pojistnou zálivkou.  

jiných materiálů, obvykle se jedná o skládané 

S a jeho výkresové příloze „Zásady 
konstrukčního řešení“. Pro opracování detailů je nezbytné používat systémové výrobky uvedené v technické 



 

                                                                                                                             

 

 

11.5.4. Kotevní prvky – 

Kotevní prvky (kotvy, tj. šrouby s
ručně. Používané stroje a nářadí musí umožňovat montáž s

Šrouby se zkompletují s talířky (nejsou
se přidržují rukou. Na strojích se nastaví odpovídající délky teleskopických talířků. 

V případě betonových podkladů se správným vrtákem se d
o předepsaném průměru (do betonu
šroubují bez předvrtání. 

Zapne se elektrická utahovačka 
a tepelná izolace a stálým tlakem se šroub v podložce utáhne neb
U poloautomatů a při ruční montáži se utahovačka zapíná v
konstrukcí. Pás musí z pod talířku přesahovat min. 10 mm. V
kotvách nastaví jemný hloubkový doraz (hloubka zašroubování).

V případě montáže talířové hmoždinky FDD Plus se do předvrtaného otvoru o průměru 8 mm zasune 
dřík hmoždinky a utahuje se šroub. Při použití se hmoždinka může zkrátit až o 20 mm, což umožňuje použití 
jedné délky talířové hmoždinky na spádové klíny v

Kotvy se montují dle kotevního plánu.
 

11.5.5. Odvodňovací systém 

Montáž střešních vpustí a nástavců by měla provádět vždy firma, která realizuje střešní souvrství. Jen 
tak může být s určitou jistotou zajištěno, aby došlo k
souvrství. Tělo střešních vpustí i nástavců by mělo být vždy přikotveno k
využít i kotvicí podložky dodávané s
vrstvy teleskopickými kotvami. Zásadně se používají veškeré výrobky s
ze stejného materiálu jako je hlavní hydroizolační vrstva nebo parozábrana.

11.5.6. Prvky ochrany zdraví 

 Montáž kotvících prvků systému Topsafe smí provádět pouze autorizované firmy a montéři.

11.6.  Kontrola a přejímka prací 

V průběhu montážních prací provádí odpovědný pracovník zhotovitelské firmy, tj. stavbyvedoucí nebo 
vedoucí pracovník čety, periodickou kontrolu montážních prací.  

Kontroluje se vždy proškolení a kvalifikace přítomných pracovníků, stejně jako dodržování a proškolení 
zásad BOZP a jejich zdravotní způsobilost

Práce smějí provádět osoby starší 18 let, které by
a technologií provádění. 

 Pracovní četa musí být složena minimálně ze dvou pracovníků.

V jakékoli fázi je nutno kontrolovat soulad provedení všech izolačních vrstev v
s prováděcí projektovou dokumentací. Doporučujeme provádět fotodok
a při přejímce dílčích prací. 

Přejímka dokončené střechy probíhá za přítomnosti odpovědného pracovníka realizační firmy, osoby 
provádějící stavební dozor, stavbyvedoucího generálního 
li zjištěny během přejímky závady nebo nedodělky, sepíše se jejich seznam a s
O přejímce musí být proveden záznam do stavebního deníku, případně jiným 

                                                                                                                                                     

 

 EJOT 

Kotevní prvky (kotvy, tj. šrouby s talířky, talířové hmoždinky) se montují montážními automaty nebo 
ručně. Používané stroje a nářadí musí umožňovat montáž s hloubkovým dorazem. 

talířky (nejsou-li dodány kompletované), vloží se do držáku stroje nebo 
přidržují rukou. Na strojích se nastaví odpovídající délky teleskopických talířků.  

případě betonových podkladů se správným vrtákem se dle typu podkladu vyvrtá otvor 
předepsaném průměru (do betonu je předepsáno 5 mm). Do lehčených betonů a plynosilikátů se šrouby 

Zapne se elektrická utahovačka automatu na stálý chod (doprava!), svisle se propíchne hydroizolace 
tepelná izolace a stálým tlakem se šroub v podložce utáhne nebo se provrtá TRP a kotva se utáhne. 
poloautomatů a při ruční montáži se utahovačka zapíná v okamžiku, kdy šroub je v

pod talířku přesahovat min. 10 mm. V případě montáže stroji se na několika prvních 
aví jemný hloubkový doraz (hloubka zašroubování). 

případě montáže talířové hmoždinky FDD Plus se do předvrtaného otvoru o průměru 8 mm zasune 
dřík hmoždinky a utahuje se šroub. Při použití se hmoždinka může zkrátit až o 20 mm, což umožňuje použití 

délky talířové hmoždinky na spádové klíny v několika úrovních.  
Kotvy se montují dle kotevního plánu. 

dvodňovací systém – TopWet 

Montáž střešních vpustí a nástavců by měla provádět vždy firma, která realizuje střešní souvrství. Jen 
jistotou zajištěno, aby došlo k perfektnímu napojení na jednotlivé vrstvy střešního 

souvrství. Tělo střešních vpustí i nástavců by mělo být vždy přikotveno k nosnému podkladu. K
využít i kotvicí podložky dodávané s nástavci ke střešním vpustem, které se dají využít při kotvení hydroizolační 
vrstvy teleskopickými kotvami. Zásadně se používají veškeré výrobky s integrovanými manžetami hydroizolace 
ze stejného materiálu jako je hlavní hydroizolační vrstva nebo parozábrana.  

rvky ochrany zdraví a bezpečnosti při údržbě – TopSafe 

cích prvků systému Topsafe smí provádět pouze autorizované firmy a montéři.

Kontrola a přejímka prací  

průběhu montážních prací provádí odpovědný pracovník zhotovitelské firmy, tj. stavbyvedoucí nebo 
cí pracovník čety, periodickou kontrolu montážních prací.   

Kontroluje se vždy proškolení a kvalifikace přítomných pracovníků, stejně jako dodržování a proškolení 
a jejich zdravotní způsobilost. 

Práce smějí provádět osoby starší 18 let, které byly seznámeny s příslušnými bezpečnostními předpisy 

Pracovní četa musí být složena minimálně ze dvou pracovníků. 

jakékoli fázi je nutno kontrolovat soulad provedení všech izolačních vrstev v
tovou dokumentací. Doporučujeme provádět fotodokumentaci v

Přejímka dokončené střechy probíhá za přítomnosti odpovědného pracovníka realizační firmy, osoby 
provádějící stavební dozor, stavbyvedoucího generálního zhotovitele stavby, případně zástupce investora. Jsou
li zjištěny během přejímky závady nebo nedodělky, sepíše se jejich seznam a stanoví se termíny odstranění. 

přejímce musí být proveden záznam do stavebního deníku, případně jiným dohodnutým
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talířky, talířové hmoždinky) se montují montážními automaty nebo 

oží se do držáku stroje nebo 

le typu podkladu vyvrtá otvor 
je předepsáno 5 mm). Do lehčených betonů a plynosilikátů se šrouby 

sle se propíchne hydroizolace 
o se provrtá TRP a kotva se utáhne.  

okamžiku, kdy šroub je v kontaktu s nosnou 
případě montáže stroji se na několika prvních 

případě montáže talířové hmoždinky FDD Plus se do předvrtaného otvoru o průměru 8 mm zasune 
dřík hmoždinky a utahuje se šroub. Při použití se hmoždinka může zkrátit až o 20 mm, což umožňuje použití 

Montáž střešních vpustí a nástavců by měla provádět vždy firma, která realizuje střešní souvrství. Jen 
perfektnímu napojení na jednotlivé vrstvy střešního 

nosnému podkladu. K tomu je možné 
em, které se dají využít při kotvení hydroizolační 

integrovanými manžetami hydroizolace 

cích prvků systému Topsafe smí provádět pouze autorizované firmy a montéři. 

průběhu montážních prací provádí odpovědný pracovník zhotovitelské firmy, tj. stavbyvedoucí nebo 

Kontroluje se vždy proškolení a kvalifikace přítomných pracovníků, stejně jako dodržování a proškolení 

příslušnými bezpečnostními předpisy 

jakékoli fázi je nutno kontrolovat soulad provedení všech izolačních vrstev v ploše i v detailech 
umentaci v průběhu prací 

Přejímka dokončené střechy probíhá za přítomnosti odpovědného pracovníka realizační firmy, osoby 
stavby, případně zástupce investora. Jsou-

tanoví se termíny odstranění. 
dohodnutým způsobem. 



 

                                                                                                                             

 

 

11.6.1. Parotěsná zábrana 

Vizuální kontrola kompletnosti podkladních konstrukcí z 
záklopu se zaměřením na dodržení 
atik, světlíků a všech prostupů střešním 

Před pokládkou parotěsné zábrany mechanické vyčištění 
materiálů a dalších nečistot. Pro podk
z dolních vln. 
                Kontrola vlastní parotěsnící vrstvy představuje jednak prověření její kvality co do technických 
parametrů a dále kvality vlastního zabudování této vrstvy do střešní konstrukce. Kontrolují se především 
celistvost vrstvy, vzájemné spoje jednotlivých pásů, napojení fólie na 
konstrukce, zabudovaná vlhkost pod fólií nebo její případná znečištění.

 

11.6.1.1. Asfaltové pásy - Axter 

Před pokládkou samolepících asfaltových parotěsných zábran je nutné důsledně zkontrolovat 
především čistotu a suchost horních vln podkladního trapézového plechu.

Kontroluje se denně teplota v
nutno lepící vrstvu tzv. teplovzdušně oživit. 

V případě plnoplošně natavené parotěsné zábrany VAP AL je nutno prověři
hmotnostní vlhkosti betonu, rovinnost do 5 mm na 2 m lati a maximální výška lokálních hrotů vystupujících 
z povrchu podkladu do 1,5 mm. Hloubka lokálních nerovností do 3 mm.

Po pokládce parotěsné zábrany a před pokládkou tepelné iz
provedení všech spojů parotěsné zábrany včetně veškerého napojení na konstrukční detaily a nepoškozenost 
folie v ploše.  

Kontroluje se výška vytažení parotěsné zábrany přesahující nad úroveň tepelné izolace o

 

Sleduje se doba expozice odkrytých SBS modifikovaných asfaltových povrchů parotěsných zábran 
slunečnímu záření. Nesmí přesáhnout 3 týdny.

11.6.1.2. Plastové folie - Fatra

Výrobce plastových fólií Fatra,
„Kontrolní manuál hydroizolačních systémů FATRAFOL“, který stanoví všeobecná pravidla pro kontrolu 
střešních povlaků, zodpovědnosti a metodiku provádění včetně protokolárního zpracování dat.

Pro parotěsnící vrstvu z plastových

- podkladní konstrukce z
instalací parotěsnící vrstvy vizuálně 
u atikových a prostupujících konstrukcí), spádování úžla
kotvení do nosné konstrukce, osazení všech 
protikorozní ochranu, vyčištění vln TRP od zbytků materiálu, 
a stojící vody, sněhu nebo ledu atd
konstrukcí technickým dozorem stavebníka

- podkladní konstrukce z
množství zabudované vody 
povrchu a jeho drsnost, odstranění bednicích prvků (drátky, 
U konstrukcí z lehčeného betonu 
kotevních prvků. 

- Podkladní konstrukce ze dřeva a dřevních hmot
(na sraz), ošetření 
dilatace mezi nimi podle doporučení výrobců. 
jejich stabilizaci k nosné konstrukci
dozorem stavebníka.

                                                                                                                                                     

 

arotěsná zábrana  

kompletnosti podkladních konstrukcí z trapézových plechů, betonů nebo dřev
dodržení jejich technických normových parametrů, dokončenost nosných konstrukcí

šním pláštěm. 

Před pokládkou parotěsné zábrany mechanické vyčištění podkladů od stavebního rumu, zbytků 
ro podkladní konstrukce z trapézového plechu pak odstranění srážkové vody 

parotěsnící vrstvy představuje jednak prověření její kvality co do technických 
parametrů a dále kvality vlastního zabudování této vrstvy do střešní konstrukce. Kontrolují se především 
celistvost vrstvy, vzájemné spoje jednotlivých pásů, napojení fólie na obvodové, ukončující a prostupující 
konstrukce, zabudovaná vlhkost pod fólií nebo její případná znečištění. 

Axter  

Před pokládkou samolepících asfaltových parotěsných zábran je nutné důsledně zkontrolovat 
ch vln podkladního trapézového plechu. 

Kontroluje se denně teplota v době pokládky, která by měla být vyšší 15° C. V opačném případě bude 
nutno lepící vrstvu tzv. teplovzdušně oživit.  

případě plnoplošně natavené parotěsné zábrany VAP AL je nutno prověřit vlhkost podkladu do 6% 
hmotnostní vlhkosti betonu, rovinnost do 5 mm na 2 m lati a maximální výška lokálních hrotů vystupujících 

povrchu podkladu do 1,5 mm. Hloubka lokálních nerovností do 3 mm. 

Po pokládce parotěsné zábrany a před pokládkou tepelné izolace se kontroluje dokonalé parotěsné 
provedení všech spojů parotěsné zábrany včetně veškerého napojení na konstrukční detaily a nepoškozenost 

Kontroluje se výška vytažení parotěsné zábrany přesahující nad úroveň tepelné izolace o

Sleduje se doba expozice odkrytých SBS modifikovaných asfaltových povrchů parotěsných zábran 
slunečnímu záření. Nesmí přesáhnout 3 týdny. 

Fatra 

fólií Fatra, a.s., Napajedla má v rámci řízení výrobních procesů vypracován 
„Kontrolní manuál hydroizolačních systémů FATRAFOL“, který stanoví všeobecná pravidla pro kontrolu 
střešních povlaků, zodpovědnosti a metodiku provádění včetně protokolárního zpracování dat.

plastových fólií výrobce doporučuje kontrolovat zejména:

podkladní konstrukce z trapézového plechu kvalitu provedení je nutné kontrolovat před 
instalací parotěsnící vrstvy vizuálně – kompletnost konstrukce (doplnění TRP o ukončující plechy 
u atikových a prostupujících konstrukcí), spádování úžlabí, kompletnost atikových konstrukcí, 
kotvení do nosné konstrukce, osazení všech prostupujících, konstrukčních a
protikorozní ochranu, vyčištění vln TRP od zbytků materiálu, nečistot, cizorodých předmětů 

stojící vody, sněhu nebo ledu atd. Doklad nebo písemný záznam o převzetí podkladních 
konstrukcí technickým dozorem stavebníka je předpokladem pro zahájení prací

podkladní konstrukce z betonu, lehčeného betonu kontrola konstrukční pevnosti, zbytkové 
zabudované vody (gravimetrie), doplnění konstrukcí (dobetonovávky), 

povrchu a jeho drsnost, odstranění bednicích prvků (drátky, hřeby, plastové rozpěrky apod.).
lehčeného betonu doporučujeme provedení tahové zkoušky navržených 

kce ze dřeva a dřevních hmot kontrola způsobu osazení prkenného záklopu 
dřevěných prvků proti biotickým škůdcům, u velkoformátových dílců pak 

nimi podle doporučení výrobců. U tohoto typu podkladů je nutné zkontrolovat
nosné konstrukci na základě protokolárního převzetí této vrstvy technickým 

dozorem stavebníka. 
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, betonů nebo dřevěného 
dokončenost nosných konstrukcí 

podkladů od stavebního rumu, zbytků 
pak odstranění srážkové vody 

parotěsnící vrstvy představuje jednak prověření její kvality co do technických 
parametrů a dále kvality vlastního zabudování této vrstvy do střešní konstrukce. Kontrolují se především 

obvodové, ukončující a prostupující 

Před pokládkou samolepících asfaltových parotěsných zábran je nutné důsledně zkontrolovat 

opačném případě bude 

t vlhkost podkladu do 6% 
hmotnostní vlhkosti betonu, rovinnost do 5 mm na 2 m lati a maximální výška lokálních hrotů vystupujících 

olace se kontroluje dokonalé parotěsné 
provedení všech spojů parotěsné zábrany včetně veškerého napojení na konstrukční detaily a nepoškozenost 

Kontroluje se výška vytažení parotěsné zábrany přesahující nad úroveň tepelné izolace o 50 mm. 

Sleduje se doba expozice odkrytých SBS modifikovaných asfaltových povrchů parotěsných zábran 

rámci řízení výrobních procesů vypracován 
„Kontrolní manuál hydroizolačních systémů FATRAFOL“, který stanoví všeobecná pravidla pro kontrolu 
střešních povlaků, zodpovědnosti a metodiku provádění včetně protokolárního zpracování dat. 

rolovat zejména: 

kvalitu provedení je nutné kontrolovat před 
kompletnost konstrukce (doplnění TRP o ukončující plechy 

bí, kompletnost atikových konstrukcí, 
prostupujících, konstrukčních a pomocných prvků, 

nečistot, cizorodých předmětů 
záznam o převzetí podkladních 

předpokladem pro zahájení prací. 

kontrola konstrukční pevnosti, zbytkové 
konstrukcí (dobetonovávky), rovinnost 

hřeby, plastové rozpěrky apod.). 
doporučujeme provedení tahové zkoušky navržených 

osazení prkenného záklopu 
, u velkoformátových dílců pak 

U tohoto typu podkladů je nutné zkontrolovat 
převzetí této vrstvy technickým 



 

                                                                                                                             

 

 

11.6.2. Tepelná izolace 

11.6.2.1. Tepelně izolační desky z minerálních vláken

Během montáže je zapotřebí kontrolovat soulad doku
kladených izolací (typy a tloušťka desek, umístění). 

Postup montáže musí být v
se skládá z mezioperačních pravidelných kontrol pověřeným předá
se zkušenostmi a zaškolením výrobce nebo vyučením v
nebo stavební inženýr. Nejvhodnější situací je a nejkval
a dodržuje se kontrolní a zkušební plán (KZP) pro práce na střešním souvrství. 

Zejména je nutno při kontrole klást důraz na: ověření podmínek kladení izolace (klimatické vlivy), 
věcnou a řemeslnou správnost pokládky izolace, bezvadné provedení prací (beze spár, poškozených i
a bez negativního vlivu na okolní materiály a prováděné práce, pokud jsou schváleny a mohou probíhat 
souběžně), na bezpečnost práce, organizaci dopravy, pravidelný a důsledný úklid pracoviště
a nepotřebných a nevyužitelných odřezků iz
ochranných opatření proti poškození střešní krytiny a kompletní položené skladby izolací 
v použitelném stavu, na správném místě a používají se anebo potřebují přesunout na nové místo (OSB
kartóny, překližka, palety s ochranným textilem, jiná plata). V
mezi několik zhotovitelů, je nutno koordinovat a dohodnout neprodlené a vodotěsné zakrytí tepelných izolací 
krytinou, napojení na odvodňovací zařízení (i provizorní, např. hadice a chrliče, přepady mimo obvod střechy), 
napojení na pojistné vrstvy pro dočasný odvod vody z
kontrolovat také místa pro kladení těžších břemen (především celých pal
nad vymezenými nosnými částmi střechy (vazníky, průvlaky, místa se staticky více únosnými plechy (o větší 
tloušťce plechu, s menším rozpětím podpor) a nedovolit zatěžování staticky méně zatížitelných a nevhodných 
míst. Podle potřeb montáže je nutné také dbát na včasné zásobení stavby potřebným materiálem, jeho 
staveništní přesuny a svislou dopravu i vodorovnou dopravu po střeše. V
na správné skladování a zacházení s

Kontrola se provádí porovnáním správnosti použitých materiálů s
dokumentací a stavem izolace: vlhkost (je povolena jen malá vlhkost na povrchu, celková vlhkost v
přirozené sorpce), dále se kontroluje na pohmat a pozorováním plocha izolace před 
nebo opticky ztmavlá izolace je nevhodně zavlhčená a měla by se vysušit a nenamáhat v
a ohybem) – obě strany izolačních desek ve všech vrstvách, 
(správnou stranou nahoru), překládáním spár při vícevrstvé pokládce, měřením eventuálních mezer 
při tloušťce izolace nad 120 mm max. do 5 mm šířky, 
a výškové složení spádových vrstev 
u svislých částí stavby atd., nepřítomnost nečistot pod parozábranou a pod krytinou apod.
zaměněné materiály (jiný typ a tloušťka) a jiné postupy v
apod. je zapotřebí ihned zastavit, účinně napravit a nepokračovat v
a škody nebo zdržení při nápravě vad, které by mohly ohrozit harmonogram pokládky střešního pláště.

O provedených kontrolách, stavu a prů
do stavebního deníku nebo kontrolních zápisů chronologicky. Všechny realizované práce je potřeba 
přiměřeným způsobem dokumentovat včetně např. přerušených prací, případných nejasností a dotazů, potřeby 
schválení, přejímek a eventuálních změn.

11.6.2.2. Tepelně izolační desky z pěnových plastů 

V průběhu montážních prací provádí odpovědný pracovník zhotovitelské firmy, tj. stavbyvedoucí nebo 
vedoucí pracovník čety, periodickou kontrolu montážních prací. 

V jednotlivých fázích montážních prací se doporučuje kontrolovat zejména:

- Před pokládkou tepelné izolace vizuálně zkontrolovat povrch a hrany desek. Při pokládce je nutné 
zejména kontrolovat nepoškozenost desek, směr kladení desek tepelné i
nedošlo k zatečení vody do a pod desky.

- Kontrola mechanického kotvení musí být zaměřena zejména na soul
se schváleným typem, správné utažení kotevních prvků, jejich um
a polohu zejména jejich množství podle schváleného kotevního plánu.

                                                                                                                                                     

 

epelná izolace  

epelně izolační desky z minerálních vláken na bázi kamenné vlny

Během montáže je zapotřebí kontrolovat soulad dokumentace (projektu) se skutečným stavem 
kladených izolací (typy a tloušťka desek, umístění).  

Postup montáže musí být v souladu s požadavky a projektem organizace výsavby. Kontroln
mezioperačních pravidelných kontrol pověřeným předákem nebo mistrem zhotovitele 

zkušenostmi a zaškolením výrobce nebo vyučením v oboru izolatér, případně s autorizací stavební technik 
nebo stavební inženýr. Nejvhodnější situací je a nejkvalitnější kontroly se dosáhne, pokud 

lní a zkušební plán (KZP) pro práce na střešním souvrství.  

Zejména je nutno při kontrole klást důraz na: ověření podmínek kladení izolace (klimatické vlivy), 
věcnou a řemeslnou správnost pokládky izolace, bezvadné provedení prací (beze spár, poškozených i

bez negativního vlivu na okolní materiály a prováděné práce, pokud jsou schváleny a mohou probíhat 
souběžně), na bezpečnost práce, organizaci dopravy, pravidelný a důsledný úklid pracoviště

nepotřebných a nevyužitelných odřezků izolací. Je třeba dohlédnout na stav a přesuny provizorních 
ochranných opatření proti poškození střešní krytiny a kompletní položené skladby izolací 

použitelném stavu, na správném místě a používají se anebo potřebují přesunout na nové místo (OSB
ochranným textilem, jiná plata). V případě, že jsou jednotlivé operace rozděleny 

mezi několik zhotovitelů, je nutno koordinovat a dohodnout neprodlené a vodotěsné zakrytí tepelných izolací 
ací zařízení (i provizorní, např. hadice a chrliče, přepady mimo obvod střechy), 

napojení na pojistné vrstvy pro dočasný odvod vody z roviny střechy v souladu s projektem. Je zapotřebí 
kontrolovat také místa pro kladení těžších břemen (především celých palet) s materiály a polotovary 

vymezenými nosnými částmi střechy (vazníky, průvlaky, místa se staticky více únosnými plechy (o větší 
menším rozpětím podpor) a nedovolit zatěžování staticky méně zatížitelných a nevhodných 

třeb montáže je nutné také dbát na včasné zásobení stavby potřebným materiálem, jeho 
staveništní přesuny a svislou dopravu i vodorovnou dopravu po střeše. V rámci toho je vhodné dohlédnout 

správné skladování a zacházení s izolacemi. 

porovnáním správnosti použitých materiálů s projektovou (výkresovou) 
dokumentací a stavem izolace: vlhkost (je povolena jen malá vlhkost na povrchu, celková vlhkost v

dále se kontroluje na pohmat a pozorováním plocha izolace před zakrytím (na dotek vlhká 
nebo opticky ztmavlá izolace je nevhodně zavlhčená a měla by se vysušit a nenamáhat v

obě strany izolačních desek ve všech vrstvách, orientace desek při a po položení 
u nahoru), překládáním spár při vícevrstvé pokládce, měřením eventuálních mezer 

při tloušťce izolace nad 120 mm max. do 5 mm šířky, při menší tloušťce do max. 2 mm šířky, 
vrstev – desek a klínů, vložením izolace správným a navazujícím způsobem 

svislých částí stavby atd., nepřítomnost nečistot pod parozábranou a pod krytinou apod.
zaměněné materiály (jiný typ a tloušťka) a jiné postupy v nesouladu s dokumentací, vnesení nadměrné v
apod. je zapotřebí ihned zastavit, účinně napravit a nepokračovat v nich, aby nevznikaly další a následné vady 

škody nebo zdržení při nápravě vad, které by mohly ohrozit harmonogram pokládky střešního pláště.

O provedených kontrolách, stavu a průběhu prací je třeba zaznamenávat podstatn
stavebního deníku nebo kontrolních zápisů chronologicky. Všechny realizované práce je potřeba 

přiměřeným způsobem dokumentovat včetně např. přerušených prací, případných nejasností a dotazů, potřeby 
lení, přejímek a eventuálních změn. 

epelně izolační desky z pěnových plastů – PIR - Puren  

průběhu montážních prací provádí odpovědný pracovník zhotovitelské firmy, tj. stavbyvedoucí nebo 
vedoucí pracovník čety, periodickou kontrolu montážních prací.  

jednotlivých fázích montážních prací se doporučuje kontrolovat zejména: 

Před pokládkou tepelné izolace vizuálně zkontrolovat povrch a hrany desek. Při pokládce je nutné 
zejména kontrolovat nepoškozenost desek, směr kladení desek tepelné izolace, velikost 

zatečení vody do a pod desky. 

Kontrola mechanického kotvení musí být zaměřena zejména na soulad použitých kotevních prvků 
schváleným typem, správné utažení kotevních prvků, jejich umístění vzhledem k

ich množství podle schváleného kotevního plánu. 

                                                                                                                                                     

-75/96- 

kamenné vlny - Rockwool  

mentace (projektu) se skutečným stavem 

požadavky a projektem organizace výsavby. Kontrolní činnost 
nebo mistrem zhotovitele 

autorizací stavební technik 
tnější kontroly se dosáhne, pokud byl sestaven 

Zejména je nutno při kontrole klást důraz na: ověření podmínek kladení izolace (klimatické vlivy), 
věcnou a řemeslnou správnost pokládky izolace, bezvadné provedení prací (beze spár, poškozených izolací 

bez negativního vlivu na okolní materiály a prováděné práce, pokud jsou schváleny a mohou probíhat 
souběžně), na bezpečnost práce, organizaci dopravy, pravidelný a důsledný úklid pracoviště a odvoz odpadů 

olací. Je třeba dohlédnout na stav a přesuny provizorních 
ochranných opatření proti poškození střešní krytiny a kompletní položené skladby izolací – zda jsou 

použitelném stavu, na správném místě a používají se anebo potřebují přesunout na nové místo (OSB desky, 
případě, že jsou jednotlivé operace rozděleny 

mezi několik zhotovitelů, je nutno koordinovat a dohodnout neprodlené a vodotěsné zakrytí tepelných izolací 
ací zařízení (i provizorní, např. hadice a chrliče, přepady mimo obvod střechy), 

souladu s projektem. Je zapotřebí 
materiály a polotovary 

vymezenými nosnými částmi střechy (vazníky, průvlaky, místa se staticky více únosnými plechy (o větší 
menším rozpětím podpor) a nedovolit zatěžování staticky méně zatížitelných a nevhodných 

třeb montáže je nutné také dbát na včasné zásobení stavby potřebným materiálem, jeho 
ci toho je vhodné dohlédnout 

projektovou (výkresovou) 
dokumentací a stavem izolace: vlhkost (je povolena jen malá vlhkost na povrchu, celková vlhkost v úrovni 

zakrytím (na dotek vlhká 
nebo opticky ztmavlá izolace je nevhodně zavlhčená a měla by se vysušit a nenamáhat v mokrém stavu tlakem 

při a po položení – před zakrytím 
u nahoru), překládáním spár při vícevrstvé pokládce, měřením eventuálních mezer – povoleny 

při menší tloušťce do max. 2 mm šířky, správné prostorové 
rávným a navazujícím způsobem 

svislých částí stavby atd., nepřítomnost nečistot pod parozábranou a pod krytinou apod. Nesprávné postupy, 
dokumentací, vnesení nadměrné vlhkosti 

znikaly další a následné vady 
škody nebo zdržení při nápravě vad, které by mohly ohrozit harmonogram pokládky střešního pláště. 

běhu prací je třeba zaznamenávat podstatná fakta 
stavebního deníku nebo kontrolních zápisů chronologicky. Všechny realizované práce je potřeba 

přiměřeným způsobem dokumentovat včetně např. přerušených prací, případných nejasností a dotazů, potřeby 

průběhu montážních prací provádí odpovědný pracovník zhotovitelské firmy, tj. stavbyvedoucí nebo 

Před pokládkou tepelné izolace vizuálně zkontrolovat povrch a hrany desek. Při pokládce je nutné 
zolace, velikost spár a zda 

ad použitých kotevních prvků 
ístění vzhledem k okraji pásů 



 

                                                                                                                             

 

 

- V jakékoli fázi je nutno kontrolovat i soulad provedení všech izolačních vrstev v
s prováděcí projektovou dokumentací. Doporučujeme provádět fotodo
a při přejímce dílčích prací.
 
Přejímka dokončené střechy probíhá za přítomnosti odpovědného pracovníka realizační firmy, osoby 

provádějící stavební dozor, stavbyvedoucího generálního dodavatele stavby, případně zástupce investora. Jsou
li zjištěny během přejímky závady 
O přejímce musí být proveden záznam do stavebního deníku, případně jiný odsouhlaseným způsobem.

11.6.3. Povlaková krytina 

11.6.3.1. Asfaltové hydroizolační pásy 

Před pokládkou hlavní povlakov
požadováno max. 5 mm a kladení na vazbu, a zda nedošlo k
pokládky nebo resp. před pokládkou povlakové izolace. Širší spáry nutno doplnit. Vlhké
vyměnit. 

Při provádění hydroizolační vrstvy je vhodné kontrolovat orientaci pásů vůči vlnám trapézového 
plechu, šířku podélných a příčných přesahů a zejména po dokončení hydroizolační vrstvy provést dokonalou 
vizuální kontrolu všech svarů a celé plochy. 

Kontroluje se teplota v době zpracování. Ta by měla být v
pásů, bez dalších opatření, vyšší než 

Všechny nalezené netěsnosti musí být na povlakové krytině barevně označeny a opraveny. Kontrolu 
hydroizolační vrstvy provádí obvykle odpovědný pracovník izolační firmy v
stavbyvedoucím generálního dodavatele stavby nebo osoba provádějící stavební dozor, případně může být 
kontrola provedena nezávislou odborně způsobilou firmou. 
proveden záznam do stavebního deníku nebo jiným odsouhlaseným způsobem.

Kontrola celistvosti povlakové izolace se doporučuje tzv. impedan
je kontrolována vlhkost tepelné izolac
je možno kontrolovat po expozici souvrství srážkové vodě ať už přirozené nebo umělé a po vyschnutí vrchního 
povrchu. O impedanční defektoskopii se vystaví zkušební protokol.

11.6.3.2. Plastové folie - Fatra

Před instalací hydroizolační
vrstvy, zejména předepsanou kvalitu tepelné izolace, její tloušťku, spádování, spárořez, vyplnění spár, stabilizaci 
desek k podkladu mechanickým kotven
podle PD, případnou zabudovanou vlhkost nebo deformaci dílců, pevnost povrchu atd. Tepelně izolační vrstva 
musí být převzata technickým dozorem stavebníka a to protokolárně nebo zápisem

Před vlastní pokládkou fólie kontrolujeme kvalitu instalované fólie, zda odpovídá PD a technickým 
parametrům uvedeným v TL výrobce, zejména druh a tloušťku, přímost pásů, zvlnění pásů a další případné 
vizuálně kontrolovatelné aspekty. 

V průběhu realizace kontrolujeme osazení obvodových úchytných prvků z
a jejich kotvení do konstrukce, způsob kladení pásů v
podélné i příčné přesahy, lokaci kotevních řad, odsaze
v řadách, způsob svařování, kvalitu a geometrii 
ukončujících a prostupujících konstrukcích, pozice případně instalovaných požárních dělících pásů
osazení a opracování odvodňovacích prvků, povinné i doporučené ošetření svarů pojistnou zálivkou a další. 

Kontrolu provádí průběžně technik zhotovitele povlakové
ucelené části povlakové krytiny, v s
procesu technikem zhotovitele, zástupcem stavby, 
oprávněnými osobami. O výsledku předávacího řízení je pořízen zápis do stavebního deníku 
dohodnutým způsobem. 

                                                                                                                                                     

 

jakékoli fázi je nutno kontrolovat i soulad provedení všech izolačních vrstev v
prováděcí projektovou dokumentací. Doporučujeme provádět fotodokumentaci v

dílčích prací. 

Přejímka dokončené střechy probíhá za přítomnosti odpovědného pracovníka realizační firmy, osoby 
provádějící stavební dozor, stavbyvedoucího generálního dodavatele stavby, případně zástupce investora. Jsou
li zjištěny během přejímky závady nebo nedodělky, sepíše se jejich seznam a stanoví se termíny odstranění. 

přejímce musí být proveden záznam do stavebního deníku, případně jiný odsouhlaseným způsobem.

ovlaková krytina  

sfaltové hydroizolační pásy - Axter  

Před pokládkou hlavní povlakové izolace se přebírá a kontroluje povrch a hrany desek, velikost spár, 
požadováno max. 5 mm a kladení na vazbu, a zda nedošlo k zatečení srážkové vody do desek v
pokládky nebo resp. před pokládkou povlakové izolace. Širší spáry nutno doplnit. Vlhké

Při provádění hydroizolační vrstvy je vhodné kontrolovat orientaci pásů vůči vlnám trapézového 
plechu, šířku podélných a příčných přesahů a zejména po dokončení hydroizolační vrstvy provést dokonalou 

a celé plochy.  

době zpracování. Ta by měla být v případě asfaltových SBS modifikovaných 
pásů, bez dalších opatření, vyšší než -5° C. 

Všechny nalezené netěsnosti musí být na povlakové krytině barevně označeny a opraveny. Kontrolu 
droizolační vrstvy provádí obvykle odpovědný pracovník izolační firmy v součinnosti s

stavbyvedoucím generálního dodavatele stavby nebo osoba provádějící stavební dozor, případně může být 
kontrola provedena nezávislou odborně způsobilou firmou. O kontrole a převzetí hydroizolační vrstvy musí být 
proveden záznam do stavebního deníku nebo jiným odsouhlaseným způsobem. 

Kontrola celistvosti povlakové izolace se doporučuje tzv. impedanční defektoskopií, při které 
kontrolována vlhkost tepelné izolace pod povlakovou izolací defektoskopem. Vlhkost tepelné izolace 
možno kontrolovat po expozici souvrství srážkové vodě ať už přirozené nebo umělé a po vyschnutí vrchního 

impedanční defektoskopii se vystaví zkušební protokol. 

atra 

ční vrstvy z fólie Fatrafol kontrolujeme způsob provedení tepelně izolační 
vrstvy, zejména předepsanou kvalitu tepelné izolace, její tloušťku, spádování, spárořez, vyplnění spár, stabilizaci 

podkladu mechanickým kotvením (2 ks/m²), snížení u střešních vpustí, doplnění svislých konstrukcí 
podle PD, případnou zabudovanou vlhkost nebo deformaci dílců, pevnost povrchu atd. Tepelně izolační vrstva 
musí být převzata technickým dozorem stavebníka a to protokolárně nebo zápisem do stavebního deníku.

Před vlastní pokládkou fólie kontrolujeme kvalitu instalované fólie, zda odpovídá PD a technickým 
parametrům uvedeným v TL výrobce, zejména druh a tloušťku, přímost pásů, zvlnění pásů a další případné 

průběhu realizace kontrolujeme osazení obvodových úchytných prvků z poplastovaného plechu 
jejich kotvení do konstrukce, způsob kladení pásů v souladu s kotevním plánem, způsob jejich formátování, 

podélné i příčné přesahy, lokaci kotevních řad, odsazení kotevních prvků od okraje pásu a jejich rozteče 
svařování, kvalitu a geometrii svarů, opracování detailů v ploše i ukončení na obvodových, 

ukončujících a prostupujících konstrukcích, pozice případně instalovaných požárních dělících pásů
osazení a opracování odvodňovacích prvků, povinné i doporučené ošetření svarů pojistnou zálivkou a další. 

Kontrolu provádí průběžně technik zhotovitele povlakové krytiny nebo jím určený zástupce. Jednotlivé 
souladu se smluvními podmínkami, jsou kontrolovány v

zhotovitele, zástupcem stavby, technickým dozorem stavebníka, případně dalšími 
oprávněnými osobami. O výsledku předávacího řízení je pořízen zápis do stavebního deníku 

                                                                                                                                                     

-76/96- 

jakékoli fázi je nutno kontrolovat i soulad provedení všech izolačních vrstev v ploše i v detailech 
kumentaci v průběhu prací 

Přejímka dokončené střechy probíhá za přítomnosti odpovědného pracovníka realizační firmy, osoby 
provádějící stavební dozor, stavbyvedoucího generálního dodavatele stavby, případně zástupce investora. Jsou-

tanoví se termíny odstranění. 
přejímce musí být proveden záznam do stavebního deníku, případně jiný odsouhlaseným způsobem. 

é izolace se přebírá a kontroluje povrch a hrany desek, velikost spár, 
zatečení srážkové vody do desek v průběhu 

pokládky nebo resp. před pokládkou povlakové izolace. Širší spáry nutno doplnit. Vlhké tepelné izolace 

Při provádění hydroizolační vrstvy je vhodné kontrolovat orientaci pásů vůči vlnám trapézového 
plechu, šířku podélných a příčných přesahů a zejména po dokončení hydroizolační vrstvy provést dokonalou 

případě asfaltových SBS modifikovaných 

Všechny nalezené netěsnosti musí být na povlakové krytině barevně označeny a opraveny. Kontrolu 
součinnosti s odpovědným 

stavbyvedoucím generálního dodavatele stavby nebo osoba provádějící stavební dozor, případně může být 
O kontrole a převzetí hydroizolační vrstvy musí být 

ční defektoskopií, při které 
pem. Vlhkost tepelné izolace 

možno kontrolovat po expozici souvrství srážkové vodě ať už přirozené nebo umělé a po vyschnutí vrchního 

fólie Fatrafol kontrolujeme způsob provedení tepelně izolační 
vrstvy, zejména předepsanou kvalitu tepelné izolace, její tloušťku, spádování, spárořez, vyplnění spár, stabilizaci 

), snížení u střešních vpustí, doplnění svislých konstrukcí 
podle PD, případnou zabudovanou vlhkost nebo deformaci dílců, pevnost povrchu atd. Tepelně izolační vrstva 

do stavebního deníku. 

Před vlastní pokládkou fólie kontrolujeme kvalitu instalované fólie, zda odpovídá PD a technickým 
parametrům uvedeným v TL výrobce, zejména druh a tloušťku, přímost pásů, zvlnění pásů a další případné 

poplastovaného plechu 
kotevním plánem, způsob jejich formátování, 

okraje pásu a jejich rozteče 
ploše i ukončení na obvodových, 

ukončujících a prostupujících konstrukcích, pozice případně instalovaných požárních dělících pásů, správnost 
osazení a opracování odvodňovacích prvků, povinné i doporučené ošetření svarů pojistnou zálivkou a další.  

určený zástupce. Jednotlivé 
ouladu se smluvními podmínkami, jsou kontrolovány v rámci předávacího 

technickým dozorem stavebníka, případně dalšími 
oprávněnými osobami. O výsledku předávacího řízení je pořízen zápis do stavebního deníku nebo jiným 



 

                                                                                                                             

 

 

Prokazování těsnosti povlakové krytiny předávané dílčí části nebo celého objektu je možné několika 
způsoby nebo jejich kombinací.  

-   mechanicky – zkušební jehlou: se kontrolují všechny svary nejdříve po 1 hodině od jejich 

-  vakuovou zkouškou -  podle metodiky ČSN EN 1593  
úžlabí apod.) 

- zátopovou zkouškou – 
a kanalizačních nádrží, použití této me
Uplatnění této zkoušky je omezeno dovoleným zatížením nosné a podkladní konstrukce z
plechu a většinou se omezuje na úžlabí s
bezpečnostních přepadů). 

-  barevným kouřem – spočívá v
kouřem, který detekuje případné netěsnosti barevnou stopou na povrchu fólie.

- další metody – např. vysokofrekvenčním napětím nebo ultrazvu
je použití tzv. jiskrové zkoušky výrazně omezeno.
při vhodných klimatických podmínkách je možná lokace míst v
prostupu tepla. 

 
Proces předání a převzetí prací

podmínkami a dalšími požadavky zúčastněných stran. Dokladová část předávací dokumentace musí kromě 
jiných dokladů obsahovat tzv. „Provozní řád střechy“ s
funkčních částí. Velmi důležité je stanovení prohlídek odvodňovacích prvků s
Pro zpracování této části dokumentace je možno přiměřeně použít přílohu H revidované ČSN 73 1901 
Navrhování střech – Základní ustanovení, Cykly obnovy a kontrol, tab. H.1 a tab. H.2.

O předání a převzetí prací musí být vypracován předávací protokol, s
skutečností jako zjevné vady a nedodělky s
na dokončených površích střešního pláště atd.

11.6.4. Kotevní prvky – 

V průběhu montážních prací provádí odpovědný pracovník zhotovitelské firmy, tj. stavbyvedoucí nebo 
vedoucí pracovník čety, periodickou kontrolu montážních prací. 

Doporučuje se kontrolovat zejména:

- soulad použitých kotevních prvků se schváleným typem,
- dodržení statického výpočtu kotvení střešní skladby (kotevního plánu),
- dodržení velikosti oblastí střechy dle kotevního plánu a hustoty kotvení v
- správné utažení kotevních prvků, 
- umístění kotevních prvků vzhledem k okraji pásů 

 
 Doporučuje se: 

- provádět fotodokumentaci v průběhu prací a při přejímce dílčích prací,
- provést přejímku kotvení v rámci přejímky kompletního střešního pláště.

11.6.5. Odvodňovací systé

Kontrolu montáže provádí vždy průběžně zodpovědný pracovník zhotovitele. Dbá se zejména na řádné 
ukotvení vpustě, jejího nástavce případně dalších odvodňovacích prvků a na dokonalé svaření s
hydroizolační vrstvou. Kontrola svaru resp. na
v závislosti na použité hydroizolaci (více v

                                                                                                                                                     

 

Prokazování těsnosti povlakové krytiny předávané dílčí části nebo celého objektu je možné několika 

zkušební jehlou: se kontrolují všechny svary nejdříve po 1 hodině od jejich 

podle metodiky ČSN EN 1593  - vybraná kritická místa ( T

 podle metodiky ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských 
kanalizačních nádrží, použití této metodiky je omezeno danými podmínkami střešního pláště. 

Uplatnění této zkoušky je omezeno dovoleným zatížením nosné a podkladní konstrukce z
plechu a většinou se omezuje na úžlabí s přesně definovanou úrovní hladiny (

 

spočívá v „natlakování“ prostoru pod povlakovou krytinou obarveným inertním 
kouřem, který detekuje případné netěsnosti barevnou stopou na povrchu fólie. 

např. vysokofrekvenčním napětím nebo ultrazvukem. Pro daný typ ko
použití tzv. jiskrové zkoušky výrazně omezeno. Další možnou variantou je použití termokamery, kde 

při vhodných klimatických podmínkách je možná lokace míst v tepelné izolaci s

Proces předání a převzetí prací se řídí platnou legislativou, požadavky stavebníka, smluvenými 
podmínkami a dalšími požadavky zúčastněných stran. Dokladová část předávací dokumentace musí kromě 
jiných dokladů obsahovat tzv. „Provozní řád střechy“ s termíny prohlídek, kontrol, údržby a o
funkčních částí. Velmi důležité je stanovení prohlídek odvodňovacích prvků s obnovou jejich plné funkčnosti. 
Pro zpracování této části dokumentace je možno přiměřeně použít přílohu H revidované ČSN 73 1901 

ustanovení, Cykly obnovy a kontrol, tab. H.1 a tab. H.2. 
O předání a převzetí prací musí být vypracován předávací protokol, s vyznačením všech relevantních 

skutečností jako zjevné vady a nedodělky s termíny jejich odstranění, podmínky následně realizovanýc
na dokončených površích střešního pláště atd. 

 EJOT 

V průběhu montážních prací provádí odpovědný pracovník zhotovitelské firmy, tj. stavbyvedoucí nebo 
vedoucí pracovník čety, periodickou kontrolu montážních prací.  

ontrolovat zejména: 

soulad použitých kotevních prvků se schváleným typem, 
dodržení statického výpočtu kotvení střešní skladby (kotevního plánu), 
dodržení velikosti oblastí střechy dle kotevního plánu a hustoty kotvení v těchto oblastech,

umístění kotevních prvků vzhledem k okraji pásů – přesah 10 mm. 

provádět fotodokumentaci v průběhu prací a při přejímce dílčích prací, 
přejímky kompletního střešního pláště. 

dvodňovací systém - TopWet  

Kontrolu montáže provádí vždy průběžně zodpovědný pracovník zhotovitele. Dbá se zejména na řádné 
ukotvení vpustě, jejího nástavce případně dalších odvodňovacích prvků a na dokonalé svaření s
hydroizolační vrstvou. Kontrola svaru resp. napojení manžety na vlastní hydroizolaci střechy se provádí 

závislosti na použité hydroizolaci (více v kapitolách výše).  
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Prokazování těsnosti povlakové krytiny předávané dílčí části nebo celého objektu je možné několika 

zkušební jehlou: se kontrolují všechny svary nejdříve po 1 hodině od jejich svaření  

vybraná kritická místa ( T- spoje, 3D detaily, 

šky vodotěsnosti vodárenských 
danými podmínkami střešního pláště. 

Uplatnění této zkoušky je omezeno dovoleným zatížením nosné a podkladní konstrukce z trapézového 
ně definovanou úrovní hladiny (spodní hrana 

„natlakování“ prostoru pod povlakovou krytinou obarveným inertním 
 

kem. Pro daný typ konstrukce 
Další možnou variantou je použití termokamery, kde 

tepelné izolaci s vyšším součinitelem 

se řídí platnou legislativou, požadavky stavebníka, smluvenými 
podmínkami a dalšími požadavky zúčastněných stran. Dokladová část předávací dokumentace musí kromě 

termíny prohlídek, kontrol, údržby a obnovy jednotlivých 
obnovou jejich plné funkčnosti. 

Pro zpracování této části dokumentace je možno přiměřeně použít přílohu H revidované ČSN 73 1901 – 

vyznačením všech relevantních 
termíny jejich odstranění, podmínky následně realizovaných činností 

V průběhu montážních prací provádí odpovědný pracovník zhotovitelské firmy, tj. stavbyvedoucí nebo 

těchto oblastech, 

Kontrolu montáže provádí vždy průběžně zodpovědný pracovník zhotovitele. Dbá se zejména na řádné 
ukotvení vpustě, jejího nástavce případně dalších odvodňovacích prvků a na dokonalé svaření s hlavní 

pojení manžety na vlastní hydroizolaci střechy se provádí 



 

                                                                                                                             

 

 

11.6.6. Prvky ochrany zdraví a bezpečnosti při údržbě 

Každá autorizovaná firma a její zodpovědní pracovníci odpovídají za správnost 
musí provádět fotodokumentaci u všech kotevních prvků dříve, než dojde k
Každý pracovník za dodržení návodu k

 

Před předáním do užívání je vždy nutné p
veškerou dokumentaci zadavateli stavby a upozornit ho na nutnost provádění periodických revizí systému 
nejdéle po roce. 

12.  Bezpečnost práce 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat všechny
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci n
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Pracovníci musí dbát na pořádek na staveništi, zamezit přístupu nepovolaným osobám na
a dodržovat vyhlášku č. 362/2005 Sb.
s materiálem. Při práci s asfaltovými pásy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, tj. nepít, nejíst 
a nekouřit při vlastním natavování pásů, kdy se uvolňuj
doporučujeme čistit tato místa pomocí past na ruce, mýdel, jedlých olejů atd.,
trichlorethylen apod. 

Při práci s asfaltovými pásy je vhodné používat ochranné rukavice, pracovní obl
pracovní obuv. Pro vlastní aplikaci se doporučuje používat zařízení k tomu účelu

určená a schválená. Na pracovištích musí být vždy odpovídající
Při zpracování – natavování asfaltových pásů v uzavřeném prostoru

Tepelně izolační desky puren PIR jsou zdravotně nezávadné a při sklad
a v průběhu životnosti nedochází k
Mezi základní právní normy, které upravují požadavky b
Zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění), 
na pracoviště a pracovní prostředí, 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a rovněž 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zd
do hloubky. 

Obecné povinnosti zhotovitele v
č. 309/2006 Sb. 

Bližší požadavky na zajištění staveniště, bezpečný provoz a používán
přístrojů a nářadí jsou stanoveny nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a pro staveniště konkretizovány v
vlády č. 591/2006 Sb. stejně jako požadavky na organizaci práce a pracovní postupy při provádění stavebních 
činností. (např. skladování a manipulace s

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. stanovuje způsob organizace práce a pracovních 
je zhotovitel povinen zajistit při práci na pracovištích, na n
nebo do volné hloubky. 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) je řešeno zákonem. č. 262/2006 Sb. 
zákoník práce, bližší požadavky na OOPP jsou specifikovány v

 

12.1. Bezpečnostní rizika realizačního procesu

Při provádění střešních povlakových krytin systému FATRAFOL
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy v
ve výškách. 

                                                                                                                                                     

 

rvky ochrany zdraví a bezpečnosti při údržbě – TopSafe 

Každá autorizovaná firma a její zodpovědní pracovníci odpovídají za správnost 
musí provádět fotodokumentaci u všech kotevních prvků dříve, než dojde k jejich zakrytí dalšími vrstvami. 
Každý pracovník za dodržení návodu k užívání ručí což stvrzuje i podpisem do protokolu. 

Před předáním do užívání je vždy nutné provést revizi systému pro zadavatele, jeho povinností je pak předat 
veškerou dokumentaci zadavateli stavby a upozornit ho na nutnost provádění periodických revizí systému 

Bezpečnost práce  

Při stavebních pracích je nutno dodržovat všechny platné předpisy bezpečnosti práce: Nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci n
výšky nebo do hloubky, Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

Pracovníci musí dbát na pořádek na staveništi, zamezit přístupu nepovolaným osobám na
2005 Sb. včetně bezpečnostních opatření při práci ve výškách a manipulaci 

materiálem. Při práci s asfaltovými pásy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, tj. nepít, nejíst 
nekouřit při vlastním natavování pásů, kdy se uvolňují těkavé látky. Při znečištění pokožky asfaltem 

doporučujeme čistit tato místa pomocí past na ruce, mýdel, jedlých olejů atd., nepoužívat ředidel, aceton, 

Při práci s asfaltovými pásy je vhodné používat ochranné rukavice, pracovní obl
pracovní obuv. Pro vlastní aplikaci se doporučuje používat zařízení k tomu účelu 

určená a schválená. Na pracovištích musí být vždy odpovídající počet hasících prostředků. 
natavování asfaltových pásů v uzavřeném prostoru zajistit dostatečné odvětrání.

Tepelně izolační desky puren PIR jsou zdravotně nezávadné a při skladování, manipulaci, opracování 
průběhu životnosti nedochází k uvolňování látek zdraví škodlivých.

Mezi základní právní normy, které upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je třeba zařadit 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

platném znění), nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poža
pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a rovněž nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z

Obecné povinnosti zhotovitele v přípravě projektu a realizaci stavby jsou specifikovány zákonem 

Bližší požadavky na zajištění staveniště, bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí jsou stanoveny nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a pro staveniště konkretizovány v
vlády č. 591/2006 Sb. stejně jako požadavky na organizaci práce a pracovní postupy při provádění stavebních 

í. (např. skladování a manipulace s materiálem, zemní práce, betonářské práce, montážní práce atd.).

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. stanovuje způsob organizace práce a pracovních 
zhotovitel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou pracovníci vystaveni nebezpečí pádu z

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) je řešeno zákonem. č. 262/2006 Sb. 
zákoník práce, bližší požadavky na OOPP jsou specifikovány v nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Bezpečnostní rizika realizačního procesu 

Při provádění střešních povlakových krytin systému FATRAFOL-S je třeba dodržovat výše uvedené 
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy v platném znění pro práce na stavbách, zvláště pro práce 
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Každá autorizovaná firma a její zodpovědní pracovníci odpovídají za správnost přikotvení, o kterém 
jejich zakrytí dalšími vrstvami. 

 

rovést revizi systému pro zadavatele, jeho povinností je pak předat 
veškerou dokumentaci zadavateli stavby a upozornit ho na nutnost provádění periodických revizí systému 

čnosti práce: Nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
výšky nebo do hloubky, Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

ezpečnosti a ochrany zdraví 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

Pracovníci musí dbát na pořádek na staveništi, zamezit přístupu nepovolaným osobám na staveniště 
práci ve výškách a manipulaci 

materiálem. Při práci s asfaltovými pásy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, tj. nepít, nejíst 
í těkavé látky. Při znečištění pokožky asfaltem 

nepoužívat ředidel, aceton, 

Při práci s asfaltovými pásy je vhodné používat ochranné rukavice, pracovní oblek a vhodnou pevnou 

počet hasících prostředků. 
zajistit dostatečné odvětrání. 

ování, manipulaci, opracování 
uvolňování látek zdraví škodlivých. 

ezpečnosti a ochrany zdraví při práci je třeba zařadit 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Zákon 

o podrobnějších požadavcích 
ších minimálních požadavcích 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
nebezpečím pádu z výšky nebo 

y jsou specifikovány zákonem 

í strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí jsou stanoveny nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a pro staveniště konkretizovány v nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. stejně jako požadavky na organizaci práce a pracovní postupy při provádění stavebních 

materiálem, zemní práce, betonářské práce, montážní práce atd.). 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. stanovuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
ichž jsou pracovníci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) je řešeno zákonem. č. 262/2006 Sb. 
2001 Sb. 

S je třeba dodržovat výše uvedené 
stavbách, zvláště pro práce 



 

                                                                                                                             

 

 

Připojení a provoz používaného elektronářadí (svářečky, vrtačky apod.) musí být v souladu s
předpisy zejména s nařízením vlády č. 378/2001 Sb. Připojovací elektrická vedení pro provoz ručního 
elektrického nářadí a zařízení na stavbách musí být u
a ve stanovených lhůtách podrobována revizi.

Zvláštní pozornost vyžaduje manipulace s
rozpouštědle) a s ředidlem L-494 pro tuto hmotu (tetrahydrofuran
s nimi vyžaduje proto zachování obvyklých bezpečnostních opatření pro tuto kategor
v náležitě upraveném a označeném skladu hořlavin, zákaz kouření a přístupu s otevřeným ohněm při práci, 
zákaz používání v uzavřených prostorách. Hořící THF lze hasit kromě běžných hasicích přístrojů i velkým 
množstvím vody. 

Vdechování par THF má za následek pocit závratě, bolest hlavy a celkovou nevolnost. Uvedené 
symptomy ale rychle mizí na čerstvém vzduchu. P
po důkladném opláchnutí vodou. 

Pokud vnikne THF do oka, musí být oko vyplachováno silným proudem vody po dobu 10 až 15 minut. 
Poté je nutno vyhledat očního lékaře. Při polknutí THF je nezbytné i
co nejrychleji dopravit postiženého k lékaři.

Izolatéři pracující s fóliemi a jakékoliv osoby pohybující se po střeše musí být předem pouč
že mokrý nebo namrzlý povrch fólie je značně kluzký a vyžaduje zvýšené o
fólii (i po ranní rose).  

Na většině nově zahajovaných staveb je vyžadováno zpracování sy
Tato dokumentace je obvykle součástí dokladové části k
je kontrolováno vedením stavby a na větších stavbách pak inspektorem bezpečnost práce.

 

12.2. Požární ochrana 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je základní normou pro vytvoření podmínek pro účinnou 
ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytován
a mimořádných událostech. 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci je prováděcím předpisem
a definuje základní pojmy v oblasti požární bezpečnosti.

Další relevantní předpisy upravují a blíže spec
např. vyhláška MV č. 202/1999 Sb. technické podmínky požárních dveří, z
A zákon č. 59/1998 Sb. o obecných požadavcích na bezpečnost stavebních výrobků.

 

12.3. Bezpečnost střechy při uží

Podle účelu užívání musí být na střešní plášť umožněn bezpečný př
je obvykle přístup řešen samostatně 
pro kontrolu, údržbu a obnovu technických zaříze
otvoru na střechu s provozem je stanoven ČSN 73 1901 Navrhování střech 
600x1800 mm. 

Pochozí trasy k jednotlivým zařízením umístěným na střeše musí být opatřeny protiskluznou 
Rovněž kvalita materiálů umístěných pod pochozí vrstvou by měla dlouhodobě odolávat očekávaným 
provozním zatížením. 

Na střešních pláštích musí být instalován záchytný systém pro její kontrolu, údržbu a obnovu a rovněž 
pro všechna na ní umístěná zařízení. Záchytný systém je možné nahradit ochranným zábradlím podle ČSN 74 
3305- Ochranná zábradlí. Bezpečnostní pokyny pro pohyb 
do provozního řádu střechy s ohledem na proměnné klimatické podmínky. V
vymezen seznam poučených osob, které na ni mají povolen vstup.

Střechy bez provozu, na něž je povolen přístup jen osobám poučeným, musí být vybaveny 
přístupovým průlezným otvorem min. rozměru 600x600 mm, který může procházet c
pláště. Pro přístupové otvory v přiléhajících stěnových konstrukcích platí min. rozměr průlezného otvoru 
600x1200 mm. 

Hromosvodná zařízení umístěná na střešním plášti v
a k jejich překonání je nutné zřídit bezpečné přechody.

                                                                                                                                                     

 

Připojení a provoz používaného elektronářadí (svářečky, vrtačky apod.) musí být v souladu s
nařízením vlády č. 378/2001 Sb. Připojovací elektrická vedení pro provoz ručního 

elektrického nářadí a zařízení na stavbách musí být udržována podle pokynů jejich výrobců a pravidelně 
stanovených lhůtách podrobována revizi. 

Zvláštní pozornost vyžaduje manipulace s lepidly a se zálivkovou hmotou (roztok PVC v organickém 
494 pro tuto hmotu (tetrahydrofuran). Jedná se o hořlaviny I. třídy a manipulace 

nimi vyžaduje proto zachování obvyklých bezpečnostních opatření pro tuto kategor
náležitě upraveném a označeném skladu hořlavin, zákaz kouření a přístupu s otevřeným ohněm při práci, 

az používání v uzavřených prostorách. Hořící THF lze hasit kromě běžných hasicích přístrojů i velkým 

Vdechování par THF má za následek pocit závratě, bolest hlavy a celkovou nevolnost. Uvedené 
symptomy ale rychle mizí na čerstvém vzduchu. Při potřísnění pokožky dochází k jejímu podráždění, které mizí 

Pokud vnikne THF do oka, musí být oko vyplachováno silným proudem vody po dobu 10 až 15 minut. 
Poté je nutno vyhledat očního lékaře. Při polknutí THF je nezbytné ihned vyvolat zvracení a v každém případě 
co nejrychleji dopravit postiženého k lékaři. 

Izolatéři pracující s fóliemi a jakékoliv osoby pohybující se po střeše musí být předem pouč
okrý nebo namrzlý povrch fólie je značně kluzký a vyžaduje zvýšené opatrnosti při pocházení po položené 

Na většině nově zahajovaných staveb je vyžadováno zpracování systému prevence rizik BOZP. 
dokumentace je obvykle součástí dokladové části k  převzetí staveniště. Dodržování opatření 

rolováno vedením stavby a na větších stavbách pak inspektorem bezpečnost práce.

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je základní normou pro vytvoření podmínek pro účinnou 
ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování 1. pomoci při živelných pohromách 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci je prováděcím předpisem výše uvedeného zákona 
oblasti požární bezpečnosti. 

Další relevantní předpisy upravují a blíže specifikují konkrétní požadavky na požární bezpečnost staveb 
např. vyhláška MV č. 202/1999 Sb. technické podmínky požárních dveří, zákon č. 102/2001 Sb. 

59/1998 Sb. o obecných požadavcích na bezpečnost stavebních výrobků. 

Bezpečnost střechy při užívání  

Podle účelu užívání musí být na střešní plášť umožněn bezpečný přístup. Na střechy s
řešen samostatně  projektovou dokumentací. Pro ostatní střechy musí být zajištěn přístup 

pro kontrolu, údržbu a obnovu technických zařízení umístěných na střešním plášti. Min. rozměr průchozího 
provozem je stanoven ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení na 

jednotlivým zařízením umístěným na střeše musí být opatřeny protiskluznou 
Rovněž kvalita materiálů umístěných pod pochozí vrstvou by měla dlouhodobě odolávat očekávaným 

Na střešních pláštích musí být instalován záchytný systém pro její kontrolu, údržbu a obnovu a rovněž 
řízení. Záchytný systém je možné nahradit ochranným zábradlím podle ČSN 74 

Bezpečnostní pokyny pro pohyb pracovníků na střešním plášti je třeba zapracovat 
ohledem na proměnné klimatické podmínky. V provozním řádu střechy by měl být 

vymezen seznam poučených osob, které na ni mají povolen vstup. 

Střechy bez provozu, na něž je povolen přístup jen osobám poučeným, musí být vybaveny 
přístupovým průlezným otvorem min. rozměru 600x600 mm, který může procházet celou skladbou střešního 

přiléhajících stěnových konstrukcích platí min. rozměr průlezného otvoru 

Hromosvodná zařízení umístěná na střešním plášti v pochozích trasách nesmí vytvářet překážky 
je nutné zřídit bezpečné přechody. 
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Připojení a provoz používaného elektronářadí (svářečky, vrtačky apod.) musí být v souladu s platnými 
nařízením vlády č. 378/2001 Sb. Připojovací elektrická vedení pro provoz ručního 

ů jejich výrobců a pravidelně 

lepidly a se zálivkovou hmotou (roztok PVC v organickém 
řlaviny I. třídy a manipulace 

nimi vyžaduje proto zachování obvyklých bezpečnostních opatření pro tuto kategorii: skladování pouze 
náležitě upraveném a označeném skladu hořlavin, zákaz kouření a přístupu s otevřeným ohněm při práci, 

az používání v uzavřených prostorách. Hořící THF lze hasit kromě běžných hasicích přístrojů i velkým 

Vdechování par THF má za následek pocit závratě, bolest hlavy a celkovou nevolnost. Uvedené 
ři potřísnění pokožky dochází k jejímu podráždění, které mizí 

Pokud vnikne THF do oka, musí být oko vyplachováno silným proudem vody po dobu 10 až 15 minut. 
hned vyvolat zvracení a v každém případě 

Izolatéři pracující s fóliemi a jakékoliv osoby pohybující se po střeše musí být předem poučeni, 
patrnosti při pocházení po položené 

stému prevence rizik BOZP. 
veniště. Dodržování opatření 

rolováno vedením stavby a na větších stavbách pak inspektorem bezpečnost práce. 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je základní normou pro vytvoření podmínek pro účinnou 
omoci při živelných pohromách 

výše uvedeného zákona 

ifikují konkrétní požadavky na požární bezpečnost staveb 
ákon č. 102/2001 Sb. 

ístup. Na střechy s provozem 
projektovou dokumentací. Pro ostatní střechy musí být zajištěn přístup 

ní umístěných na střešním plášti. Min. rozměr průchozího 
Základní ustanovení na 

jednotlivým zařízením umístěným na střeše musí být opatřeny protiskluznou úpravou. 
Rovněž kvalita materiálů umístěných pod pochozí vrstvou by měla dlouhodobě odolávat očekávaným 

Na střešních pláštích musí být instalován záchytný systém pro její kontrolu, údržbu a obnovu a rovněž 
řízení. Záchytný systém je možné nahradit ochranným zábradlím podle ČSN 74 

m plášti je třeba zapracovat 
ozním řádu střechy by měl být 

Střechy bez provozu, na něž je povolen přístup jen osobám poučeným, musí být vybaveny 
elou skladbou střešního 

přiléhajících stěnových konstrukcích platí min. rozměr průlezného otvoru 

asách nesmí vytvářet překážky 



 

                                                                                                                             

 

 

Obvod střešního pláště musí být konstrukčně řeš
nebo prvků střešního pláště a zařízení na něm umístěných přes jeho okraj.

13. Zásady první pomoci 

Při práci s asfaltovými pásy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, tj. nepít, nejíst a nekouřit 
při vlastním natavování pásů, kdy se uvolňují těkavé látky. Při znečištění asfaltem doporučujeme čistit tato 
místa pomocí past na ruce, mýdel, jedlých olejů atd. nepoužívat ře
Při práci s asfaltem, resp. při natavování asfaltových pásů může dojít k
V takovém případě je nutné ochladit vrstvu asfaltu na povrchu těla, nej
se z povrchu těla nesmí odstraňovat, aby se neporušily případně vzniklé puchýře. Asfalt lze z
odstranit pouze v případech, kdy jsou zalepené oči a uši. Na odstranění asfaltu v
použít vazelínu nebo vazelínový tuk.  Při těžší
rozpouštědla (benzín, petrolej). Je třeba zajistit konečné ošetření ve z
resp. na pohotovosti. Při popáleninách velmi malého rozsahu lze popálené místo očistit lékárenským ben
natřít mastí na popáleniny a obvázat sterilním obvazem.

14. Odpady a jejich likvidace

Odstraňování odpadů ze syntetických fólií Fatrafol 
FATRAFOL 804, FATRAFOL 814, FATRAFOL P 918/SG
předpisy. Čistý odpad lze recyklovat, odpad znečištěný nebo jinak nevhodný k
Odpad znečištěný nebezpečnými látkami je třeba ekologicky likvidovat n
ve spalovnách. 

Odřezky a nevyužitelné zbytky izolací z
lze uložit bez jakéhokoli omezení na skládce stavebního odpadu. V
je možné odpady vznikající ve větším množství
vlknitou izolaci). Obaly izolací – plastové fólie (LDPE) se musí předat ke zpětnému využití, Rockwool je členem 
sdružení pro recyklaci odpadových materiálů

 Likvidace odpadů z tvrdých pěnových plastů PIR  se provádí buď ve spalovnách nebo na vyhrazených 
skládkách. S ohledem na životní prostředí se z hygienického hlediska nedoporučuje pálit zbytky odpadů volně 
na ploše nebo v lokálních topidlech.

15. Údržba  

Povlaková krytina s ochranným posypem opatřených asfaltových pásů nebo
deklarována jako bezúdržbová. To znamená, že po celou dobu její životnosti nejsou nutná žádná opatření 
k zajištění její plné funkčnosti v 
pravidelných kontrol 

 
Údržba má zahrnovat: 
– kontroly střechy v pravidelných intervalech, dvakrát ro
– tato kontrola má zahrnovat:
– vyčištění dešťových svod
– odstranění kamínků, větvi
– kontrolu oplechování podél okraj
– odstranění porostu,  
– pružné spoje dilatačních lišt se mají kontrolovat každých 5 let a v p
– oplechování zdí, odvodně
těsnicí materiály spojů 
– kontrolu a v případě potř
– opravu odřenin a menšího poškození od nárazu
Při výměně prvků je třeba, aby t

 

                                                                                                                                                     

 

Obvod střešního pláště musí být konstrukčně řešen tak, aby nemohlo dojít k pádu
nebo prvků střešního pláště a zařízení na něm umístěných přes jeho okraj. 

Zásady první pomoci  

sy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, tj. nepít, nejíst a nekouřit 
při vlastním natavování pásů, kdy se uvolňují těkavé látky. Při znečištění asfaltem doporučujeme čistit tato 
místa pomocí past na ruce, mýdel, jedlých olejů atd. nepoužívat ředidel, acetonu, tr

asfaltem, resp. při natavování asfaltových pásů může dojít k popálení rozehřátou asfaltovou hmotou. 
takovém případě je nutné ochladit vrstvu asfaltu na povrchu těla, nejlépe vodou. Ochlazený asfalt 

povrchu těla nesmí odstraňovat, aby se neporušily případně vzniklé puchýře. Asfalt lze z
případech, kdy jsou zalepené oči a uši. Na odstranění asfaltu v tomto případě je potřeba 

použít vazelínu nebo vazelínový tuk.  Při těžších popáleninách se v žádném případě nesmí použít organická 
rozpouštědla (benzín, petrolej). Je třeba zajistit konečné ošetření ve zdravotnickém zařízení, 

pohotovosti. Při popáleninách velmi malého rozsahu lze popálené místo očistit lékárenským ben
natřít mastí na popáleniny a obvázat sterilním obvazem. 

Odpady a jejich likvidace 

Odstraňování odpadů ze syntetických fólií Fatrafol – s odpady z fólií PVC-P FATRAFOL
, FATRAFOL P 918/SG-PV a P 918/H musí být nakládáno v

předpisy. Čistý odpad lze recyklovat, odpad znečištěný nebo jinak nevhodný k recyklaci je možné sládkovat. 
Odpad znečištěný nebezpečnými látkami je třeba ekologicky likvidovat na speciálních skládkách nebo spálením 

Odřezky a nevyužitelné zbytky izolací z minerálních vláken tvoří inertní stavební odpad ostatní, který 
lze uložit bez jakéhokoli omezení na skládce stavebního odpadu. V případě předběžné dohody s

možné odpady vznikající ve větším množství recyklovat (slisováním do briket a přetavením zpět na prvotřídní 
plastové fólie (LDPE) se musí předat ke zpětnému využití, Rockwool je členem 

sdružení pro recyklaci odpadových materiálů (EKO-KOM), kterému odvádí za obalové materiály příslušné taxy

tvrdých pěnových plastů PIR  se provádí buď ve spalovnách nebo na vyhrazených 
skládkách. S ohledem na životní prostředí se z hygienického hlediska nedoporučuje pálit zbytky odpadů volně 

ních topidlech. 

ochranným posypem opatřených asfaltových pásů nebo
deklarována jako bezúdržbová. To znamená, že po celou dobu její životnosti nejsou nutná žádná opatření 

 daných podmínkách. Tím není dotčena povinnost správce k výkonu 

echy v pravidelných intervalech, dvakrát ročně 
tato kontrola má zahrnovat: 

ů a listových filtrů 
tviček, listů atd. 

kontrolu oplechování podél okrajů střechy, komínových těles, odvodnění a svě

ních lišt se mají kontrolovat každých 5 let a v případě potřeby vym
ění atd. se má kontrolovat každých 5 let a v případě pot

řeby výměnu minerálních vrchních vrstev asfaltových pás
enin a menšího poškození od nárazu 

eba, aby tyto prvky schválil výrobce a vztahovalo se na ně 
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pádu konstrukčních částí 

sy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, tj. nepít, nejíst a nekouřit 
při vlastním natavování pásů, kdy se uvolňují těkavé látky. Při znečištění asfaltem doporučujeme čistit tato 

didel, acetonu, trichlorethylenu apod. 
popálení rozehřátou asfaltovou hmotou. 

lépe vodou. Ochlazený asfalt 
povrchu těla nesmí odstraňovat, aby se neporušily případně vzniklé puchýře. Asfalt lze z povrchu těla 

tomto případě je potřeba 
žádném případě nesmí použít organická 

dravotnickém zařízení, 
pohotovosti. Při popáleninách velmi malého rozsahu lze popálené místo očistit lékárenským benzínem, 

ATRAFOL 810, ( 810/V), 
nakládáno v souladu s platnými 

recyklaci je možné sládkovat. 
speciálních skládkách nebo spálením 

minerálních vláken tvoří inertní stavební odpad ostatní, který 
předběžné dohody s výrobcem 

recyklovat (slisováním do briket a přetavením zpět na prvotřídní 
plastové fólie (LDPE) se musí předat ke zpětnému využití, Rockwool je členem 

vé materiály příslušné taxy. 

tvrdých pěnových plastů PIR  se provádí buď ve spalovnách nebo na vyhrazených 
skládkách. S ohledem na životní prostředí se z hygienického hlediska nedoporučuje pálit zbytky odpadů volně 

ochranným posypem opatřených asfaltových pásů nebo fólií PVC-P je výrobci 
deklarována jako bezúdržbová. To znamená, že po celou dobu její životnosti nejsou nutná žádná opatření 

daných podmínkách. Tím není dotčena povinnost správce k výkonu 

ětlíků 

eby vyměnit 
potřeby vyměnit 

nu minerálních vrchních vrstev asfaltových pásů 

ě ETA. 



 

                                                                                                                             

 

 

Dojde-li k lokálnímu porušení její celistvosti (mechanickým poškozením, vysokou teplotou, působením 
chemických látek a přípravků apod.), provedení opravy spočívá v
záplatou vhodného tvaru povlakové krytiny 

- v případě asfaltových pásů plynovým hořákem nebo horkovzdušně po zatlačení, tzv. utopení původního 
ochranného posypu, 

- v případě PVC-P fólií horkovzdušným svarem na očištěný, po
folie je možné použít čistou vodu s
na bázi FPO je doporučeno očištění povrchu staré fólie „izopropyl alkoholem“
nelze záplatu přivařit na horní líc fólie, je možné tuto podsunout pod fólii v
původní fólii na záplatu. Po svaření je
poškození menšího rozsahu použijeme dodávané pre
druh 12 kruhového tvaru. Při aplikaci záplat čtvercového nebo obdélníkového tvaru 
zaoblit rohy záplat v rádiusu cca 40 mm.

16. Záruka a záruční podmínky pro použité výrobky 

16.1. Parotěsná zábrana  

16.1.1. Asfaltové pásy –

Záruční doba na specifikované samolepící asfaltové parotěsné zábrany je 
pojišťovnou, kryje výrobní vady výrobků a následné škody jimi způsobené, 
či následné poškození výrobků a je podmíněna násled

- pokládku provedla oprávněná a kvalifikovaná firma oprávněnými 
- byl dodržen technologický postup výrobce
- byly dodrženy podmínky dopravy a skladování,
- byly splněny obchodní podmínky výrobce
- po dobu záruky je umožněn přístup pracovníků dodavatele ke kontrole funk

pláště, 
- v průběhu záruční doby smí případné další úpravy na střeše, při kterých dojde k

povlakové krytiny provádět pouze smluvně příslušná prováděcí firma.

Záruka nevztahuje na výrobky:

- které byly evidentně mechanicky, chemicky nebo jinak poškozené,
- byly zpracovány, přestože měly zjevné vady a nedostatky,
- nevhodně použité nebo nekvalitně zpracované v
- zpracované v nevhodných klimatických podmínkách nebo na nevhodných podkladech.

Při uplatňování reklamace:

- neprodleně, písemně následující den, po zjištění vady nebo termínu, kdy tato mohla být zjištěna 
s vynaložením patřičné péče, informovat výrobce,

- doložit číslo faktury, kopii dodacího listu, výrobní identifikační štítek výrobku, datum výroby, číslo 
výrobní šarže. 

16.1.2. Plastové folie - Fatra

Záruka na dodávku parotěsnící vrstvy z
zák.č. 89/2012 Sb. – Nový občanský
na dodávku zboží co do množství a kvality a výrobce se zaručuje, že dodané zboží bude po dobu min. 10 let 
způsobilé ke smluvenému nebo obvyklému účelu jeho použití. Záruka se nevztahuje na vady 
nesprávnou manipulací a/nebo nesprávným způsobem skladování a/nebo nesprávnou aplikací v
s technickou dokumentací výrobce (

Lhůta pro vyřešení reklamace je sta

                                                                                                                                                     

 

li k lokálnímu porušení její celistvosti (mechanickým poškozením, vysokou teplotou, působením 
chemických látek a přípravků apod.), provedení opravy spočívá v přeplátování poškozeného místa plošno

povlakové krytiny stejné kvality a jejím přivařením,  

případě asfaltových pásů plynovým hořákem nebo horkovzdušně po zatlačení, tzv. utopení původního 

horkovzdušným svarem na očištěný, povrch stávající fólie. K očištění povrchu 
je možné použít čistou vodu s malým množstvím saponátu, líh nebo technický benzín.

doporučeno očištění povrchu staré fólie „izopropyl alkoholem“ Pokud z
áplatu přivařit na horní líc fólie, je možné tuto podsunout pod fólii v místě poškození a přivařit 

původní fólii na záplatu. Po svaření je doporučeno svary PVC-P fólií ošetřit pojistnou zálivkou
poškození menšího rozsahu použijeme dodávané prefabrikované záplaty z PVC

kruhového tvaru. Při aplikaci záplat čtvercového nebo obdélníkového tvaru 
rádiusu cca 40 mm.  

Záruka a záruční podmínky pro použité výrobky  

– Axter 

Záruční doba na specifikované samolepící asfaltové parotěsné zábrany je 10 let
pojišťovnou, kryje výrobní vady výrobků a následné škody jimi způsobené, nikoliv však vady provádění, 

následné poškození výrobků a je podmíněna následnými požadavky: 

pokládku provedla oprávněná a kvalifikovaná firma oprávněnými proškolenými pracovníky,
výrobce, 

byly dodrženy podmínky dopravy a skladování, 
y splněny obchodní podmínky výrobce, 

přístup pracovníků dodavatele ke kontrole funkčnosti skladby střešního  

průběhu záruční doby smí případné další úpravy na střeše, při kterých dojde k porušení celistvosti 
povlakové krytiny provádět pouze smluvně příslušná prováděcí firma. 

nevztahuje na výrobky: 

teré byly evidentně mechanicky, chemicky nebo jinak poškozené, 
byly zpracovány, přestože měly zjevné vady a nedostatky, 

evhodně použité nebo nekvalitně zpracované v rozporu s technologickými předpisy výrobce,
h klimatických podmínkách nebo na nevhodných podkladech. 

Při uplatňování reklamace: 

neprodleně, písemně následující den, po zjištění vady nebo termínu, kdy tato mohla být zjištěna 
vynaložením patřičné péče, informovat výrobce, 

i dodacího listu, výrobní identifikační štítek výrobku, datum výroby, číslo 

Fatra 

Záruka na dodávku parotěsnící vrstvy z fólie FATRAPAR 0,20 a FATRAPAR 0,3
Nový občanský zákoník v platném znění a ostatními právními předpisy. Záruka se vztahuje 

na dodávku zboží co do množství a kvality a výrobce se zaručuje, že dodané zboží bude po dobu min. 10 let 
způsobilé ke smluvenému nebo obvyklému účelu jeho použití. Záruka se nevztahuje na vady 
nesprávnou manipulací a/nebo nesprávným způsobem skladování a/nebo nesprávnou aplikací v

echnickou dokumentací výrobce („Konstrukční a technologický předpis FATRAFOL-S, a technické listy fólií

Lhůta pro vyřešení reklamace je stanovena na 30 kalendářních dnů od data přijetí písemné reklamace.
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li k lokálnímu porušení její celistvosti (mechanickým poškozením, vysokou teplotou, působením 
přeplátování poškozeného místa plošnou 

případě asfaltových pásů plynovým hořákem nebo horkovzdušně po zatlačení, tzv. utopení původního 

očištění povrchu PVC-P 
malým množstvím saponátu, líh nebo technický benzín. Pro fólie 

Pokud z jakýchkoli důvodů 
místě poškození a přivařit 

ošetřit pojistnou zálivkou. Pro lokální 
fabrikované záplaty z PVC-P nebo FPO 

kruhového tvaru. Při aplikaci záplat čtvercového nebo obdélníkového tvaru doporučujeme 

10 let. Záruka je kryta 
nikoliv však vady provádění, 

pracovníky, 

čnosti skladby střešního  

porušení celistvosti 

technologickými předpisy výrobce, 

neprodleně, písemně následující den, po zjištění vady nebo termínu, kdy tato mohla být zjištěna 

i dodacího listu, výrobní identifikační štítek výrobku, datum výroby, číslo 

3 se řídí ustanoveními 
a ostatními právními předpisy. Záruka se vztahuje 

na dodávku zboží co do množství a kvality a výrobce se zaručuje, že dodané zboží bude po dobu min. 10 let 
způsobilé ke smluvenému nebo obvyklému účelu jeho použití. Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé 
nesprávnou manipulací a/nebo nesprávným způsobem skladování a/nebo nesprávnou aplikací v rozporu 

S, a technické listy fólií).  

novena na 30 kalendářních dnů od data přijetí písemné reklamace. 



 

                                                                                                                             

 

 

16.2. Tepelná izolace  

16.2.1. Tepelně izolační desky z minerálních vláken

Záruka a postup jejího poskytování se uplatňuje na dodané tepelně izolační výrobky 
obchodního zákoníku právním subjektům, v
v plném rozsahu podle aktuálně platných předpisů

Záruka výrobce na materiál zde popisované skladby střešního pláště je 24 měsíců.
 
Uplatnění záruky a záručních podmínek je 
doklad. V případě, kdy nastane reklamace zboží ze strany smluvního partnera, je zapotřebí součinnosti 
v následujících ohledech: 

- termínové reklamace – kupující je požádán
od dopravní společnosti, další postup je upraven v

- množstevní reklamace – postup dle předchozího, přitom se musí stanovit, kdy a jakým způsobem došlo 
k nesouladu objednaného a dodaného zboží a odpovědnost za tento rozdíl a podle toho se upraví další 
postup, přitom Rockwool se zavazuje k
poskytnul náhradní výrobky za případné chybějící nebo zaměněné zboží v
a hladkého průběhu stavebně montážní činnosti

- kvalitativní reklamace dodaného zboží 
a ponechat odděleně na stavbě, aby nedošl
k prohlídce a zahájení řízení: kvalitativní parametry jsou stanoveny v
vydaných notifikovanou osobou a podle takto deklarovaných parametrů se rozhoduje o splnění kv
zboží a dalším postupu. Je-li zboží poškozeno transportem od výrobce na místo stavby, manipulací během 
přepravy, dále manipulací během staveništní přepravy, nevhodným zacházením a skladováním 
v podmínkách, které neodpovídají dodacím podmínkám, musí d
poškození a v dalším postupu se stanoví, jak nahradit poškozené zboží a na čí náklady se tak bude dít,

- kvalitativní reklamace dodaného zboží 
sektor, kde se vada nachází, vyzvat neprodleně výrobce k
vyřízení reklamace, zdokumentovat stav a pokud to není nezbytně nutné z
následných škod, pokud možno nepokračovat v
zjistit, zda se jedná o vadu zboží (a o jakou vadu se přesně jedná) a jakým způsobem vada vznikla (vady 
skryté, vady při nevhodném použití, vady vyvolané klimatickými vlivy, poškození při transportu na stavbu, 
poškození skladováním a manipulaci mimo stavbu a na stavbě, vady
a provozem v prostoru střechy apod.), dále pak o způsobu nápravy, kdo za něj ponese náklady a v
termínu dojde k nápravě vady zboží a jakým způsobem, jaké jsou (odha
na odstranění vadných výrobků a opravu souvisejících prací a jiného střešního materiálu pro výměnu 
vadných výrobků a kdo je ponese, v
na stavbě zúčastněných osob, vyhra
vzorky zboží do vlastní zkušební laboratoře, kde na základě 
technických a fyzkálních vlastností k
podmínky (parametry z technického listu deklarované v
bude smluvní partner seznámen
pro technické provedení příslušných zkoušek a do
vykazuje předmětnou vadu, ale nebylo ovlivněno, poškozeno nebo zničeno v
provozu nebo užívání (ve střešním plášti), zejména nebylo zničeno masivním zatékáním srážek za současné 
mechanické deformace a zatěžování; toto zkoušení nijak neovlivňuje právo investora, majitele objektu 
nebo vyššího zhotovitele stavby nebo smluvního partnera provést nezávislé zkoušky třetí osobou 
(laboratoří s akreditací) a použít je jako vlastní důkaz
stavebního řízení, povaha některých 
seznámení s projektem, dokumentací stavby (stavebním deníkem)
podobnými doklady, provedení návštěvy a místního řízení na stavbě (např. v
případně návštěvy tzv. kontrolního dne, výrobní porady apod.), k
na místo stavby a možnost uskutečnění jmenovaných procedur a činností, eve
ke kterým je vyzván oprávněným smluvním partnerem nebo jeho prostřednictvím. V
a nezbytnosti zachovává Rockwool, a.s. diskrétnost o věcech, se kterými byl seznámen v
jako s fakty a dokumentací tvořící výrobní tajemství nebo duševní vlastnictví třetích osob, které nemá být 
dále sdělováno (včetně fotodokumentace stavby, bezpečnostních opatření apod.).

                                                                                                                                                     

 

epelně izolační desky z minerálních vláken na bázi kamenné vlny

Záruka a postup jejího poskytování se uplatňuje na dodané tepelně izolační výrobky 
obchodního zákoníku právním subjektům, v případě dodání zboží fyzickým osobám podle občanského zákoníku 

podle aktuálně platných předpisů.  

Záruka výrobce na materiál zde popisované skladby střešního pláště je 24 měsíců.

a záručních podmínek je automatické a kupujícímu se o tom nevystavuje žádný speciální 
případě, kdy nastane reklamace zboží ze strany smluvního partnera, je zapotřebí součinnosti 

kupující je požádán o předložení dodacích listů a dokladů o převzetí zboží 
dopravní společnosti, další postup je upraven v rámci aktuálně platné kupní smlouvy,

postup dle předchozího, přitom se musí stanovit, kdy a jakým způsobem došlo 
bjednaného a dodaného zboží a odpovědnost za tento rozdíl a podle toho se upraví další 

postup, přitom Rockwool se zavazuje k tomu, aby urychleně vyrobil a dopravil na místo stavby nebo 
poskytnul náhradní výrobky za případné chybějící nebo zaměněné zboží v rámci pokud možno nerušeného 

hladkého průběhu stavebně montážní činnosti bez zbytečného přerušení činnosti, 
kvalitativní reklamace dodaného zboží – u zboží nezabudovaného do ploché střechy je potřeba toto označit 
a ponechat odděleně na stavbě, aby nedošlo k záměně a jeho použití – a neprodleně vyzvat výrobce 

prohlídce a zahájení řízení: kvalitativní parametry jsou stanoveny v technických listech a certifikátech 
vydaných notifikovanou osobou a podle takto deklarovaných parametrů se rozhoduje o splnění kv

li zboží poškozeno transportem od výrobce na místo stavby, manipulací během 
přepravy, dále manipulací během staveništní přepravy, nevhodným zacházením a skladováním 

podmínkách, které neodpovídají dodacím podmínkám, musí dojít k dohodě o odpovědnosti za vzniklá 
dalším postupu se stanoví, jak nahradit poškozené zboží a na čí náklady se tak bude dít,

kvalitativní reklamace dodaného zboží – u zboží již zabudovaného do ploché střechy je potřeba vymezit 
se vada nachází, vyzvat neprodleně výrobce k návštěvě stavby a postupovat k

vyřízení reklamace, zdokumentovat stav a pokud to není nezbytně nutné z důvodu zabránění vzniku 
následných škod, pokud možno nepokračovat v daných místech v dalších pracích: v dalším postupu se musí 
zjistit, zda se jedná o vadu zboží (a o jakou vadu se přesně jedná) a jakým způsobem vada vznikla (vady 
skryté, vady při nevhodném použití, vady vyvolané klimatickými vlivy, poškození při transportu na stavbu, 

a manipulaci mimo stavbu a na stavbě, vady vyvolané nadměrným zatížením 
prostoru střechy apod.), dále pak o způsobu nápravy, kdo za něj ponese náklady a v

nápravě vady zboží a jakým způsobem, jaké jsou (odhadované 
odstranění vadných výrobků a opravu souvisejících prací a jiného střešního materiálu pro výměnu 

vadných výrobků a kdo je ponese, v případě, že vznikne nutnost posouzení kvality zboží podle požadavku 
na stavbě zúčastněných osob, vyhrazuje si Rockwool, a.s. právo odvézt potřebné a předem schválené 
vzorky zboží do vlastní zkušební laboratoře, kde na základě bezplatných zkoušek proběhne porovnání 
technických a fyzkálních vlastností k identifikaci stavu, zda výrobek splňuje či nesplňuje kv

technického listu deklarované v certifikátu v úrovni CE-Mark) a s
bude smluvní partner seznámen; vzorky přitom musí mít dostatečnou velikost a množství potřebné 

technické provedení příslušných zkoušek a doporučuje se, aby vzorky pocházely ze zboží, které 
vykazuje předmětnou vadu, ale nebylo ovlivněno, poškozeno nebo zničeno v průběhu dalšího zabudování, 
provozu nebo užívání (ve střešním plášti), zejména nebylo zničeno masivním zatékáním srážek za současné 

echanické deformace a zatěžování; toto zkoušení nijak neovlivňuje právo investora, majitele objektu 
nebo vyššího zhotovitele stavby nebo smluvního partnera provést nezávislé zkoušky třetí osobou 

a použít je jako vlastní důkaz, jelikož Rockwool, a.s. není zpravidla účastníkem 
stavebního řízení, povaha některých výše uvedených reklamací a jejich účinného postupu 

projektem, dokumentací stavby (stavebním deníkem) a dokumentací ke zboží
provedení návštěvy a místního řízení na stavbě (např. v rámci vlastního postupu, 

případně návštěvy tzv. kontrolního dne, výrobní porady apod.), k čemuž žádá Rockwool, a.s. o pozvání 
a možnost uskutečnění jmenovaných procedur a činností, eventuálně dalších

kterým je vyzván oprávněným smluvním partnerem nebo jeho prostřednictvím. V
nezbytnosti zachovává Rockwool, a.s. diskrétnost o věcech, se kterými byl seznámen v

vořící výrobní tajemství nebo duševní vlastnictví třetích osob, které nemá být 
dále sdělováno (včetně fotodokumentace stavby, bezpečnostních opatření apod.). 
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kamenné vlny - Rockwool  

Záruka a postup jejího poskytování se uplatňuje na dodané tepelně izolační výrobky – zboží -  podle 
případě dodání zboží fyzickým osobám podle občanského zákoníku 

Záruka výrobce na materiál zde popisované skladby střešního pláště je 24 měsíců. 

nevystavuje žádný speciální 
případě, kdy nastane reklamace zboží ze strany smluvního partnera, je zapotřebí součinnosti 

ů a dokladů o převzetí zboží 
rámci aktuálně platné kupní smlouvy, 

postup dle předchozího, přitom se musí stanovit, kdy a jakým způsobem došlo 
bjednaného a dodaného zboží a odpovědnost za tento rozdíl a podle toho se upraví další 

tomu, aby urychleně vyrobil a dopravil na místo stavby nebo 
pokud možno nerušeného 

 
u zboží nezabudovaného do ploché střechy je potřeba toto označit 

a neprodleně vyzvat výrobce 
technických listech a certifikátech 

vydaných notifikovanou osobou a podle takto deklarovaných parametrů se rozhoduje o splnění kvality 
li zboží poškozeno transportem od výrobce na místo stavby, manipulací během 

přepravy, dále manipulací během staveništní přepravy, nevhodným zacházením a skladováním 
dohodě o odpovědnosti za vzniklá 

dalším postupu se stanoví, jak nahradit poškozené zboží a na čí náklady se tak bude dít, 
u zboží již zabudovaného do ploché střechy je potřeba vymezit 

návštěvě stavby a postupovat k účinnému 
důvodu zabránění vzniku 

dalším postupu se musí 
zjistit, zda se jedná o vadu zboží (a o jakou vadu se přesně jedná) a jakým způsobem vada vznikla (vady 
skryté, vady při nevhodném použití, vady vyvolané klimatickými vlivy, poškození při transportu na stavbu, 

vyvolané nadměrným zatížením 
prostoru střechy apod.), dále pak o způsobu nápravy, kdo za něj ponese náklady a v jakém 

dované – rozpočtové) náklady 
odstranění vadných výrobků a opravu souvisejících prací a jiného střešního materiálu pro výměnu 

případě, že vznikne nutnost posouzení kvality zboží podle požadavku 
zuje si Rockwool, a.s. právo odvézt potřebné a předem schválené 

zkoušek proběhne porovnání 
identifikaci stavu, zda výrobek splňuje či nesplňuje kvalitativní 

Mark) a s těmito závěry 
elikost a množství potřebné 

poručuje se, aby vzorky pocházely ze zboží, které 
průběhu dalšího zabudování, 

provozu nebo užívání (ve střešním plášti), zejména nebylo zničeno masivním zatékáním srážek za současné 
echanické deformace a zatěžování; toto zkoušení nijak neovlivňuje právo investora, majitele objektu 

nebo vyššího zhotovitele stavby nebo smluvního partnera provést nezávislé zkoušky třetí osobou 
ikož Rockwool, a.s. není zpravidla účastníkem 

a jejich účinného postupu vyžaduje 
umentací ke zboží a dalšími 

rámci vlastního postupu, 
čemuž žádá Rockwool, a.s. o pozvání 

ntuálně dalších takových, 
kterým je vyzván oprávněným smluvním partnerem nebo jeho prostřednictvím. V případě potřeby 

nezbytnosti zachovává Rockwool, a.s. diskrétnost o věcech, se kterými byl seznámen v rámci těchto řízení 
vořící výrobní tajemství nebo duševní vlastnictví třetích osob, které nemá být 



 

                                                                                                                             

 

 

16.2.2. Tepelně izolační desky z pěnových plastů 

Záruka, poskytnutá proškolenou prováděcí f
je odvislá od konkrétních jednání mezi příjemcem práce (investor, generální dodavatel stavby) a prováděcí 
firmou. 

Záruka výrobce na materiál zde popisované skladby střešního pláště za předpokladu pl
dodržení všech zde uvedených podmínek a provedení díla proškolenou firmou je 10 let.

Záruční list výrobců na použitý materiál v uvedené skladbě na konkrétní stavbu bude vystaven 
proškolenou provádějící firmou dle podmínek uvedených v
a uhrazené pojištění odpovědnosti za škodu třetím osobám

16.3. Povlaková krytina  

16.3.1. Asfaltové pásy –

Záruční doba na specifikované 
vady výrobků a následné škody jimi způsobené, nikoliv však vady provádění, či
a je podmíněna následnými požadavky:

- pokládku provedla oprávněná a kvalifikovaná firma oprávněnými proškolenými pracovníky,
- byl dodržen technologický postup výrobce,
- byly dodrženy podmínky dopravy a skladování,
- byly splněny obchodní podmínky výrobce,
- po dobu záruky je umožněn přístup pracovníků dodavatele ke kontrole funkčnosti skladby střešního 

pláště, 
- v průběhu záruční doby smí případné další úpravy na střeše, při kterých

povlakové krytiny provádět pouze smluvně příslušná prováděcí firma.

Záruka nevztahuje na výrobky:

- které byly evidentně mechanicky, chemicky nebo jinak poškozené,
- byly zpracovány, přestože měly zjevné vady a nedostatky,
- nevhodně použité nebo nekvalitně zpracované v
- zpracované v nevhodných klimatických podmínkách nebo na nevhodných podkladech.

Při uplatňování reklamace:

- neprodleně, písemně následující den, po zjištění vady nebo termínu,
s vynaložením patřičné péče, informovat výrobce,

- doložit číslo faktury, kopii dodacího listu, výrobní identifikační štítek výrobku, datum výroby, číslo 
výrobní šarže. 

16.3.2. Plastové folie - Fatra

Záruka a záruční podmínky pro povlako
s podmínkami poskytovanými prodávajícím pro parotěsnící PE fólie, jsou však rozšířeny o tyto aspekty:

Záruka může být uplatněna pouze odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou, která 
prokazuje odbornou způsobilost předložením platného osvědčení o odborné způsobilosti k
FATRAFOL. 

Záruka se vztahuje na dodaný materiál, nikoliv na montážní práce. 
Záruka za montáž hydroizolační

fólie nebývá obvykle smluvním subjektem z

Výrobce plastových fólií FATRAFOL vystavuje na základě požadavku zhotovitele a na konkrétní zakázku 
„Záruční list“ na dodaný druh hydroizolační fólie při splnění v

• Zpracování fólie podle zásad konstrukčního a technologického předpisu střešního 
hydroizolačního systému FATRAFOL

• Předložení protokolu z kontroly hydroizolačního systému (nesmí obsahovat
• Doložení čísla kupní smlouvy na zabudovaný materiál

                                                                                                                                                     

 

epelně izolační desky z pěnových plastů – PIR - Puren  

Záruka, poskytnutá proškolenou prováděcí firmou na dokončený střešní plášť v popisované technologii 
je odvislá od konkrétních jednání mezi příjemcem práce (investor, generální dodavatel stavby) a prováděcí 

na materiál zde popisované skladby střešního pláště za předpokladu pl
dodržení všech zde uvedených podmínek a provedení díla proškolenou firmou je 10 let.

Záruční list výrobců na použitý materiál v uvedené skladbě na konkrétní stavbu bude vystaven 
proškolenou provádějící firmou dle podmínek uvedených v záručním listě. Provádějící firma musí mít uzavřené 
a uhrazené pojištění odpovědnosti za škodu třetím osobám 

– Axter 

Záruční doba na specifikované povlakové krytiny je 10 let. Záruka je kryta pojišťovnou, kryje výrobní 
dné škody jimi způsobené, nikoliv však vady provádění, či následné poškození výrobků 

podmíněna následnými požadavky: 

pokládku provedla oprávněná a kvalifikovaná firma oprávněnými proškolenými pracovníky,
byl dodržen technologický postup výrobce, 

dodrženy podmínky dopravy a skladování, 
byly splněny obchodní podmínky výrobce, 
po dobu záruky je umožněn přístup pracovníků dodavatele ke kontrole funkčnosti skladby střešního 

průběhu záruční doby smí případné další úpravy na střeše, při kterých dojde k
povlakové krytiny provádět pouze smluvně příslušná prováděcí firma. 

Záruka nevztahuje na výrobky: 

které byly evidentně mechanicky, chemicky nebo jinak poškozené, 
byly zpracovány, přestože měly zjevné vady a nedostatky, 

ě použité nebo nekvalitně zpracované v rozporu s technologickými předpisy výrobce,
nevhodných klimatických podmínkách nebo na nevhodných podkladech.

Při uplatňování reklamace: 

neprodleně, písemně následující den, po zjištění vady nebo termínu, kdy tato mohla být zjištěna 
vynaložením patřičné péče, informovat výrobce, 

doložit číslo faktury, kopii dodacího listu, výrobní identifikační štítek výrobku, datum výroby, číslo 

Fatra 

Záruka a záruční podmínky pro povlakovou krytinu z fólií Fatrafol na bázi PVC
podmínkami poskytovanými prodávajícím pro parotěsnící PE fólie, jsou však rozšířeny o tyto aspekty:

Záruka může být uplatněna pouze odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou, která 
odbornou způsobilost předložením platného osvědčení o odborné způsobilosti k

Záruka se vztahuje na dodaný materiál, nikoliv na montážní práce.  
Záruka za montáž hydroizolační vrstvy, resp. za zhotovené dílo je předmětem smlouvy

fólie nebývá obvykle smluvním subjektem z tohoto typu smluvních vztahů. 

Výrobce plastových fólií FATRAFOL vystavuje na základě požadavku zhotovitele a na konkrétní zakázku 
„Záruční list“ na dodaný druh hydroizolační fólie při splnění v něm uvedených podmínek:

Zpracování fólie podle zásad konstrukčního a technologického předpisu střešního 
hydroizolačního systému FATRAFOL-S, vydaného výrobcem a platného v době provedení 

kontroly hydroizolačního systému (nesmí obsahovat vážné vady) 
Doložení čísla kupní smlouvy na zabudovaný materiál 
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popisované technologii 
je odvislá od konkrétních jednání mezi příjemcem práce (investor, generální dodavatel stavby) a prováděcí 

na materiál zde popisované skladby střešního pláště za předpokladu plného 
dodržení všech zde uvedených podmínek a provedení díla proškolenou firmou je 10 let. 

Záruční list výrobců na použitý materiál v uvedené skladbě na konkrétní stavbu bude vystaven 
rovádějící firma musí mít uzavřené 

. Záruka je kryta pojišťovnou, kryje výrobní 
následné poškození výrobků 

pokládku provedla oprávněná a kvalifikovaná firma oprávněnými proškolenými pracovníky, 

po dobu záruky je umožněn přístup pracovníků dodavatele ke kontrole funkčnosti skladby střešního 

dojde k porušení celistvosti 

technologickými předpisy výrobce, 
nevhodných klimatických podmínkách nebo na nevhodných podkladech. 

kdy tato mohla být zjištěna 

doložit číslo faktury, kopii dodacího listu, výrobní identifikační štítek výrobku, datum výroby, číslo 

fólií Fatrafol na bázi PVC-P jsou shodné 
podmínkami poskytovanými prodávajícím pro parotěsnící PE fólie, jsou však rozšířeny o tyto aspekty: 

Záruka může být uplatněna pouze odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou, která 
odbornou způsobilost předložením platného osvědčení o odborné způsobilosti k aplikacím systémů 

vrstvy, resp. za zhotovené dílo je předmětem smlouvy o dílo a výrobce 

Výrobce plastových fólií FATRAFOL vystavuje na základě požadavku zhotovitele a na konkrétní zakázku 
m uvedených podmínek: 

Zpracování fólie podle zásad konstrukčního a technologického předpisu střešního 
 

 



 

                                                                                                                             

 

 

• Umožnění kontroly provedeného díla výrobcem fólie
• Písemné nahlášení zjištěné netěsnostiv době trvání záruční doby prodejci, případně výrobci

16.4. Kotevní prvky – EJOT 

Platnost záruky na výše uvede
pro upevňovače pozinkované s organickou povrchovou úpravou.

Podmínky platnosti záruky jsou v dokumentu „Záruka na spojovací materiál EJOT pro stavební 
upevňování“ pro systémy mechanicky kotvených p

16.5. Odvodňovací systém - TopWet 

Záruka na veškeré prvky systému Topwet s.r.o. je poskytována na dobu 24 měsíců. 
prodloužená záruka na vodotěsnost na všechny produkty společnosY Topwet
10-let od data převzem odběratelem
vpusm a společnost nenese záruku za mechanické poškození vpusm neodbornou manipulací

16.6. Prvky ochrany zdraví a bezpečnosti při údržbě 

Záruka na veškeré prvky systému Topsafe je poskytována na dobu 24 měsíců s
prvky automaticky prodlužuje při podepsání servisní smlouvy za podmínky pravid
a to až na celkových 10 let. 

17.  Reklamační řízení 

Při uplatňování reklamace: 

- neprodleně, písemně následující den, po zjištění vady nebo termínu, kdy tato mohla být zjištěna 
s vynaložením patřičné péče, informovat výrobce,

- doložit číslo faktury, kopii dodacího li
výrobní šarže. 

 
V případě, že dodané zboží neodpovídá co do množství, kvality, provedení nebo balení smluveným 

podmínkám, jedná se o vadu zboží. Zjištěnou vadu musí kupující bezodkladně oznámit
prokázat. Oznámení musí být podáno písemně a doplněno:

- identifikací kupní smlouvy nebo jiného dokladu (
- popis vady, 
- množství vadného materiálu
- způsob zjištění vady zboží. 

Součástí oznámení musí být výrobní štíte
za uplatněnou. 

Zjevné vady musí být uplatněny u prodávajícího nejpozději do 10
ode dne dodání zboží na místo určení. Pokud kupující tyto lhůty poruší, jeho právo na reklamac

Způsob řešení reklamované vady zboží je následující:
- vady jakosti – dodání náhradního bezvadného zboží za zboží vadné
- vady množství – dodání chybějícího množství
- vady právní – odstranění těchto vad

Kupující má vedle nároků ze záruky také náro
prokazatelně způsobena vadným plněním prodávajícího. Maximální výše ško
se ceně úspěšně reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřešení reklamace je stanovena na 30 kalendářních dnů od dat

V případě reklamování vady zboží je pro uznání reklamace nezbytné specifikovat o jako vadu jde a jaký 
je požadavek na náhradní plnění. Reklamace musí být podána u výrobce i písemně a to nejpozději následující 
den po jejím zjištění.  
  

                                                                                                                                                     

 

Umožnění kontroly provedeného díla výrobcem fólie 
Písemné nahlášení zjištěné netěsnostiv době trvání záruční doby prodejci, případně výrobci

Platnost záruky na výše uvedené výrobky EJOT je 25 let pro upevňovače nerezové a 15 let 
organickou povrchovou úpravou. 

Podmínky platnosti záruky jsou v dokumentu „Záruka na spojovací materiál EJOT pro stavební 
upevňování“ pro systémy mechanicky kotvených pružných střešních hydroizolací (MEFAWAME).

TopWet  

Záruka na veškeré prvky systému Topwet s.r.o. je poskytována na dobu 24 měsíců. 
prodloužená záruka na vodotěsnost na všechny produkty společnosY Topwet, s.r.o. určené k odvodnění na

let od data převzem odběratelem. VpusY musí být zabudované v souladu s montážním návodem střešních 
vpusm a společnost nenese záruku za mechanické poškození vpusm neodbornou manipulací

ny zdraví a bezpečnosti při údržbě – TopSafe 

Záruka na veškeré prvky systému Topsafe je poskytována na dobu 24 měsíců s tím, že se záruka na kotevní 
prvky automaticky prodlužuje při podepsání servisní smlouvy za podmínky pravidelných revizí 1x ročně, 

Reklamační řízení  

 

neprodleně, písemně následující den, po zjištění vady nebo termínu, kdy tato mohla být zjištěna 
vynaložením patřičné péče, informovat výrobce, 

doložit číslo faktury, kopii dodacího listu, výrobní identifikační štítek výrobku, datum výroby, číslo 

případě, že dodané zboží neodpovídá co do množství, kvality, provedení nebo balení smluveným 
podmínkám, jedná se o vadu zboží. Zjištěnou vadu musí kupující bezodkladně oznámit
prokázat. Oznámení musí být podáno písemně a doplněno: 

í smlouvy nebo jiného dokladu (faktura, dodací list), 

množství vadného materiálu, 
 

Součástí oznámení musí být výrobní štítek zboží; bez jeho předložení se reklamace nepovažuje 

Zjevné vady musí být uplatněny u prodávajícího nejpozději do 10-ti dnů od převzetí zb
dne dodání zboží na místo určení. Pokud kupující tyto lhůty poruší, jeho právo na reklamac

Způsob řešení reklamované vady zboží je následující: 
dodání náhradního bezvadného zboží za zboží vadné 

dodání chybějícího množství 
odstranění těchto vad 

Kupující má vedle nároků ze záruky také nárok na náhradu škody s tím omezením, 
prokazatelně způsobena vadným plněním prodávajícího. Maximální výše škody je dána částkou rovnající 

ceně úspěšně reklamovaného zboží. 
Lhůta pro vyřešení reklamace je stanovena na 30 kalendářních dnů od data přijetí písemné reklamace.

V případě reklamování vady zboží je pro uznání reklamace nezbytné specifikovat o jako vadu jde a jaký 
je požadavek na náhradní plnění. Reklamace musí být podána u výrobce i písemně a to nejpozději následující 
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Písemné nahlášení zjištěné netěsnostiv době trvání záruční doby prodejci, případně výrobci 

pevňovače nerezové a 15 let 

Podmínky platnosti záruky jsou v dokumentu „Záruka na spojovací materiál EJOT pro stavební 
ružných střešních hydroizolací (MEFAWAME). 

Záruka na veškeré prvky systému Topwet s.r.o. je poskytována na dobu 24 měsíců. Navíc je poskytována 
určené k odvodnění na dobu 

VpusY musí být zabudované v souladu s montážním návodem střešních 
vpusm a společnost nenese záruku za mechanické poškození vpusm neodbornou manipulací. 

tím, že se záruka na kotevní 
elných revizí 1x ročně, 

neprodleně, písemně následující den, po zjištění vady nebo termínu, kdy tato mohla být zjištěna 

stu, výrobní identifikační štítek výrobku, datum výroby, číslo 

případě, že dodané zboží neodpovídá co do množství, kvality, provedení nebo balení smluveným 
podmínkám, jedná se o vadu zboží. Zjištěnou vadu musí kupující bezodkladně oznámit výrobci a hodnověrně 

žení se reklamace nepovažuje 

ti dnů od převzetí zboží nebo 
dne dodání zboží na místo určení. Pokud kupující tyto lhůty poruší, jeho právo na reklamaci vad zaniká. 

tím omezením, že tato byla 
dy je dána částkou rovnající 

a přijetí písemné reklamace. 

V případě reklamování vady zboží je pro uznání reklamace nezbytné specifikovat o jako vadu jde a jaký 
je požadavek na náhradní plnění. Reklamace musí být podána u výrobce i písemně a to nejpozději následující 



 

                                                                                                                             

 

 

Reklamaci může uplatňovat

Reklamce může být:  Kvantitativn

Kvantitativní reklamace: 

1. Uvést dodací list, reklamované množství a sortiment dodaného zboží, které není v
s fakturovaným množstvím nebo sortimentem

Reklamace dodací lhůty:

1. Rozumí se termín popř. čas dodání v

Kvalitativní reklamace:

1. Je zakázáno zpracovávat reklamované zboží, které má zjevné vady či nedostatky, jež jsou 
patrné před jeho zpracováním 

2. Zachovat původní obal a výrobní štítek

3.   Společnost Puren GmbH, zastoupená na trhu 
poradce společnosti, 
o oprávněnosti reklamace nebo o dalším po

4.   Pro řádné uplatnění reklamace je nutné u reklamovaného výrobku uvést: číslo faktury číslo 
dodacího listu (kopii), výrobní identifikační štítek z výrobku popř. palety, datum výroby, číslo 
šarže, výrobní závod, popř. místo náku
(množství a termíny) zapisovat při jejich zpracovávání např. do stavebního nebo montážního 
deníku. 

5.  V průběhu záruky může provádět další práce či opravy na střeše pouze smluvně příslušná 
prováděcí firma, 
antény, vysílače, VZT apod.).

18. Závěr  

Cílem tohoto technologického předpisu je poskytnout všechny potřebné informace pro všechny strany 
zúčastněné ve stavebním procesu. Tento technologi
provádějící montáž střešního pláště, osoby vykonávající stavební dozor, případně projektanti a investoři.

Technologický manuál vychází ze všech v
k měsíci vydání tj.  12/2014. Zpracovatelé si vyhrazují právo provádět změny a úpravy na základě nově 
nabytých zkušeností, změn ve výrobním programu jednotlivých subjektů nebo na základě doporučení výrobce.

Každý upravený nebo aktua
vydání tím pozbývá platnost. 

Tento předpis je veden u zpracovatele pod pořadovým číslem 

Každá z uvedených firem odpovídá za technickou správnost, kompletnost tohoto technologického 
předpisu a za proveditelnost a funkčnost popisovaného střešního pláště.

Bližší informace, konzultace, rady a bohaté zkušenosti vám rádi posky
Axter CZ, s.r.o., PUREN zastoupený Jitrans 
Rockwool, a.s. se sídlem v Bohumíně

  
 
 

  

                                                                                                                                                     

 

Reklamaci může uplatňovat:  

:  Kvantitativní, kvalitativní či dodací lhůta: 

Uvést dodací list, reklamované množství a sortiment dodaného zboží, které není v
fakturovaným množstvím nebo sortimentem 

Reklamace dodací lhůty: 

Rozumí se termín popř. čas dodání v souladu s potvrzeným termínem a časem dodání

Kvalitativní reklamace: 

Je zakázáno zpracovávat reklamované zboží, které má zjevné vady či nedostatky, jež jsou 
před jeho zpracováním  

původní obal a výrobní štítek 

Společnost Puren GmbH, zastoupená na trhu CZ a SK, Jitrans – Trade spol. s.r.o., technický 
adce společnosti, se do tří pracovních dnů vyjádří nebo dostaví na stavbu a rozhodne 

reklamace nebo o dalším postupu v řešení reklamace. 

Pro řádné uplatnění reklamace je nutné u reklamovaného výrobku uvést: číslo faktury číslo 
dodacího listu (kopii), výrobní identifikační štítek z výrobku popř. palety, datum výroby, číslo 
šarže, výrobní závod, popř. místo nákupu. Doporučujeme informace o dodávaných výrobcích 
(množství a termíny) zapisovat při jejich zpracovávání např. do stavebního nebo montážního 

průběhu záruky může provádět další práce či opravy na střeše pouze smluvně příslušná 
 která poskytla záruku nebo firma s jejím souhlasem (prostupy střechou, 

antény, vysílače, VZT apod.). 

Cílem tohoto technologického předpisu je poskytnout všechny potřebné informace pro všechny strany 
zúčastněné ve stavebním procesu. Tento technologický předpis ocení zejména pojišťovací společnosti, osoby 
provádějící montáž střešního pláště, osoby vykonávající stavební dozor, případně projektanti a investoři.

Technologický manuál vychází ze všech v době zpracování známých informací a poznatků, platnýc
Zpracovatelé si vyhrazují právo provádět změny a úpravy na základě nově 

nabytých zkušeností, změn ve výrobním programu jednotlivých subjektů nebo na základě doporučení výrobce.

Každý upravený nebo aktualizovaný technologický předpis je vydáván podle potřeby 

Tento předpis je veden u zpracovatele pod pořadovým číslem 02.  

uvedených firem odpovídá za technickou správnost, kompletnost tohoto technologického 
editelnost a funkčnost popisovaného střešního pláště. 

Bližší informace, konzultace, rady a bohaté zkušenosti vám rádi poskytnou pracovníci firmy 
s.r.o., PUREN zastoupený Jitrans – Trade s.r.o., EJOT CZ, s r.o., TOPWET s.r.o., 

Rockwool, a.s. se sídlem v Bohumíně 

 

                                                                                                                                                     

-85/96- 

Uvést dodací list, reklamované množství a sortiment dodaného zboží, které není v souladu 

potvrzeným termínem a časem dodání 

Je zakázáno zpracovávat reklamované zboží, které má zjevné vady či nedostatky, jež jsou 

Trade spol. s.r.o., technický 
dostaví na stavbu a rozhodne 

Pro řádné uplatnění reklamace je nutné u reklamovaného výrobku uvést: číslo faktury číslo 
dodacího listu (kopii), výrobní identifikační štítek z výrobku popř. palety, datum výroby, číslo 

pu. Doporučujeme informace o dodávaných výrobcích 
(množství a termíny) zapisovat při jejich zpracovávání např. do stavebního nebo montážního 

průběhu záruky může provádět další práce či opravy na střeše pouze smluvně příslušná 
jejím souhlasem (prostupy střechou, 

Cílem tohoto technologického předpisu je poskytnout všechny potřebné informace pro všechny strany 
cký předpis ocení zejména pojišťovací společnosti, osoby 

provádějící montáž střešního pláště, osoby vykonávající stavební dozor, případně projektanti a investoři. 

době zpracování známých informací a poznatků, platných 
Zpracovatelé si vyhrazují právo provádět změny a úpravy na základě nově 

nabytých zkušeností, změn ve výrobním programu jednotlivých subjektů nebo na základě doporučení výrobce. 

vydáván podle potřeby a každé předchozí 

uvedených firem odpovídá za technickou správnost, kompletnost tohoto technologického 

tnou pracovníci firmy 
, Fatra, a.s., Napajedla, 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

   

 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                         

Střešní skladby používané v systému „SP střecha –T,B,D“ 
 

 

Varianta č.1 – PIR tl.120 + plastová fólie       (U=0,22 W/m²K)    

 

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, požárně nebezpečný 
prostor-Broof(t3), mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 
1. Vrchní pás-  plast.fólie Fatrafol 810/V  

 
 

 
 

2. Tepelná izolace puren PIR MV tl.120 mm 

3. Parozábrana plas.fólie Fatrapar 0,15 

4. Nosná konstrukce-trapézový plech 

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

6. Podložka EJOT HTK-50x95 (při 4 ks/m²) 

7. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Vrchní pás – plast.folie Fatrafol 810 AA, 810/V AA, 804,, 814 
Parozábrana – plas.folie Fatrapar 0,20 
Tep.izolace – puren PIR FD-L 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3- 

4,8xL,SW 8T RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 

SW8, HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 

Varianta č.1a – PIR tl.120 + asfalt.pás       (U=0,22 W/m²K) 

 

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená,  
[U=0,22 W/m²K] 
1. Vrchní pás-Axter asfalt.pás Force 4000 FM  

 
 

 
 

 

2. Tepelná izolace puren PIR MV tl.120 mm 

3. Parozábrana  asfalt.samolep.pás  
    Axter  SK VAP  108 

4. Nosná konstrukce-trapézový plech 

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

6. Podložka EJOT HTV-50x95 (při 4 ks/m²) 

7. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Parozábrana – Axter VAP AL SK, VAP IND 
Tep.izolace – puren PIR FD-L 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-

4,8xL,SW 8T RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, 

HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Varianta č.1b – PIR tl.120 + asfalt.pás       (U=0,22 W/m²K) 

 
SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, požárně nebezpečný 
prostor-Broof(t3), mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 
1. Vrchní pás-Axter asfalt.pás Force 4000 FMG FE  

 
 

 

2. Tepelná izolace puren PIR MV tl.120 mm 

3. Parozábrana asfaltový pás samolepící  
    Axter SK VAP 108 

4. Nosná konstrukce-trapézový plech 

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

6. Podložka EJOT HTK-50x95 (při 4 ks/m²) 

7. Zabezpečovací systém TopWet 

Alternativa : 
Parozábrana – Axter VAP AL SK,  VAP IND 
Parozábrana – SK VAP 108, VAP IND 
Tep.izolace – puren PIR FD-L 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 

8T RT 4,8Xl 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, 

HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 

Varianta č.1c (zvýšená bezpečnost) – PIR tl.120 + asfalt.pás        (U=0,22 W/m²K) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, požárně nebezpečný 
prostor-Broof(t3) mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 

1a. Vrchní pás-Axter asfalt.pás FORCE 4000 S  
      (vrchní, plnoplošně nataven)  

 

 

 

 
 

 

1b. Podkladní pás–Axter TOPFIX FMP SPF  
      (mech. kotven ve spojích, spoje opatřeny  
      proti vypálení pěnových plastů) 

2. Tepelná izolace puren PIR MV tl.120 mm 
3. Parozábrana asfaltový pás samolepící  

    Axter SK VAP 108 
4. Nosná konstrukce-trapézový plech 
5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 
6. Podložka EJOT HTV-50x95 (při 4 ks/m²) 
7. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Vrchní pás – asfalt.pás Axter FORCE 4000 D 
Podkladní pás – TOPFIX FMP Grese (mech. kotven ve spojích, 

podkládán proti vypálení pěnových plastů  
Parozábrana – Axter VAP AL SK,  VAP IND 
Tep.izolace – puren PIR FD-L 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 

8T RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, 

HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Varianta č.2 – PIR tl.100 + plastová fólie       (U=0,22 W/m²K)      

 

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, požárně nebezpečný 
prostor-Broof(t3), mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 

1. Vrchní pás-  plast.fólie Fatrafol 810/V  

 
 

 
 

2. Tepelná izolace puren PIR FD-L tl.100 mm 
3. Parozábrana plas.fólie Fatrapar 0,15 
4. Nosná konstrukce-trapézový plech 
5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 
6. Podložka EJOT HTK-50x95 (při 4 ks/m²) 
7. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa:  
Vrchní pás – plast.folie Fatrafol 810 AA, 810/V AA, 804,, 814 
Parozábrana – plas.folie Fatrapar 0,20 
Tep.izolace – puren PIR FD-L 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 

8T RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, 

HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 

 

Varianta č.2a – PIR tl.100 + asfalt.pás       (U=0,22 W/m²K) 

 
SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená,  
[U=0,22 W/m²K] 
1. Vrchní pás-Axter asfalt.pás Force 4000 FM 

 
 

 
 

2. Tepelná izolace puren PIR FD-L tl.100 mm 

3. Parozábrana  asfalt.samolep.pás  
    Axter  SK VAP  108 

4. Nosná konstrukce-trapézový plech 

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

6. Podložka EJOT HTV-50x95 (při 4 ks/m²) 

7. Zabezpečovací systém TopWet 

Alternativa : 
Parozábrana – Axter VAP AL SK, VAP IND 
Tep.izolace – puren PIR FD-L 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 

8T RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, 

HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 
 
  



 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

            Varianta č.2b-PIR tl.100 + asfalt.pás      (U=022 W/m²K) 

 

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, požárně nebezpečný 
prostor-Broof(t3), mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 

1. Vrchní pás-Axter asfalt.pás Force 4000 FMG FE  

 

 

 

2. Tepelná izolace puren PIR FD-L tl.100 mm 

3. Parozábrana asfaltový pás samolepící  
    Axter SK VAP 108 

4. Nosná konstrukce-trapézový plech 

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

6. Podložka EJOT HTK-50x95 (při 4 ks/m²) 

7. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Parozábrana – Axter VAP AL SK,  VAP IND 
Parozábrana – SK VAP 108, VAP IND 
Tep.izolace – puren PIR FD-L 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 

8T RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, 

HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

                       

Varianta č.2c (zvýšená bezpečnost) – PIR tl.100 + asfalt.pás       (U=0,22 W/m²K) 

 
SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, požárně nebezpečný 
prostor-Broof(t3) mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 

1a. Vrchní pás-Axter asfalt.pás FORCE 4000 S  
      (vrchní, plnoplošně nataven)  

 

 

 

 
 

 

 

1b. Podkladní pás–Axter TOPFIX FMP SPF  
(mech. kotven ve spojích, spoje opatřeny proti vypálení 
pěnových plastů) 

2. Tepelná izolace puren PIR FD-L tl.100 mm 

3. Parozábrana asfaltový pás samolepící  
    Axter SK VAP 108 

4. Nosná konstrukce-trapézový plech 

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

6. Podložka EJOT HTV-50x95 (při 4 ks/m²) 

7. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Vrchní pás – asfalt.pás Axter FORCE 4000 D 
Podkladní pás – TOPFIX FMP Grese (mech. kotven ve spojích,  

podkládán proti vypálení pěnových plastů  
Parozábrana – Axter VAP AL SK,  VAP IND 
Tep.izolace – puren PIR FD-L 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 8T 

RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 

 82/40 SW8, HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 
 

 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Varianta č.3 – MW tl.180 + plastová fólie      (U=0,022 W/m²K)  

  

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerálních desek, požárně 
nebezpečný prostor-Broof(t3), mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 
1. Vrchní pás-  plast.fólie Fatrafol 810/V  

 

 
 

2. Tepelná izolace  Monrock MAX  E tl.180 mm 

3. Parozábrana plas.fólie Fatrapar 0,15 

4. Nosná konstrukce-trapézový plech 

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

6. Podložka EJOT HTK-50x95 (při 4 ks/m²) 

7. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa: : 
Vrchní pás – plast.folie Fatrafol 810 AA, 810/V AA, 804,, 814 
Parozábrana – plas.folie Fatrapar 0,20 
Tep.izolace – Rockwool Hardrock MAX, Dachrock 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 

8T RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, 

HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 

 

Varianta č.3a – MW tl.180 + asfalt.pás       (U=0,22 W/m²K) 

 

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená,  
[U=0,22 W/m²K] 
1. Vrchní pás-Axter asfalt.pás Force 4000 FM  

 
 

2. Tepelná izolace Monrock MAX E  tl.180 mm 

3. Parozábrana  asfalt.samolep.pás  
 Axter  SK VAP  108 

4. Nosná konstrukce-trapézový plech 

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

6. Podložka EJOT HTV-50x95 (při 4 ks/m²) 

7. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Parozábrana – Axter VAP AL SK, VAP IND 
Tep.izolace –Rockwool  Hardrock MAX, Dachrock 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 

8T RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, 

HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                                                                                                                                                         

Varianta č.3b – MW tl.180 + asfalt.pás       (U=0,22 W/m²K) 
 

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerálních desek, požárně 
nebezpečný prostor-Broof(t3), mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 
1. Vrchní pás-Axter asfalt.pás Force 4000 FMG FE  

 

2. Tepelná izolace Monrock MAX E tl.180 mm 

3. Parozábrana asfaltový pás samolepící  
    Axter SK VAP 108 

4. Nosná konstrukce-trapézový plech 

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

6. Podložka EJOT HTK-50x95 (při 4 ks/m²) 

7. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Parozábrana – Axter VAP AL SK,  VAP IND 
Parozábrana – SK VAP 108, VAP IND 
Tep.izolace –Rockwool  Hardrock MAX, Dachrock 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 8T 

RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, HTK 

82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 

Varianta č.3c (zvýšená bezpečnost) – MW tl.180 + asfalt.pás       (U=0,22 W/m²K) 
 

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerálních desek, požárně 
nebezpečný prostor-Broof(t3) mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 

1a. Vrchní pás-Axter asfalt.pás FORCE 4000 S 
(vrchní, plnoplošně nataven)  

 

 

 

 
 

1b. Podkladní pás–Axter TOPFIX FMP SPF 
(mech. kotven ve spojích, spoje opatřeny proti vypálení 
pěnových plastů) 

2. Tepelná izolace Monrock MAX E  tl.180 mm 

3. Parozábrana asfaltový pás samolepící  
    Axter SK VAP 108 

4. Nosná konstrukce-trapézový plech 

5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

6. Podložka EJOT HTV-50x95 (při 4 ks/m²) 

7. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Vrchní pás – asfalt.pás Axter FORCE 4000 D 
Podkladní pás – TOPFIX FMP Grese (mech. kotven ve 

spojích, podkládán proti vypálení pěn. plastů  
Parozábrana – Axter VAP AL SK,  VAP IND  
Tep.izolace – Rockwool Hardrock MAX, Dachrock 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 8T 

RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 

 82/40 SW8, HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 

 
 
 
 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Varianta č.4 – MW tl.200 + plastová fólie      (U=0,022 W/m²K) 

 
SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerálních desek, požárně 
nebezpečný prostor-Broof(t3), mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 
1. Vrchní pás -  plast.fólie Fatrafol 810/V 

 

2. Tepelná izolace  Monrock MAX E  tl.120 mm 

3. Tepelná izolace  Dachrock  tl.80 mm 

4. Parozábrana plas.fólie Fatrapar 0,15 

5. Nosná konstrukce-trapézový plech 

6. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

7. Podložka EJOT HTK-50x95 (při 4 ks/m²) 

8. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Vrchní pás – plast.folie Fatrafol 810 AA, 810/V AA, 804,814 
Parozábrana – plas.folie Fatrapar 0,20 
Tep.izolace –Rockwool  Monrock MAX E, Hardrock MAX 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 

8T RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, 

HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 

Varianta č.4a – MW tl.200+asfalt.pás       (U=0,22 W/m²K) 

 
SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená,  
[U=0,22 W/m²K] 
1.  Vrchní pás-Axter asfalt.pás Force 4000 FM 

 

2. Tepelná izolace Monrock MAX E  tl.120 mm 

3. Tepelná izolace Dachrock  tl.80 mm 

4. Parozábrana  asfalt.samolep.pás  
    Axter  SK VAP  108 

5. Nosná konstrukce-trapézový plech 

6. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

7. Podložka EJOT HTV-50x95 (při 4 ks/m²) 

8. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Parozábrana – Axter VAP AL SK, VAP IND 
Tep.izolace – Rockwool Monrock MAX E, Hardrock MAX 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 

8T RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, 

HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                         

Varianta č.4b – MW tl.200 + asfalt.pás       (U=0,22 W/m²K) 
 

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerálních desek, požárně 
nebezpečný prostor-Broof(t3), mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 
1. Vrchní pás-Axter asfalt.pás Force 4000 FMG FE  

 

2. Tepelná izolace Monrock MAX E tl.120 mm 

3. Tepelná izolace  Dachrock  tl.80 mm 

4. Parozábrana asfaltový pás samolepící  
Axter SK VAP 108 

5. Nosná konstrukce-trapézový plech 

6. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

7. Podložka EJOT HTK-50x95 (při 4 ks/m²) 

8. Zabezpečovací systém TopWet 
Alternativa : 
Parozábrana – Axter VAP AL SK,  VAP IND 
Parozábrana – SK VAP 108, VAP IND 
Tep.izolace – Monrock MAX E, Hardrock MAX 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 8T 

RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 82/40 SW8, HTK 

82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 

Varianta č.4c (zvýšená bezpečnost) – MW tl.200+asfalt.pás       (U=0,22 W/m²K) 
 

SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerálních desek, požárně 
nebezpečný prostor-Broof(t3) mechanicky kotvená,  [U=0,22 W/m²K] 

1a. Vrchní pás-Axter asfalt.pás FORCE 4000 S  
(vrchní, plnoplošně nataven)  

  

 

 

 

1b. Podkladní pás–Axter TOPFIX FMP SPF 
(mech.  kotven ve spojích, spoje opatřeny proti vypálení 
pěnových plastů) 

2. Tepelná izolace Monrock MAX E  tl.120 mm 

3. Tepelná izolace Dachrock  tl.80 mm 

4. Parozábrana asf. pás samolep. Axter SK VAP 108 

5. Nosná konstrukce-trapézový plech 

6. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²) 

7. Podložka EJOT HTV-50x95 (při 4 ks/m²) 

8. Zabezpečovací systém TopWet 

Alternativa : 
Vrchní pás – asfalt.pás Axter FORCE 4000 D 
Podkladní pás – TOPFIX FMP Grese (mech. kotven ve spojích, 

podkládán proti vypálení pěn. plastů  
Parozábrana – Axter VAP AL SK,  VAP IND  
Tep.izolace – Monrock MAX E, Hardrock MAX 
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 3-4,8xL,SW 8T 

RT 4,8xL 
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK 

 82/40 SW8, HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5 

 

  



 

                                                                                                                                                                                                                                         

  



 

                                                                                                                                                                                                                                         

Zpracovatelé technologického předpisu, 
Výrobci a dodavatelé – kontakty 
 
 

Zpracovatelem tohoto technologického předpisu je 
Sdružení výrobců pro ploché střechy, jehož jednotlivými členy jsou  
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Axter CZ, s.r.o. 
Eliášova 20, 160 00 Praha 6 
IČ: 247 96 841 
tel.: +420 222 951 195 
fax: + 420 222 942 895 
e-mail: info@axter.info 
www.axter.info 
 
 

 
 

EJOT CZ, s.r.o. 
Zděbradská 65, 251 01 Říčany – Jažlovice,  
IČ: 61500941 
tel.: +420 323 627 811 
fax: +420 323 627 820 
www.ejot.cz 
 
 

 
 

Fatra, a.s., Napajedla 
tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, 
IČ: 27465021 
tel.: +420 577 501 111 
fax: +420 577 503 001 
www.fatra.cz 

 
 
 

 

 
Puren GmbH 
Na Hranici 12a, 586 01 Jihlava 
IČ: DE811167658 
tel.: +420 567 563 505 
fax: +420 567 210 725 
e-mail: info@puren.cz 
www.puren.com, www.puren.cz 

 
 

 

ROCKWOOL, a.s. 
Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3 
tel.: +420 596 094 365 
fax: +420 596 033 152 
e-mail: info@rockwool.cz 
www.rockwool.com 

 

 
 

TOPWET s.r.o. 
nám. Viléma Mrštíka 62 
664 81 Ostrovačice 
IČ: 273 77 377 
tel.: +420 530507486 
fax: +420 530507487 
e-mail: info@topwet.cz  
www.topwet.cz 
 

 


