OBRÁCENÉ PLOCHÉ STŘECHY
Stavební postupy
při použití tepelné izolace FIBRANxps

T E P E L N Ý Š T Í T.

a její vyjí
Střechy už dávno nepředstavují pouhou ochranu před vlivy počasí, jsou také důležitým estetickým a funkčním prvkem staveb.
Stejně tak jako mají podkrovní prostory své zvláštní kouzlo, také ploché střechy po širým nebem , využivané k odpočinku a
rekreaci , působí velice atraktivně. Na nich si můžeme , uprostřed velkoměsta, zařídit opravdovou zahradu nebo ji použijeme
jako parkovací plochu. Pro cokoliv se rozhodneme, získáváme dodatečné užitné povrchy. To však nelze říct o všech střechách.

Úplné využití povrchu ploché střechy je umožněno u obrácené střechy.
Obrácená střecha je revolučním řešením, které v segmentu rovných střech nabízí investoru možnost, aby bez dalších
výdajů získal novou užitnou plochu a tím navýšil hodnotu objektu. Přidaná hodnota je dvojnásobná. Kromě dodatečného
užitného povrchu zahrady, terasy nebo parkoviště na střeše, princip obrácené střechy umožňuje několikanásobně větši
životnost hydroizolační membrány a tím i životnost celé střechy. Obrácena střecha vyžaduje takovou tepelnou izolaci,
která si zachová tepelné izolační vlastností nehledě na vliv vlhkosti. V systému obrácenych střech se používá tvrdá tepelná
izolace z pěnového extrudovaného polystyrénu (XPS), který se svou uzavřenou buněčnou strukturou zaručuje bezchybnou
tepelnou ochranu také ve vlhkých podmínkách.

T E P E L N Ý Š T Í T.

mečné vlastnosti
1. Trvanlivost střechy: Trvanlivost obrácené střechy zaručuje hydroizolační membrána, která je chráněna před
škodlivými vlivy tepela, mechanickému poškození a působení UV záření.
2. Stálá tepelná ochrana: Tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu FIBRANxps trvale chrání objekt před
mrazem, horkem a vhkostí.
3. Využitý povrch:
FIBRANxps je tvrdá tepelná izolace, jejichž povrch může sloužit jako pochozí nebo pojízdná plocha.
4. Jednoduchá montáž a údržba: Provedení obrácené střechy je montážní, proto jsou všechny změny prováděné
na střeše dosti jednoduché.
5. Sanace: Rychlé určení místa poškození nebo určení případné chyby při montáži hydroizolační membrány.
6. Prostředí: Štěrkové, dřevem obložené, především však zazeleněné obrácené střechy nabízejí ve velkoměstské
džungli kousek přírody.
7. Cena: Rychlá a jednoduchá montáž obrácené střechy, možnost využití povrchů jakož i kvalitní a trvalá ochrana
objektu zaručuje nejvýhodnější provedení jak pro investora tak pro zákazníka.
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Jak funguje obrácená střecha?
1. U klasických plochých střech je hydroizolační vrstva
umístěna nad vrstvou tepelné izolace. Hydroizolační vrstva
sice chrání tepelnou izolaci před vlivy vlhkosti, současně
je však vystavena velkým tepelným změnám a působení
ultrafialových (UV ) paprsků. Při střídavém ochlazování a

ohřívání se hydroizolační vrstva smršťuje a roztahuje. Časem se
unaví a stává se nepružnou. Na nepružných vrstvách se objeví
trhliny, které se při dodatečném mehanickém zatížení zvětšují.
Samozřejmě trvanlivost hydroizolační vrstvy závisí na druhu
použitého materiálu.

Diagram teplot v letním a zimním období u klasické ploché střechy s
nechráněnou hydroizolací:

°C
80
60

- naměřené teploty na hydroizolační vrstvě v létě

40

- naměřené teploty na hydroizolační vrstvě v zimě

20
0

- naměřené teploty na povrchu tepelné izolace v létě

-20
0

12

24

- naměřené teploty na povrchu tepelné izolace v zimě

2. Stínění (pokrytí) plochy střechy snížuje nevyhovující tepelné rozpětí na úrovní hydroizolace, současně chrání její
povrch před vlivy ultrafialového záření a tím udržuje mambránu pružnou.

Diagram teplot v letním a zimním období u klasické ploché střechy stíněné
štěrkem:

°C
80
60

- naměřené teploty na hydroizolační vrstvě v létě

40

- naměřené teploty na hydroizolační vrstvě v zimě

20
0

- naměřené teploty na povrchu tepelné izolace v létě

-20
0

12

24

- naměřené teploty na povrchu tepelné izolace v zimě

3. Obrácená teplá střecha má v porovnání s nechráněnou rovnou střechou pouze jednu vodotěsnou membránu, která je umístěna
přímo na nosné konstrukci nebo na spádové desce a je vůči tepelným vlivům a mechanickému poškození chráněná tepelnou izolací
z extrudovaného polystyrénu (XPS). Teplota na úrovni hydroizolační membrány se jak v létě tak i v zimě příliš neliší od teploty v
prostoru pod ní.

Diagram teplot na vrstvě hydroizolace v letním a zimním období u obrácené
ploché střechy zatížené štěrkem.

°C
80
60

- naměřené teploty na hydroizolační vrstvě v létě

40
20

- naměřené teploty na hydroizolační vrstvě v zimě

0

- naměřené teploty na povrchu tepelné izolace v létě

-20
0

02

12

24

- naměřené teploty na povrchu tepelné izolace v zimě
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TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRÉNU FIBRANxps PRO PLOCHÉ
OBRÁCENÉ STŘECHY
Desky tepelné izolace, které jsou vhodné pro použití u obrácené střechy, mají technické
vlastností vyhovující požadavkům pro použití v těžkých podmínkách. Nejdůležitější
vlastností je minimální nasákavost vody a dostatečná stlačitelnost. Těmto požadavkům
můžou vyhovět pouze výrobky tepelně izolačního materiálu z extrudovaného
polystyrénu, se zkráceným názvem XPS.
Minimální vsákavost vláhy u FIBRANxps je zaručená uzavřenou
buňkou v struktuře materiálu. Současně jsou stěny buňek
dostatečně tenké aby paropropustnost materiálu byla vyhovující.
Dlouhodobá navlhavost vody WD(V) stejně tak dlouhodobá
nasákavost při ponoření WL(T) musí u tepelných izolací, které
se používají u obrácených střech dle standardu SIST EN 13164,
být na nejnižším možném stupni.
Druh tepelné izolace, která vyhovuje požadavkům obrácené
střechy, má hodnotu deklarované stlačitelnosti při 10 %
deformaci CS(Y\10) nejméně 300 kPa. Na základě zatížení
střechy se rozhodujeme mezi výrobky různých hodnot pevnosti
v tlaku (Tabulka 1).

Vhodné jsou druhy výrobků tepelných izolací, které v prostředí
s dlouhodobým působením vlhkosti patří do skupiny s velice
nízkou absorpcí vlhkosti jako je skupina WD(V)5 nebo nižší
WD(V)3. WD(V) dle EN 13164 znamená deklarovaný stupeň
dlouhodobé navlhavosti při difuzi. Aby se snížil vliv tepelných
mostů na stycích FIBRANxps desek, je nutno montovat izolační
desky s (L) stykovou hranou.
Pož adované vlastnosti jsou garancí pro uchování
přiměřených tepelně izolačních vlastností po celou dobu
životností střechy.

Tabulka 1: FIBRANxps výrobky, vyhovující požadavkům obrácené střechy:
Deklarovaná
stlačitelnost při
10 % deformaci
CS(10\Y) [kPa]

Dlouhodobá
navlhavost
při difúzi
WD(V) [vol. %]

Dlouhodobá
nasákavost při
úplném ponoření
WL(T) [vol. %]

hrana

povch

FIBRANxps 300 - L

L

hladký

300

3

0,7

FIBRANxps 400 - L

L

hladký

400

3

0,7

FIBRANxps 500 - L

L

hladký

500

3

0,7

FIBRANxps 700 - L

L

hladký

700

3

0,7

Podrobné technické specifikace, viz katalog výrobků FIBRANxps
Konečný výběr typu FIBRANxps výrobku, vyhovujícím požadavkům určitého objektu, závisí na rozhodnutí statika.

Tloušťka tepelné izolace se pro každý objekt určí zvlášť v
elaborátu stavební fyziky.
Při projektování objektu dáváme pozor na určení vhodné
tloušťky izolace, především pro konstrukční elementy objektu,
které jsou vystaveny intenzivním tepelným změnám jako je
střecha. U obrácené ploché střechy, která ma podstatně větší
životnost než klasická střecha, musíme při určování tloušťky

izolace uvažovat dlouhodobě. Kvůli energetické krizi a změnám
v podnebí, především za horkého léta, se nesmíme uspokojit s
momentálně požadovanými tloušťkami tepelné izolace. Ta
je závislá na velikosti objektu, způsobu stavění, tvaru, orientaci
objektu, lokaci, účelu objektu a na dalších okolnostech určených
předpisem, který se zabývá efektivním využitím energie.
Vypočítá se pomoci programu ARCHIMAID.
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Jak stavět obrácenou střechu a proč?
1. HYDOIZOLAČNÍ VRSTVA
Hydroizolační mambrána je umístěna přímo na nosné
horizontální konstrukci nebo na spádové desce s možností
odtékání vody v nejnižším bodě. Minimální spád je určen
na základě druhu hydroizolace a tloušťky jejich vrstev tvořící
vodní zábranu. Spád rovných a hladkých povrchů, u kterých
je zajištěné účinné odvádění vody, musí být větší než 1,5 %.
V praxi se doporučuje minimální spád 2 %. Hydroizolační
práce se musí provádět dle odborných pravidel, stejně
tak musí být systém odvodňování navržen a proveden

dle klimatických podmínek lokace objektu. Abychom se při
pokládání hydroizolace vyhnuli nežádoucím opravám střechy, je
zapotřebí věnovat zvláštní pozornost koutům, rohům, průrazům,
prostupům, odtokům a dalším krytickým místům provedení
hydroizolační membrány. Pro membránu nebezpečné ostré
rohy, ochráníme ještě před pokládáním hydroizolace. Tím
předejdeme možnosti poškození z důvodu lomu. Ochrana rohů
pod hydroizolací se provádí lištou trojúhelníkového průřezu
FIBRANxps.

2. TEPELNÁ IZOLACE FIBRANxps
Hydroizolační membrána je před vysokými teplotními
změnami, UV zářením a mechnickým poškozením chráněna
tvrdou tepelnou izolací FIBRANxps. Obrácená střecha je v
podstatě »postavená na hlavu«, vždyť FIBRANxps položený na
hydroizolační vrstvu není chráněn před atmosférickými vlivy.
Tepelná izolace musí být pokládána v jedné vrstvě, protože
jinak se mezi dvěmi deskami vytvoří vlhký film, který působí
jako parozábrana. Tím by se snížil efekt spodní desky. Když
je pokladání desek ve více vrstvách nevyhnutelné, musí se

kompozitní složení konstrukčně vyřešit tak, aby nepřicházelo
ke vzniku kondenzace. V tom případě obrácenou střechu
provádíme dle systému DUO a nebo ještě lépe dle systému
DUO OPTIMO (str. 14. a 15.). Duo střechy se uplatňují v případě,
když se projektuje tepelná izolace veliké tloušťky, nebo při
stavbě nízkoenergetických a pasivních objektů. Pro případ
sanace stávajících střech se pro střechy uplatní princip PLUS
(str. 14.). Struktury těchto střech s příslušnými detaily prověří
stavební fyzik.

3. OCHRANNÉ VRSTVY
D R E N Á Ž N I E L E M E N T, O C H R A N A P R O T I K O Ř Í N K Ů M ,
PAROVYROVNÁVACÍ VRSTVA, SEPARAČNÍ VRSTVA, FINÁLNÍ VRSTVA
Voda se z povrchu střechy odvádí ve dvou úrovních, a to
nad a pod tepelnou izolací. Větší část srážkové vody odtéká
odtokem (vpusť) na povrchu finální vrstvy nebo z povrchu
izolace štěrkové finální vrstvy, zatímco voda, která pronikne
mezi stykové plochy tepelně izolačních desek, odtéká z povrchu
hydroizolační membrány.
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Jak drenážní systém tak i odtoky je zapotřebí dimenzovat s
ohledem na množství místních srážek
Kdyby odvádění vody nebylo dostatečné, při vysokých srážkách
by vznikal vztlak vody. Proto je zapotřebí drenáži věnovat větší
pozornost. Odvodňovaný povrch ve vztahu k průměru trubky
a povrchu střechy je znázorněn v tabulce 2.

T E P E L N Ý Š T Í T.

Drenážní a filtrační vrstvy tvoří nezbytnou část obrácené
střechy, která dle potřeby plní funkci parovyrovnávací a
separační vrstvy.

1

Vrstva pro zadržování vody, používaná u zelených střech,
například částečně perforovaná nopová fólie, se položí na
tepelnou izolaci a překryje filtrační textilii, bránící naplavování
kalu a bláta na drenážní vrstvu.
Ochrana proti prorůstání kořenů. U zelených střech s
intenzivní zelení, kde musí být hydroizolační membrána
chráněná před vniknutím agresivnějších kořenů, umístíme
ochranu proti kořenům přímo na hydroizolaci.
Separační vrstva nad převážnou většinou hydroizolačních
membrán není zapotřebí. Požaduje se však mezi PVC
hydroizolačni membránou a tepelnou izolací z polystyrénu,
kde uvolňující se chloridy z PVC fólie způsobují rozpad pěny
polystyrénu. Separační vrstvy, pokládáme nad tepelnou izolaci,
jako například v případě položení cementového potěru,
musí být dostatečně paropropustné, aby nepřišlo ke vzniku
nežádoucího kondenzátu. Separační vrstvou může být fólie z
polyesterových vláken, kterou používáme jako filtrační vrstvu.
Parovyrovnávací vrstvu je nutno použit při stavbě obrácené
střechy s uzavřenější finální vrstvou, jako je například finální
vrstva z dlaždic, asfaltu ale také u zelených střech, kde časem
vlivem srážek vzniká homogenní vrstva tvrdé usazeniny.
Parovyrovnávací vrstvu obvykle není zapotřebí zvlášť pokládat,
neboť ve většině případů její funkci přejímá již položená
drenážní vrstva štěrku nebo nopová fólie a filtrační vrstva.

Tabulka 2: Průměr odtokové trubky v závislosti na typu použití
a na povrchu střechy
průměr
trubky
[mm]

2a

2b

Obrázek 1: Podlahový odtok v průrazu střechy v prováděcí fázi
Obrázek 1, 2a, 2b: Drenážní a současně zátěžová část na obvodu střechy
a u střešních průrazů

Finální zátěžové prvky
Tepelná izolace FIBRANxps nevyžaduje zcela suché prostředí,
neboť tepelně izoluje také ve vlhkém prostředí, musí však
být chráněná před UV zářením, před sáním větru a vztlakem
vody. Tepelnou izolací obrácené střechy chrání drenážní a
zátěžové prvky. Zátěžová vrstva, která je nutná kvůli sání větru
a vztlakovým silám vody, společně s tepelnou izolací FIBRANxps

nabízí různé možnosti využití povrchu střechy. Druh zatížení
závisí jak na využití (nepochozí, pochozí, pojízdná) tak na
požadovaném vizuálním efektu střechy, terasy nebo balkónu
(štěrk, dřevo, dlaždice, betonové desky, asfalt, extenzivní nebo
intenzivní zeleň….).

odvodňovaný povrch [m2]
rovná střecha < 15˚ střecha se štěrkovým
posypem

zelená střecha

70

70

112

187

100

187

300

499

125

337

540

899
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Při použití drenážní vrstvy může zatížení, které vyvažuje
vztlakové sily, být nezávislé na tloušťce izolace. Jednotlivé
drenážní prvky (drenážní fólie, štěrk balený do drenážní fólie,
nopová fólie s drenážní fólii…), při prudkých lijácích umožňují
rychlé odvodňování větší části srážek, proto v praxi nedochází
ke vzniku větších vztlakových sil. Drenážní prvek vzájemně váže
izolační desky. Tím se snižuje vliv působení sání větru na střední
díl střechy. Pokládáním drenážní vrstvy se snižuje požadované

zatížení na ekvivalent 5 cm nebo 6 cm tloušťky vrstvy štěrku. Pro
některé lokace střech je však nutné určit, zdali je to postačujicí
k překonání vlivu sání větru. Vliv větru se totíž zvyšuje s výškou
objektu. Proto u vyšších objektů tepelnou izolaci na obvodu
stavby zatížíme betonovými deskami nebo dlaždicemi v šířce
nejméně 1 metr (Tabulka 3). Obvodový štěrk, betonové desky
apod., na obvodu střechy současně představuji ochranu proti
šíření požáru. Doporučená frakce štěrku je 16/32.

Tabulka 3: Směrnice pro projektování obrácených střech (ÖNORM B 6253):
Meterologická měření rychlostí větru [km/h]
výška objektu [m]

90

120

150

Minimální1 tloušťka štěrku2 pro zatížení3 [cm]
Středová plocha

5

5

8

Obvodový pás

9

16

24

Středová plocha

5

6

10

Obvodový pás

11

19

29

Středová plocha

5

8

12

Obvodový pás

13

23

35

h ≤ 10 m

10 < h ≤ 25

25 < h ≤ 199

1 Mezihodnoty se můžou určit lineární interpolací
2 Uvažuje se sypná hmotnost štěrku 1900 kg/m3
3 V případě, že se použije jiný druh materiálu, musí se při určování tloušťky vycházet z jeho hustoty

U obrácené střechy je nutné zvlášť pečlivě a odborně provést
všechny detaily hydroizolační ochrany, průrazy a zakončení,
zatímco nádstavba tepelně izolačními deskami, drenážními prvky
a finální vrstvou je poněkud jednoduchá. Jednoduchá je při
montáži a také při demontáži pro případ změny účelu střechy.

Povrch obrácené střechy je mechanický odolný, proto se všechny
údržbařské práce na zařízeních, které se na ní nacházi, provádí
bez nebezpečí poškození hydroizolační vrstvy.

V případě zelené obrácené střechy, pro potřeby dimenzování, je pro zatížení nutno brát v úvahu specifickou tíhu suché zeminy,
jakož i specifickou tíhu mokré zeminy. Musí vyhovovat výše uvedeným požadavkům. Při dimezování konstrukce je pro zatížení nutno
brat v úvahu také tíhu vegetace dle tabulky 4.

Tabulka 4: Zatížení vegetací
povrchové zatížení
druh vegetace

06

kg/m2

kN/m2

trávy, sukulenty

5,0

0,05

nízká křoví

10,0

0,10

křoví do výšky 1,5 m

20,0

0,20

křoví do výšky 3 m

30,0

0,30

velká křoví do výšky 6 m

40,0

0,40

stromy do výšky 10 m

60,0

0,60

stromy do výšky 15 m

150,0

1,50

Poznámka:
Použité jsou německé a rakouské směrnice pro provedení obrácených
střech

T E P E L N Ý Š T Í T.

MOŽNOST VYUŽITÍ POVRCHU PLOCHÉ STŘECHY
PRO TRVALOU POHODU BYDLENÍ
Ploché obrácené střechy díky velikému výběru finálních vrstev nabízí jak projektantům tak uživatelům bezpočet
možností k realizací jejich přání. Nevyužitou střechu můžeme zařídit jako terasu, na které trávíme volné chvíle,
můžeme si na ní pořídit příruční zahrádku nebo ji využijeme k parkování.

Způsob provedení obrácené střechy
nabízí široké spektrum trvalého řešení
ochrany objektu před vlivem vodních
srážek, tepelnými ztrátami a přehříváním
v l é tě. S o u č a s n ě n a b í z í m ož n o s t
účelného využití povrchu. Princip obrácené střechy se může použit při stavbě
střech, teras, balkónů nebo u suterénních
objektů. Několik příkladů je znázorněno
na následujících detailech.
Jednotlivé ochranné a zátěžové vrstvy,
znázorněné na detailech a také prvky
ochrany, dilatací a odvodňování, se
můžou, dle účelu povrchu nebo dle
požadavků na finální vrstvu vegetace
u zelených střech, libovolně kombinovat.

Střecha nebo další etáž?
Při projektování plochých obrácených střech je zapotřebí:
•
•
•
•
•
•
•

vypočítat nosnou kostrukci s ohledem na dodatečná zatížení,
určit spád a odvádění vody z úrovně hydroizolace,
pečlivě navrhnout odtoky a ostatní odváděcí plochy,
prozíravě vyřešit detaily hran, atik a různých průrazů a prostupů ploché střechy,
u větších nebo frekventovaných pochozích površích navrhnout chodníky,
přizpůsobit bezpečnostní opatření v prostředí silných větrů a vysokých staveb,
respektovat předpisy pro bezpečnostní ohrady u pochozích a pojízdných střech.
Ukázka finální vrstvy se štěrkem a dřevěnou
podlahou s detailem plotu
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11

dřevěná podlaha uchycená na latě
štěrk frakce 16/32
filtrační vrstva min. 140 g/m2
FIBRANxps 300 - L
hydroizolace
spádovaný škvárobeton nebo
FIBRANxps INCLINE
FIBRANxps INCLINE
FIBRANxps rohový prvek
parozábrana
nosná konstrukce
plot

11

2

3

7

4

4
9

1

6

5

8

10

07
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Detail odtoku v nášlapné vrstvě - dlažba usazená
v písku

11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13

betonová dlažba
písek
filtrační vrstva min. 140 g/m2
štěrk
filtrační vrstva
FIBRANxps*
hydroizolace
FIBRANxps INCLINE
spádovaný škvárobeton nebo FIBRANxps INCLINE
nosná konstrukce
odtok
minerální vlna FIBRANgeo
parozábrana

1

2 3
4

6
5

8

6
9

7

6

8

13
10

11
12

12

* Typ produktu FIBRANxps vybraný na základě projektovaného zatížení

Detail odtoku na balkónech a terasách

7
1
2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11

12
3

keramická dlažba na cementovém potěru
filtrační vrstva min. 140 g/m2
FIBRANxps
hydroizolace
spádovaný škvárobeton nebo FIBRANxps INCLINE
nosná konstrukce
ETICS fasádní systém
odtok
FIBRANxps rohový prvek
ETICS fasádní systém
minerální vlna FIBRANgeo

8
4

9
5
6
11

10

Detail provedení konstrukce dilatační spáry, příklad
betonových desek umístěných na rozpěrných prvcích,
příklad zatížení štěrkem

11
1

2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
08

betonové desky umístěné na rozpěrných prvcích
filtrační vrstva min. 140 g/m2
FIBRANxps
hydroizolace
FIBRANxps INCLINE
spádovaný škvárobeton
parozábrana
nosná konstrukce
štěrk
FIBRANxps rohový prvek
FIBRANxps

3
9

4

5
3

10
6

7
8

T E P E L N Ý Š T Í T.

S p o r t o v n í h ř i š t ě , p a r k o v a c í p l o c h y. . .

Tribuna coby střecha objektu; sportovní hřiště na střeše

Odvodňování a konstrukční dilatace asfaltových střešních ploch,
sportovních hřišť, parkovacích ploch

1
2
3

4
5
6

7

8
9

10

11

11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11

asfalt
beton
štěrk
filtrační vrstva min. 140 g/m2
FIBRANxps (typ dle zatížení)
hydroizolace
FIBRANxps INCLINE
spádovaný škvárobeton
nosná konstrukce - betonová deska
minerální vlna FIBRANgeo
FIBRANxps
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Zahrada na střeše
Způsob stavby obrácené polché střechy
je obvzvlášť vhodný pro stavbu zelených
střech.
Každá rovná střecha s menším spádem nám nabízí plochu,
na které můžeme v naši betonové poušti postavit kousek
ztrácející se přírody.
Proto se také při novostavbách stále častěji projektují zelené
střechy.
Extenzivní zeleň, vhodná pro průmyslové, administrativní a
bytové objekty, může být snadno a jednoduše proveditelná,
protože již na tenké vrstvě substrátu a bez zvláštní údržby
prospívá mnoho nenáročných rostlin.
Na substrátu větší tloušťky můžeme pěstovat zeleň, zasadit
křoví nebo dokonce stromy.

Intenzivní zelená obrácená
střecha

Obrácená střecha, na které se nachází půda a rostliny má
ještě mnoho jiných výhod, zvýšující pohodu bydlení:
•
•
•
•
•

větší tepelná stabilita střechy,
lepší ochrana proti hluku,
vylepšení mikroklimatu v bezprostřední blízkosti,
přijemné bydlení v zelené oáze,
snížení množství srážkových vod v kanalizaci.
Při projektování zelených střech je zapotřebí:

Složení extenzivní zelené obrácené střechy s tepelnou
izolací FIBRANxps 300 - L o tloušťce 20 cm

• prověřit vypočtem nosnost konstrukce, případně stavby,
• vyřešit spád povrchu pro odvádění vody z úrovně
hydroizolace,
• pečlivě vyřešit odváděcí pásy a odtoky,
• v případě intenzivní zelené střechy vyřešit ruční příp.
automatické zalévání,
• pečlivě vyřešit detaily střešního okraje, atiky a různých
průrazů ploché střechy,
• u rostlin s hlubokými a agresivnějšími kořeny nad
hydroizolací umístit ochranu proti kořenům, jako např.
hydroizolaci s Alufólií,
• u větších ploch nebo u ploch s hustším pěším provozem
projektovat chodníky pro pěší,
• přizpůsobit ochranná opatření na lokacích se silným větrem
nebo u vyšších staveb

Extenzivní zelená obrácená střecha administrativněbytového objektu udržuje zeleň v hustě obydleném
městském prostředí. Dle principu obrácené střechy
je provedena také parkovací část střechy podzemní
garáže před objektem.
11
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Typické složení zelených střech:
1
2
3
4

1
2
3
4
5

6

7

8

-

5678-

vegetace
vícevrstvý vyživovací substrát
filtrační tkanina a vrstva pro zadržování vlhkosti
tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu
FIBRANxps 300 - L
hydroizolace
izolace tepelných mostů
střešní konstrukce se spádovou izolací FIBRANxps INCLINE
nebo škvárobetonu
střešní konstrukce

EXTENZIVNÍ ZELEŇ

Hrana zelené obrácené střechy bez tepelného mostu. Nízké
obvodové zdi založené na profilech kovové spodní konstrukce

1
2
3
4
5

6

4
7
8

1 - Vegetací extenzivní zeleně jsou různé sukulenty a další
nenáročné rostliny.
2 - Pro tento druh rostlin je postačujicí 10 cm tlustá vrstva
substrátu, který při nasakování zatíží střechu o přibližně
1,5 KN/m2 (150 kg/m2). Tloušťku požadované zátěžové vrstvy
je nutno prověřit dle tabulky 3 na straně 6.
3 - Perforovaná fólie s nopky a filtrační tkaninou:
• je vrstva určena k filtrování a akumulací vody,
• působí jako primární ochrana proti kořenům,
• v případě těžko propustné, sesedlé země působí jako
parovyrovnávací vrstva.
4 - FIBRANxps 300 - L
5 - voděodolná a protikořenová bariéra
6 - FIBRANxps INCLINE
7 - parozábrana
8 - střešní konstrukce
INTENZIVNÍ ZELEŇ, ZELENINOVÁ ZAHRADA, ZAHRADA NA TERASE

1 - Vegetace jednoduché intenzivní zeleně trávy, trvalky,
zelenina.
2 - Před určením tloušťky a složení půdního substrátu se
doporučuje poradit se s odborníkem na rostliny, určené
pro zeleň zelené střechy. Obvykle pro tento druh rostlin
postačuje 20 cm vícevrstvý vyživovací substrát, který při
nasáknutí vody zatíží střechu o přibližně ~3 KN/m2
(300 kg/m2).
3 - U jednoduché intenzivní zelené střechy pokládáme filtrační
tkaninu na vrstvu určenou k akumulaci vody.

Detail zelené střechy bez tepelných mostů.
Atika s kovovou konstrukcí.

1
2
3
4
5

6

7

Hrana zelené nebo štěrkové střechy s odtokovým žlebem.
Poznámka: Je li konzola kratší než 1 m, je zapotřebí izolovat také hranu
betonové desky.
12

1 - U intenzivní zeleně se může kromě jednoduchých rostlin
zasadit křoví nebo stromy.
2 - Pro takový druh rostlin je zapotřebí minimálně 50 cm
vícevrstvého vyživovacího substrátu. Po zavodnění je
střecha zatížena přibližně 7,5 KN/m2 (750 kg/m2).
3 - U intenzivní zelené střechy použijeme filtračni tkaninu
položenou na perforovanou nopovou fólii nebo na štěrk
zabalený do geotextilie.
4 - FIBRANxps 300 - L (typ dle zatížení)
5 - U rostlin s hlubšími nebo agresivními kořínky pokládáme
nad hydroizolaci ochranu proti prorůstání koříků, jako
například hydroizolaci kombinovanou s hliníkovou fólii.
6 - střešní konstrukce se škvárobetonem nebo
FIBRANxps INCLINE
7 - střešní konstrukce

T E P E L N Ý Š T Í T.

Terasa obytného nebo administrativního objektu

VYSÁZOVÁNÍ ZELENĚ U PODZEMNÍCH STAVEB

6
7

střešní konstrukce se spádovaným škvárobetonem
nebo FIBRANxps INCLINE
střešní konstrukce

1

1
2

3

4
5

Při vysazování zeleně u podzemních staveb se můžou
kromě jednoduchých rostlin zasadit také keře a stromy.
2
Pro vodojemy se vyžaduje konstantní teplota a to jak v létě
tak i v zimě. Proto se doporučuje zvýšit tloušťku půdy nad
3
nimi na 80 cm, která však po nasáknutí vodou zatíží střešní
4
konstrukci o ~12 KN/m2 (1200 kg/m2).
5
U zelené střechy podzemních objektů používáme filtrační
6
tkaninu položenou na vrstvu pro akumulaci vody, u větších
7
tlouštěk stačí pouze štěrk obalený filtrační tkaninou.
FIBRANxps 300 - L (druh izolace určíme na základě zatížení).
U rostlin s hlubšími nebo agresivními kořínky pokládáme
nad hydroizolaci ochranu proti prorůstání koříků, jako na
příklad hydroizolaci kombinovanou s hliníkovou fólii.
Udržvání stabilní teploty a zamezení poškození hydroizolace u vodojemu
13
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P LU S S T Ř E C H A - n a d s t a v b a a s a n a c e s t á v a j í c i s t ř e c h y
U nadstavby tepelné izolace stávajíci klasické ploché střechy
nebo u sanace té samé, se může další izolace vestavět bez
zvlaštních konstrukčních zásahů.
Nejdříve se prověří kvalita stávající hydroizolace a odvádění
vody, načež se dle potřeby provede sanace. Pokračuje se
s pokládáním FIBRANxps desek, drenážními elementy a
nadstavbou v souladu s požadavky na finální vrstvu.
Stávající tepelná izolace se po provedení výpočtů stavební
fyziky může respektovat v tloušťce, ve které byla vestavěna,
ačkoliv s určitou výhradou.
Užitečné je předtím prověřit stav tepelné izolace a množství
vlhkosti pod stávající hydroizolací pak výpočtovou tloušťku
stávající tepelné izolace dle potřeby zmenšit. Takto
nadstavená střecha se v praxi nazývá PLUS střecha.

Nechráněná rovná střecha...

PLUS střecha

1

2

1 systém obrácené střechy
2 stávající – současný, dodavadní

... po sanaci

DUO STŘECHA - rovná střecha nízkoenergetických objektů
DUO střecha je kombinace klasické a obrácené střechy, která se uplatní na nových objektech v případech kdy jsou
požadavky k dosažení U – hodnot (tepelná prostupnost konstrukčního celku) obrácené ploché střechy přísnější, než by se
dosáhlo s jednou vrstvou tepelné izolace. V případě nízkoenergetických objektů (veliké tloušťky tepelné izolace) se může
parozábrana (7) vynechat, což je ale zapotřebí prokázat výpočty stavební fyziky (program ARCHIMAID).

DUO střecha

DUO OPTIMO střecha

1
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1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7
9

7

10

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

vegetace
vícevrstvý vyživovací substrát
filtrační tkanina, vrstva pro zadržování vlhkosti
FIBRANxps 300 - L
hydroizolace
FIBRANxps 300 - L
parozábrana
FIBRANxps INCLINE
spádovaný škvárobeton
nosná konstrukce

8

Spádová izolace FIBRANxps INCLINE se může v
případě DUO OPTIMO střechy umístit nad první
vrstvou tepelné izolace FIBRANxps 300-L.

T E P E L N Ý Š T Í T.

Při navrhování, především však při sanaci plochých střech, se můžou objevit následující problémy:
• Zvětšení zatížení, jak při projektování zelených střech na stávajících objektech tak při sanaci a adaptaci plochých střech se
systémem obrácených střech, není přílíš žádoucí.
• Při sanaci stávajících pochozích teras je kvůli výškovému omezení těžko zaručit postačujicí tloušťku tepelné izolace.
• U střech nízkoenergetických a pasivních objektů je požadována dost vysoká tloušťka tepelné izolace. Zelené střechy, které
nepochybně patří do tohoto druhu ekologických staveb, zvýšují jak tloušťku tak také tíhu střešního konstrukčního celku.

Tři zcela rozdílné problémy mají v podstatě stejné řešení:

OPTIMO STŘECHA – optimální způsob stavění ploché střechy
„OPTIMO“ střecha je jedna ze zdokonalených plochých střech, která má místo spádového betonu vestavěn jedinečný
prvek, lehkou spádovou tepelnou izolaci FIBRANxps.

Čeho můžeme dosáhnout spádovou tepelnou izolací
FIBRANxps INCLINE?
• Zatížení střechy snížime o celou tíhu spádového betonu,
která je přibližně stejná jako tíha vrchních vrstev u
nepochozích, pochozích nebo extenzivně zelených
obrácených střech.
• Zmenšíme tloušťku spádové desky. Nižší část tloušťky
tepelněizolační spádové desky FIBRANxps INCLINE je totiž
1 cm, u betonu je však minimální tloušťka spádové desky
4–5 cm.
• Zmenšíme tloušťku tepelné izolace přitom zvýšíme
izolační schopnost ploché střechy. Spádová tepelná
izolace FIBRANxps INCLINE přispívá k zvýšení tepelného
odporu střechy, což můžeme respektovat při projektování
tloušťky tepelné izolace.

Poznámka:
Když se hydroizolace provádí bitumenovými pásy, pak se první hydroizolační vrstva
na tepelně izolační spádové desce provádí samolepící bitumenovou hydroizolací,
neboď svařování s otevřeným ohněm není u polyesterových izolací dovoleno.

Tepelnou izolací FIBRANxps INCLINE v systému OPTIMO STŘECHY zmenšíme zatížení a získáme na výšce a také na tepelné
učinnosti.

Návod k použití tepelně izolačního materiálu FIBRANxps u plochých střech:
Tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrénu FIBRANxps lmůžou ve venkovním prostředí zůstat
bez ochrany i několik týdnů, aniž by mělo působení deště, sněhu nebo mrazu na ně nějaký vliv. Jinak je
to s působením slunečního světla. Desky extrudovaného polystyrénu, podobně jako jiné tvrdé, pěnové
syntetické materiály, jsou citlivé na dlouhodobé působení ultrafialového světla.
Při pokládání FIBRANxps na plochu střechy je zapotřebí desky současně chránit před slunečním zářením.
Proto doporučujeme zároveň pokládat ostatní vrstvy. Desky na staveništi, které nejsou okamžitě
položené, je zapotřebí uložit do stínu nebo ochránit převlekem ze syntetického materiálu světlé barvy.
Pod průsvitnými nebo tmavými materiály se můžou vytvářet vysoké teploty, které desku snadno
deformují nebo jí poškodí. Maximální teplota použití je 75°C. Při vyšších teplotách začne povrch desek
měknout.
Použití otevřeného ohně v těsné blízkosti FIBRANxps, stejně jako u jiných polyesterových tepelných
izolací, není dovoleno. Desky z pěnového polystyrénu FIBRANxps je zapotřebí pokládat na rovné a čisté
povrchy. Na FIBRANxps negativně působí rozpouštědla na bázi benzínu, dehet, kyselina mravenčí, plyny
jako jsou: metan, etan, propan, butan, heptan..., a také chloridy.

Podmíněně je FIBRANxps stálý ve styku s látkami jako jsou nafta, topny olej, parafinovy olej, fenol,
masti, oleje, které však při dlouhodobem styku s ními ovlivní kvalitu povrchu. K deskám FIBRANxps
jsou zcela neutrální bitumen, vapno, cement, sadra, slaná voda, louhy, většina kyselin včetně
sýrové a fosforové, anorganické plyny, alkohol, silikon ....
V důsledku uvolňování chloridů, v případě použití hydroizolační membrány z PVC materiálu, je
zapotřebí mezi fólii a polystyrénovou deskou umístit separační vrstvu, například geotextil.
Všechny informace uvedené v brožuře jsou pouze doporučením pro projektanty
obrácených plochých střech. Údaje jsou získané na základě standartů některých
evropských zemí s dlouholetou tradicí u obrácených střech v oblasti již ověřené a
uspořádané legislatívy. Oddělení pro technickou podporu výrobků podniku FIBRAN
d.o.o. je vždy k dispozici projektantům a stavitelům, aby pomohlo řešit otázky týkající se
vlastností a aplikací jeho výrobků. www.fibran.com
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T E P E L N Ý Š T Í T.

Stavíme a tvoříme s vynikajícími
p r o j e k t a n t y a re a l i z á t o r y. . .
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T E P E L N Ý Š T Í T.

mečné vlastnosti

K ATALOG V ÝROBKŮ

0111

O BRÁCENÉ P LOCHÉ S TŘECHY

0130

F ASÁDY

0150

K ONSTRUKCE
V K ONTAKTU
SE Z EMINOU

F I BRAN d. o. o. Novo m e s to
K oč e va rj e va ulic a 1
S I -8 0 0 0 Novo m e s to
te l : 0 0 3 8 6 7 3 9 3 9 5 1 0
f a x: 0 0 3 8 6 7 3 9 3 9 5 1 1
e - m a il: fibra n@ fibra n. s i
w w w. fibra n. c om
F I BRAN d. o. o. Novo m e s to
o bc hodní z a s toupe ní Ce s k á repub lik a
p rode j a te c hnic k á podpora : 00420 737 216 630
e - m a il: fibra n@ fibra n. c z
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