
PLOCHÉ STŘECHY
Tepelné, zvukové a protipožární izolace
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Než začnete s realizací ploché střechy ...

• Plochá střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím, 
 vystavená přímému působení atmosférických vlivů a podílející 
 se na zabezpečení požadovaného stavu v podstřeší. 
• Plochá střecha je ta, která nemá sklon střešní roviny větší jak 5°. 
• Min. sklon pro ploché střechy se doporučuje 2 % v ploše a 1 % v úžlabí. 
• Střechu navrhujeme tak, aby po dobu své životnosti odolávala 
 mechanickému a dynamickému namáhání, střecha nesmí propouštět 
 vodu ani vlhkost v kapalném skupenství do střešní konstrukce. 
• Střecha musí splňovat tepelněizolační požadavky ČSN 73 0540 : 2002. 
• Střecha se navrhuje tak, aby odolávala koroznímu namáhání, chemickým, 
 biologickým, elektromagnetickým a atmosférickým vlivům. 
• Akustické vlastnosti střechy kontrolujeme výpočtem vzduchové 
 neprůzvučnosti s dodržením hygienických požadavků na hluk. 
• Projektový návrh střechy musí plně a jednoznačně určit materiálové, 
 technologické, konstrukční i provozní řešení střechy. 
• V projektu je třeba uvést rozměry a sklony střešních ploch, způsob 
 odvodnění, pojistné odvodnění pomocí chrličů plnicích funkci při ucpání 
 vnitřních vtoků, prostupy, předepsat skladbu vrstev včetně jejich tlouštěk  
 a potřebných fyzikálních údajů, řešení dilatací, způsob kotvení, vykreslit  
 detaily všech atypických míst, zohlednit zatížení bodové a plošné na   
 střešní plášť, navrhnout provozní řešení střechy včetně způsobu údržby. 
• Při použití parotěsné zábrany je nutno používat dvoustupňové vpusti tak, 
 aby byla odvodněna i parozábrana po dobu montáže. 
• Každá odvodňovaná plocha by měla být osazena min. dvěma odtokovými 
 místy (neplatí pro podstřešní žlaby). 
•  Oblast vtoku musí být zapuštěna min. 5 mm pod sousedící plochu střechy.
•  Maximální vzdálenost vtoků od atik a od rozvodí střešních ploch by neměla 

překročit 15 m.
•  Maximální vzdálenost vtoků ve žlabech nebo úžlabích od jejich konců 
 nebo rozvodí v těchto žlabech či úžlabích by neměla překročit 15 m.
•  V případě nebezpečí zamrzání vtoků nebo žlabů je možné tyto prvky 

vyhřívat, zásadně se používá bezpečné nízké napětí 24 V.

 
Požadavky na navrhování plochých střech řeší:

 ČSN 73 1901 - Navrhování střech
 ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov
 ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí 
 ČSN ENV 1991-4 - Zásady navrhování zatížení konstrukcí
 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb/nevýrobní objekty
 ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb/výrobní objekty
 ČSN 73 0600 - Hydroizolace staveb
 ČSN 73 3610 - Klampiarske práce stavebné (změna 1-11/97, 2-7/98)
 ČSN 73 0532 - Akustika, ochrana proti hluku, požadavky
 ČSN EN ISO 6946 - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - výpočtová metoda
 Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Požadavky na navrhování plochých střech 

Jednoplášťová střecha na betonové 
nosné konstrukci (obr. 1)

Jednoplášťová střecha 
na trapézovém plechu (obr. 2)

Jednoplášťová střecha na dřevěné 
konstrukci (obr. 3)

Bezpečnostní odvodnění 
pojistným přepadem (obr. 4) Ukázky spádování střech deskami Rockwool ke vtokům –     (obr. 5)

2 %

2 %

2 %

2 %
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Návrh tloušťky tepelněizolační vrstvy

Tepelnou ochranou se zabývá norma ČSN 73 0540 a ČSN EN ISO 6946. 
První norma uvádí zejména požadované a doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla UN celé konstrukce, tzn. tepelné izolace včetně tzv. tepelných 
mostů. Na to je třeba při návrhu pamatovat, protože prvky prostupující 
střechou mají větší tepelnou vodivost než tepelná izolace z kamenné vlny. 
Tato skutečnost zvyšuje nároky na potřebnou tloušťku izolace. Při kombinaci 
tepelněizolačních materiálů je třeba dbát na pořadí materiálů. 
Na straně interiéru se použijí materiály s vyšší hodnotou rd (difúzní 
tloušťka). Výpočet tepelných ztrát doporučujeme svěřit odborníkovi. 
Orientační hodnoty uvádíme v tabulce č. 1.
Pokud nevznikne při jednovrstvé pokládce izolačních desek spára mezi 
deskami větší než 5 mm, nevykazuje takto položená plocha tepelné mosty 
(viz. ČSN EN ISO 6946). 

Součinitel tepelné vodivosti charakterizuje tepelnou vodivost materiálu.
Výrobce udává deklarovanou hodnotu tepelné vodivosti λD
ve smyslu ČSN EN 13162 (měřeno při 10 °C).

Tepelná ochrana 

roznášecí 
podložka

3

tlak přímo 
- dvouvrstvá 
deska

Napětí v tlaku σ10 udává odolnost vůči plošnému namáhání, např. sněhem, 
přitížení štěrkem nebo při aplikaci zelených střech. Bodové zatížení Fp 
charakterizuje odolnost střešní desky proti vysokému místnímu zatížení, 
způsobenému pohybem pracovníka, mechanickou fixací tepelné izolace 
apod. Lépe charakterizuje způsob namáhání střechy. Ploché střechy 
není povoleno bodově zatěžovat.

Pro stavební výpočty používáme 7 % z deklarovaných hodnot.

Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu 
tepla U

N
 pro budovy s převažující návrhovou teplotou θai = 20 °C

Doporučené materiály pro ploché střechy

  Název   Popis   Parametry

Desky 
Monrock MAX

Tuhá dvouvrstvá deska 
z kamenné vlny 
určená pro izolaci ploché
střechy.

Tloušťka desky: 
80 - 240 mm
Rozměry:  600 x 1 000 mm
 1 200 x 2 000 mm
 (ozn. GF)
λD = 0,041 W.m-1 .K-1

bodové zatížení Fp > 400 N
napětí v tlaku σ10 > 40 kPa
pevnost v tahu σmt > 10 kPa

Bodové zatížení Fp (ČSN EN 12430)
u dvouvrstvé tuhé desky
Síla ke vtlačení válce o ploše 50 cm2

do vzorku při bodovém stlačení
o 5 mm (obr. 6)

Napětí v tlaku σ10 
 (ČSN EN 826)

Síla potřebná ke stlačení vzorku 
300 x 300 mm o 10 % tloušťky přes 
roznášecí desku (obr. 7)

Požadavky ČSN 73 0540 - 2 : 2002 Z1 03 : 2005 Normové hodnoty
UN [W.m-2.K-1]

Minimální tloušťka 
tepelné izolace*

(požadovaná/doporučená)

Požadovaná Doporučená

A. na trapézovém plechu
180 / 260 mm

B. nad betonovým stropem
160 / 240 mm

Střecha plochá 0,24 0,16

Celoroční množství zkondezované vodní páry 
uvnitř konstrukce v kg/m2/rok (GKN)

0,10

Relativní vnitřní vlhkost vzduchu (ϕi) 50 %

Tabulka č. 1
* Pozn: bez uvažování vlivu ostatních vrstev 
na součinitel prostupu tepla

UN = součinitel prostupu tepla (W.m-2.K-1)
Vnitřní teplota vzduchu θai = 20 °C
Vnější teplota vzduchu θe = - 15 °C

Pro nepřerušované vytápění je stanovena bezpečnostní 
teplotní přirážka θsi = 0,5 °C. 
Zkondenzovaná voda nesmí ohrozit stavební konstrukci.

Tabulka č. 2
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Návrh a posouzení tepelné izolace střešní konstrukce

1. Při konstantní tloušťce tepelné izolace

obr. 8

θe = - 15 °C

obr. 9

θe = - 15 °C

θai = + 20 °C, ϕi = 50 %

Železobetonový strop 
Hydroizolace  5 mm
MONROCK MAX 160 mm
Parozábrana (lepené/svařované spoje)  
 rd >100 m 
Železobetonový panel tloušťky  200 mm 
Součinitel prostupu tepla  U = 0,24 W.m-2.K-1 

 
Hydroizolace  5 mm 
MONROCK MAX 240 mm 
Parozábrana (lepené/svařované spoje)  
 rd >100 m 
Železobetonový panel tloušťky 200 mm 
Součinitel prostupu tepla  U = 0,16 W.m-2.K-1             

obr. 10

θe = - 15 °C

θai = + 20 °C, ϕi = 50 % obr. 11

θe = - 15 °C

θai = + 20 °C, ϕi = 50 %

Trapézový plech 
Hydroizolace  5 mm 
MONROCK MAX 180 mm 
Parozábrana (lepené/svařované spoje)  
 rd >100 m 
Trapézový plech 160 mm 
Součinitel prostupu tepla  U = 0,24 W.m-2.K-1

 
Hydroizolace  5 mm
MONROCK MAX 260 mm
Parozábrana (lepené/svařované spoje)  
 rd >100 m
Trapézový plech (tl. max. 1 mm)  160 mm
Součinitel prostupu tepla  U = 0,16 W.m-2.K-1

4

Konstrukce splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 
UN požadovaný 0,24 W.m-2.K-1

Montáž spádového systému Montáž tepelněizolačního souvrství

Ukázky některých realizací plochých střech

θai = + 20 °C, ϕi = 60 %

Kotvení povlakové hydroizolace

12 13 14

Konstrukce splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 
UN doporučený 0,16 W.m-2.K-1
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2. Při proměnné tloušťce tepelné izolace

2. 1. Přesným výpočtem
Pokud je v konstrukci střechy přítomna vrstva s proměnnou tloušťkou izolace a změny v tloušťce ovlivní hodno-
tu 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. Změny v tloušťce tepelněizolačních vrstev je potřeba ve výpočtu součinitele prostupu tepla zohled-
nit. ČSN EN ISO 6946 uvádí v příloze C výpočtovou metodu pro zkosené vrstvy složené z rovinných klínovitých 
ploch a postup výpočtu.

1) Konstrukce se rozdělí na části, které se liší tvarem a/nebo sklonem 
 (jednoduché klínové plochy)
2) Vypočte se součinitel prostupu tepla Uj pro každou část podle vztahů uvedených 
 v ČSN EN ISO 6946
3) Ze součinitelů prostupu tepla dílčích částí se vypočte součinitel prostupu tepla 
 konstrukce jako celku 

1) Příklad rozdělení konstrukce (např. střechy) na samostatné části:

Doplňkové rozdělení umožňující použití vztahů 
pro výpočet U pro dílčí zkosené vrstvy podle 
ČSN EN ISO 6946 (obr. 15, 16 a 17)

2) Vztahy pro výpočet součinitele prostupu tepla dílčích částí konstrukce (platí pro sklony do 5 %) jsou uvedeny   
 v dalším textu. Značení je společné pro všechny případy:
• R0 je odpor při prostupu tepla konstrukce kromě zkosené vrstvy (v hodnotě R0 musí být řádně započteny   
 vzduchové a nehomogenní vrstvy).
• R1 tepelný odpor vypočtený zvlášť pro každou dílčí část podle vztahu:

 R1 = d1 / λ1

 d1 je tloušťka zkosené vrstvy v nejvyšším bodě
 λ1 je součinitel tepelné vodivosti materiálu zkosené vrstvy

2. 2. Jednoduchý postup
Spolehlivě bezpečný a nejrychlejší postup je posoudit skladbu v nejmenší tloušťce. Pokud vyhoví zde, vyhoví 
v celé ploše.

3) Výpočet výsledného součinitele prostupu tepla U = ∑(Uj . Aj) / A

(obr. 16) (obr. 17)(obr. 15)

1
R1

U = — · ln(1+ — )

a) pravoúhlá plocha d1

R0

(obr. 18)

b) trojúhelníková plocha, nejsilnější ve vrcholu

U = — ·[(1+ —)· ln(1+ —)-1]2
R1 R1

R0

R0

R1

d1

R0

(obr. 19)

c) trojúhelníková plocha, nejtenčí ve vrcholu

U = — ·[(1-  —)· ln(1+ —)]2
R1 R1

R0

R0

R1

d1

R0

(obr. 20)

R0

R1
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Spádová vrstva tvořena nosnou konstrukcí ve spádu
Na vyspádovanou nosnou konstrukci střechy opatřenou paro-
zábranou (asfaltový pás, PE fólie apod.) položíme tepelněizo-
lační desky Monrock MAX o velikosti 600 x 1 000 mm, 
(1 200 x 2 000, 600 x 2 000 mm) těsně na sraz. Desky dopo-
ručujeme pokládat delší stranou kolmo na profilování trapézo-
vých plechů. Stabilitu a uchycení desek k podkladu provádíme 
mechanickým kotvením nebo lepením (PU nebo asfaltové lepi-
dlo). Hydroizolace se mechanicky kotví souběžně s izolačními 
deskami k podkladu nebo se natavuje/lepí na předem nane-
senou rovnoměrnou vrstvu asfaltu. Spádování vnitřního úžlabí 
provádíme spádovými deskami Rockfall (viz. příslušenství), 
které vytváří podélný sklon 2 % a příčný 8 %. Doporučujeme 
dodržovat max. vzdálenost mezi vpustěmi 15 m.

Kladení tepelných izolací na plochých střechách

A.  Střecha omezeně pochozí - 
pokládka izolačních desek

Rozdělení plochých střech - 
podle provozu

A - pochozí
 (omezeně)

B - pochozí
 (běžně)

24

Řez spádovými deskami Rockfall (obr. 26)

Rockfall rovinná deska 60 mm 1
2

3

1

2

spádové desky 

2 %

21

Spádová vrstva tvořena 
tepelněizolačními deskami Rockfall
Na vodorovnou konstrukci střechy opatřenou parozábranou 
(asfaltový pás, fólie apod.) klademe podkladní střešní desky 
Monrock MAX, které tvoří základní projektem navrženou mini-
mální tloušťku tepelné izolace (80 mm). Na tento podklad klade-
me spádové desky Rockfall (500 x 1 000 mm) o proměnné tloušť-
ce 20 - 40 mm, 40 - 60 mm, 60 - 80 mm se spádem 2 % 
v podélném směru desek. Trojice spádových desek se opakuje, 
ale klade se na rovinné desky Rockfall tl. 60 mm (obr. 25, 26). 
Stabilizace a uchycení desek k podkladu se provádí mechanic-
kým kotvením. Teleskopickými kotvami lze kotvit až do 400 mm 
svěrné tloušťky. Hydroizolace se mechanicky kotví souběžně 
s izolačními deskami k podkladu. Mechanické kotvení je 
ekonomický a efektivní způsob montáže, který lze provádět 
celoročně na rekonstrukcích, nových střechách nebo 
dodatečné dospádování plochých střech.

Minimální tloušťka desky Monrock MAX na 
trapézovém plechu je 80 mm nebo d/3 (obr. 22)

Příklad možné pochozí úpravy pro účely 
údržby, požární účely apod. vložením roznášecí 
desky (např. Cetris, Cembonit) a použití 
hydroizolačního pásu jiného odstínu v místě 
pochůznosti (obr. 23)

Rozvíjení asfaltového pásu před 
mechanickým kotvením

Horní nášlapná vrstva 

spádové desky

Řez spádovou vrstvou (obr. 25)

projektem navržená 
min. tloušťka tepelné 
izolace Monrock MAX

Rockfall rovinná deska 60 mm 

2 %

1 000 1 000

20

60

 

60

1
3

2
1

3
2

1
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B. Střecha běžně pochozí - 
pokládka izolačních desek

Spádová vrstva tvořena nad nosnou konstrukcí
Na nosnou konstrukci střechy dle charakteru stavby položíme 
parozábranu (asfaltový pás, fólie PE apod.), tepelněizolační desky 
Monrock Max v jedné vrstvě. Stabilizaci tepelněizolačních desek 
provádíme zátěžovou vrstvou tvořenou armovanou betonovou 
deskou. Hydroizolační vrstva (asfaltový pás) je přilepena na beto-
nový podklad. Druh a tloušťku asfaltové hydroizolace a tloušťku 
betonové desky určuje projektant stavby dle způsobu použití 
a provozu budovy. Nad betonovou deskou provedeme pochůz-
nou úpravu, obvykle dlažbu, osazenou na terče. Pokud je poža-
dováno dodatečné spádování, provede se v betonové desce nad 
tepelnou izolací tak, aby voda stékala po hydroizolaci do střešního 
vtoku. Maximální vzdálenost mezi vtoky se doporučuje 15 m, nebo 
je spádování úžlabí vytvořeno zapuštěným spádovým žlabem.
Výrobce doporučuje pro výpočet užitného zatížení postupovat 
dle ČSN 73 0035 čl. 77 Tab. 3/11b, 17a pro ploché střechy a terasy 
se sklonem max. 3 % pro účely, kde nedochází ke shlukování lidí, 
s max. zatížením 2 kN.m-2, prostory pojížděné osobními automo-
bily a lehkými nákladními automobily, jejichž celková hmotnost 
nepřesahuje 2,5 t, s max. zatížením 2,5 kN.m-2. Skladbu pro 
pojízdné střechy doporučujeme před realizací konzultovat 
s produktovými specialisty Rockwool.

1  pochozí vrstva 
2  betonová mazanina 
3  dlažba   
4   podložky (terče)
    pod dlažbu 
5  hydroizolace

Pochozí úprava (obr. 27)

Pojízdná úprava (obr. 28)

Tlak max. 
2 500 kg/m2

Tlak max. 
2 000 kg/m2

4

3

5

6

7

8

9

10

1

2

5

6

7

8

9

10

  6  betonová armovaná vrstva
  7  vodonepropustná úprava
  8  tepelná izolace
  9  parozábrana
10  stropní konstrukce

Kotvení izolačních desek
a) Mechanické kotvení
Mechanické kotvení je dnes tradiční metodou komple-
tace střešního souvrství jak při realizaci nových, tak při 
rekonstrukci a obnově starých plochých střech. Široký 
výběr kotevních prvků umožňuje provádět montáž izo-
lačních desek Rockwool souběžně s pokládkou jedno 
nebo vícevrstvých hydroizolací bez ohledu na klimatické 
podmínky. Metoda mechanického kotvení je při dodrže-
ní uvedených zásad velmi jednoduchá, rychlá a eko-
nomicky zajímavá. Při montáži spádového střešního 
systému Rockwool, kdy je souvrství tvořené střešními 
deskami Monrock MAX, se běžně používá mechanické 
kotvení.

Volba vhodných kotevních prvků
Kotevní prvek volíme podle druhu nosné konstrukce 
(beton, trapézové plechy, apod.). U monolitických kon-
strukcí doporučujeme provést výtažnou zkoušku navr-
hovaných kotevních prvků z nosné vrstvy. U rekonstrukcí 
je nutné provedení výtažné zkoušky vždy včetně kont-
rolní sondy ve stávajícím střešním souvrství. Dodavatelé 
kotevní techniky jsou na základě zjištěných údajů schop-
ni navrhnout odpovídající kotevní prvek, který zajistí 
bezpečné uchycení a plnou funkčnost nového 
střešního souvrství po dobu jeho životnosti.

Množství a rozmístění kotevních prvků
Na každý projekt je nutné zpracovat kotevní plán 
s ohledem na typ, výšku, tvar objektu, klimatické 
a polohopisné podmínky a druh navržené (použité) 
hydroizolace. Projekt stanoví optimální množství 
a rozmístění navržených kotevních prvků. Na zpraco-
vání kotevního plánu se podílí dodavatel kotvicí techniky 
a hydroizolační vrstvy, kteří jsou společně garanty navr-
žené technologie. Pro potřeby montáže je plocha stře-
chy vždy rozdělena na středovou, krajní a rohové zóny. 
Pro tyto zóny je v kotevním plánu předepsán počet jed-
notlivých kotev. U spádových systémů se vyskytuje pro-
měnná svěrná tloušťka vyžadující kombinaci délky kotev, 
která musí být v kotevním plánu vždy jasně stanovena.

b) Kotvení lepením
Pravidla pro montáž ploché střechy lepením
Lepení provádíme celoplošně nebo bodově za tepla 
nebo za studena. Lepení za studena (asfaltové nebo 
PU lepidlo) provádíme vždy dle instrukcí výrobců 
(dodavatelů lepidel) a s ohledem na teplotní 
a klimatické podmínky.

34

(obr. 29)

Celokovová kotva: přítlačná 
talířová podložka + šroub 
(obr. 31)

Skryté kotvení aplikujeme 
v místě přeložení pásů 
krytiny podle instrukcí 
výrobce hydroizolace (obr. 33)

30

32

Teleskopický systém - plastový 
teleskop + ocelový šroub 

Mechanické kotvení kovovým 
šroubem s přítlačnou podložkou 
v přesahu asfaltového pásu
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Příslušenství ke střešním deskám

35

b) Atika - atikové klíny
Pokud je požadován náběh ze střešní plochy na svis-
lé konstrukce, použijeme přechodové atikové klíny. 
Nejčastější používaná velikost atikových klínů je 
80 x 80, 100 x 100, 120 x 120 mm. Atikové klíny jsou 
nutné při použití některých asfaltových pásů z důvodu 
možného porušení pásu v kolmém přechodu na atiku.

8

Protispádová deska, 
dlouhá 500 mm, široká 
1 000 mm (obr. 41)

Protispádová deska, 
dlouhá 1 000 mm, 
široká 500 mm (obr. 42)

c) Úžlabí - spádové klíny 
Spádování úžlabí do vtoku provádíme vždy obou-
strannými spádovými klíny se spádem do vpustí 2 % 
a spádem na střešní plochu 8 %. Max. vzdálenost mezi 
vtoky doporučujeme 15 m. Desky na sebe klademe 
volně a kotvíme zpravidla mechanickým způsobem. 

Doplňkový sortiment Rockfall

d) Protispádové desky
Pokud je požadován protispád od atiky k vytvoření 
úžlabí použijeme protispálové desky o sklonu 6, 8, 10, 
12, 14 % začínající na nule. Slouží k vytvoření proti-
spádu a dlouhých náběhů mezi atikou, zvýšeným 
stupněm střechy a úžlabím jednostranně zešikmenými 
deskami do ztracena.

Slouží k vytvoření spádu na ploché bezespádové  
střeše jednostranně zešikmenými deskami o tloušťce 
od 20 do 40 mm, od 40 do 60 mm a od 60 do 80 mm. 
Spád je tvořen na délce 1 m (spád 2 %). Ve větších 
tloušťkách se spádové desky podkládají rovinnými 
deskami Rockfall 60 mm. Formát všech desek je 
500 x 1 000 mm.

a) Spádové desky

Schéma skladby spádových klínů Rockfall v úžlabí, 
(jeden kvadrant) (obr. 39)

d)

c)

Pohled na spádové klíny 
Rockfall v úžlabí (dva kvadranty) 
(obr. 40) 

a)

(obr. 36, 37)

b)

Klín s náběhem 45° 
(obr. 38)

Pokládka desek Rockfall do úžlabí na spádových deskách

c)
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Akustika ploché střechy

Skladování, manipulace 
s výrobky a hospodaření s obaly

Chraňte před deštěm, skladujte 
pod přístřeškem (obr. 50)

Odložte na místo 
určené k ukládání 
odpadu (obr. 49)

Izolační desky jsou baleny v přepravní fólii, která nechrání výro-
bek před deštěm. Balíky skladujte pod střechou, maximálně dvě 
palety na sobě. V den montáže při nepříznivém počasí je chraňte 
plachtou. Zvýšenou pozornost věnujte při transportu na střechu, 
aby nedošlo k poškození rohů balíků. V žádném případě nepro-
vádějte montáž vlhkých desek. Plastové obaly a zbytky izolačního 
materiálu ukládejte na skládku. Společnost Rockwool, a. s. je zapo-
jena do systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích 
EKO - KOM“. Výrobky společnosti Rockwool jsou zdravotně 
nezávadné a neškodné.

Příklad vhodného akustického 
řešení střechy

9

Velmi dobrých akustických výsledků dosáhneme
u střechy z perforovaných kazetových plechů
s vyplněním vln plechů v celém průřezu akustickými 
klíny Rockwool se sklotextilní separací klínů od 
trapézového plechu (viz. obr. č. 43).
Při použití tlumící fólie RAM (Rockwool Acoustic
Membrány) mezi vrstvy tepelné izolace v ploše
s plným trapézovým plechem se vzduchová
neprůzvučnost zvýší z 45,8 dB na 48,2 dB.

Řez střechou s perforovaným 
trapézovým plechem (obr. 44)

43

Výplň trapézového plechu 
akustickými klíny a sklotextilní 
separací

Výtažná zkouška kotevního prvku Vrtací a kotvicí automat

Nářadí a manipulace 
s izolačními deskami
Pro vodorovnou manipulaci (rozmísťování) palet se střešními 
deskami formátu GF (2 000 x 1 200 mm) na střeše používáme 
přepravní paletový vozík. Pro dělení desek používáme speciální nůž 
Rockwool k naříznutí desky shora do hloubky cca 1-2 cm podle lišty 
a další řezání provádíme ruční pilou s tvrdokovem (viz obr. 48).

Manipulační vozík

Řezání desek pilou s tvrzenými zuby

46 47

48

45
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Protipožární ochrana
Střešní desky Monrock MAX jsou zařazeny dle ČSN 
EN13501-1 do třídy A1 s nulovým indexem šíření 
plamene. Použití výrobků Rockwool výrazně zvýší 
požární odolnost objektů. 

Správnou volbou izolačního materiálu lze výrazně zvýšit 
požární odolnost objektů a tím snížit riziko případných 
škod na majetku nebo dokonce ztrát na životech (obr. 51) Skladba střechy TR 150 (obr. 52)

Střecha TR 150 s požární odolností REI 45 
(Požárně klasifikační osvědčení Požární odolnosti 
FIRES-CR-188-07-AUPS)

Systém kompletní skladby ploché střechy:  

•  ocelový trapézový plech TR 150 x 280 x 0,88 mm 
 (Kovové profily, s.r.o.), staticky spojitý nosník 
 o dvou polích
• parozábrana z PE fólie 0,2 mm
• Monrock MAX 160 mm
• hydroizolační střešní fólie SIKAPLAN 1,2 mm

10

Poradenství a technický servis

1.  Společnost Rockwool, a. s., vám nabízí  
bezplatný kvalitní technický servis  
a poradenství:

• zpracování kladečského výkresu spádových desek 
 a klínů programem CADROCK
• konzultace při přípravě projektové dokumentace
• konzultace atypických detailů
• poradenství a zácvik při montáži na stavbě

2.  Podklady požadované pro zpracování návrhu  
spádového systému pro ploché střechy - zadání:

• schématický, okótovaný půdorys střešního pláště
• okótované umístění střešních vtoků
• popis ukončujících detailů na obvodě střešního   
 pláště
• popis detailů (střešních nástaveb) umístěných 
 nad úrovní střešního pláště
• minimální - projektem navržená - tloušťka tepelné 
 izolace (zpravidla u vtoků nebo u říms a úžlabí)

3. Školení na technických seminářích:
• pro projektanty
• pro realizační firmy
• pro distribuční síť
• prohlídky výrobních závodů

Kladečský plán ploché 
střechy - výstup ze software 

CADROCK (obr. 53)

Z bohaté přednáškové činnosti - technický seminář

54

Střecha TR 150 s požární odolností RE 30/REI 30 
(Požárně klasifikační osvědčení Požární odolnosti 
FIRES-CR-187-07-AUPS)

Systém kompletní skladby ploché střechy:  

•  ocelový trapézový plech TR 150 x 280 x 0,88 mm 
 (Kovové profily, s.r.o.), staticky spojitý nosník 
 o dvou polích
• parozábrana z PE fólie 0,2 mm
• Monrock MAX 160 mm
• hydroizolační bitumenový pás Polygum PY 3T
• Polygum Atab SEP 4000
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Výhody nové generace plochých střech

11

Výborná tvarová stálost
Tepelně technické a mechanické vlastnosti se nemění 
v čase, ve spojích desek nedochází k tepelným mostům. 

Kompaktní řešení 
Dvouvrstvé desky vynikají vysokou pevností, i na tra-
pézovém plechu mají zcela minimální průhyby. Velké 
formáty desek přinášejí minimum spár.

Ochrana životního prostředí 
Hlavní funkcí izolace je úspora energie a tvorba přízni-
vého vnitřního prostředí budov. Právě v tomto ohledu 
je kamenná vlna Rockwool unikátní. 

Úspora f inancí
Díky rychlejší a snadnější montáži šetříte čas a peníze. 
Nižší zatížení konstrukce umožní použít subtilnější 
nosné střešní plechy.

Pro nové budovy i rekonstrukce
Monrock MAX je vhodný pro budovy ve všech úrovních 
prostupu tepla – od běžných, přes nízkoenergetické 
až po pasivní. 

Jednoduchá logistika
Na střechu objednáváte a dovážíte pouze jeden druh 
střešních desek. Významně tak omezíte možnost 
omylu, záměny a podobně.

Inovativní a patentované řešení
Dvouvrstvá izolační deska je celosvětově chráněna pa-
tentem. Jde o progresivní řešení, které se již osvědčilo 
na řadě významných staveb v celé Evropě.

Univerzální systémová řešení
Monrock MAX umožňuje standardní systémová řešení 
pro všechny ploché střechy (spádování, hydroizolace, 
kotevní technika, akustické a atikové klíny).

-8 ̊ C

-13,0 ̊ C

55 56

57 58

59 60

61 62
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Více informací získáte na www.rockwool.cz

Váš prodejce:

Rockwool, a. s.
U Háje 507/26, 147 00  Praha 4, tel.: 241 029 611

e-mail: info@rockwool.cz, technické poradenství: ☎ 800 161 161

Kontaktujte naše specialisty:

Jan Röder
specialista - ploché střechy 

a průmyslové objekty 
tel.: 606 702 055

Petr Epstein
specialista - ploché střechy 

a průmyslové objekty 
tel.: 602 611 909

1 2
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