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Sdružení výrobců pro ploché střechy, jehož členy jsou významní hráči v oboru plochých střech,
svou činností přispívá ke správnému navrhování a provádění střešních plášťů. Ve spolupráci všech
členů sdružení jsou připraveny plně funkční systémové střešní skladby se všemi nezbytnými doplňky,
včetně způsobů jejich návrhu, pokládky a kontroly.
Sdružení výrobců pro ploché střechy vzniklo a působí v České republice. Své široké odborné znalosti
však předává nejen v České republice, ale i na Slovensku, kde je přidruženým členem Cechu strechárov.
Členové sdružení připravili pro všechny, kdo potřebují a chtějí provádět ploché střechy správně,
jako pomůcku

„Generátor systémových střešních skladeb“
Generátor dokáže práci všech zainteresovaných zjednodušit a značně urychlit, a přitom garantuje
správný postup od samého návrhu střešního pláště až po jeho zdárnou realizaci. Díky možnosti volby
pouze vhodných kombinací součástí střešního souvrství, výběru z materiálů jasně deklarovaných
vlastností, jejich bezpečného zajištění, navíc s možnosti konzultace s odborníky v oboru s dlouholetou
praxí z řad členů sdružení, se generátor stává velmi přínosným nástrojem pro navrhování a realizace
plochých střech.

Obr. 1 – Generátor střešních skladeb na stránkách Sdružení výrobců pro ploché střechy

Výstupem Generátoru systémových střešních skladeb je dokument s detailním, ale přehledným
popisem vybrané skladby s uvedením všech potřebných informací.
Při využití a dodržení navržené skladby z generátoru, případně s využitím dalších informací
uvedených v technickém manuálu - brožuře sdružení „Systémová plochá střecha na trapézovém
plechu, betonu a dřevěném bednění“ (SP střecha – T, B, D“) , která je ke stažení zde:
http://www.systemovaplochastrecha.cz/img/download/sps-brozura.pdf,
budou za projektantem, přípravářem, realizátorem či investorem stát renomovaní výrobci – členové
sdružení a přidružení členové, kteří za své výrobky, skladby, jejich kombinace, technické parametry,
způsoby jejich použití a vůbec veškeré uváděné informace vždy nesou plnou odpovědnost.
Informace mohou být přínosné také pro stavební dozory, školy a studenty, či odbornou veřejnost.
Generátor je k dispozici on-line na stránkách Sdružení výrobců pro ploché střechy
http://www.systemovaplochastrecha.cz/konfigurator
a umožní konfigurovat funkční střešní
skladby po zadání pouze několika
základních technických parametrů do
vstupního formuláře Konfigurátoru
(obr. 2).

Jedná se o tato vstupní data:
- Nosná konstrukce
- Parozábrana
- Tepelná izolace a její tloušťka
- Hydroizolace
- Odvodňovací systém1)
-

Zabezpečovací systém1)

Obr. 2 – Konfigurátor

- Prvky mechanického kotvení
se generují ihned po zadání
prvních vstupních položek, (typu
nosné konstrukce, parozábrany,
tepelné izolace, její tloušťky a
hydroizolace). Zobrazují se v dolní
části formuláře již při zadávání.
Tuto vlastnost lze využít pro
stanovení vhodných kotev –
včetně jejich délek a kombinací
(teleskop – šroub) pro zamýšlenou
tloušťku tepelné izolace a nosnou
konstrukci (obr. 3).
1)

položky označují rozšiřující součásti
střechy a jsou pro generování výstupního
dokumentu volitelné

Pro využívání generátoru není
zapotřebí zadávat žádná osobní
data, ani se registrovat.
Obr. 3 – Vygenerované kombinace kotev

Generátor systémových střešních skladeb vytváří dokument ve formátu PDF, který obsahuje:
-

obecnou informaci o vybrané skladbě

-

technické informace, vlastnosti a parametry všech
vybraných komponent střešní skladby:
• nosné konstrukce
• parotěsné zábrany
• tepelné izolace
• hydroizolace
• kotevních prvků
• odvodňovacího systému
• horizontálního záchytného systému

-

popisy a obrázky součástí střešní skladby

-

odpovídající mechanické kotvení, vč. uvedení typů a délek kombinací složených prvků

Zaškrtávacím tlačítkem lze před samotným vygenerováním výstupního souboru zvolit, zda se mají
zobrazit také alternativní materiály všech vrstev střešní skladby a spojovacího materiálu i příslušenství
nebo zda mají být uvedeny striktně materiály zadané do vstupního formuláře konfigurátoru.
Generování systémových skladeb je pro všechny zdarma. Je příspěvkem Sdružení výrobců pro
ploché střechy ke zpřístupnění vždy aktuálních, správných a kompletních informací veřejnosti. Hlavním
cílem všech členů sdružení je zlepšení stavu, provádění i navrhování našich plochých střech.
Generování systémových skladeb je pro všechny zdarma a je příspěvkem Sdružení výrobců pro
ploché střechy a jeho přidružených členů ke zpřístupnění vždy aktuálních, správných, kompletních a
relevantních informací pro navrhování, přípravu, provádění a kontrolu plochých střech.
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