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Úvod 

Tato publikace navazuje na publikaci Kutnar - Šikmé střechy a dále ji 
rozvíjí. Na principy návrhu skladby střechy má větší vliv druh použité 
krytiny než sklon. Proto došlo ke změně názvu publikace na Kutnar - 
Střechy se skládanou krytinou. Aby bylo zřejmé, že „šikmost“ není 
výsadou pouze střech, na kterých je použita skládaná krytina, byla do 
publikace pro srovnání zařazena kapitola 16 Šikmé střechy s povlakovou 
hydroizolační vrstvou. 

Nová publikace je sestavena převážně z citací aktuálně platných směrnic 
České hydroizolační společnosti ČSSI a Pravidel Cechu klempířů, 
pokrývačů a tesařů ČR. Z uvedených dokumentů byly vybrány zásady, 
které jsou podle názoru Atelieru DEK rozhodující pro správný návrh 
střechy se skládanou krytinou. Opakující se zásady nebyly zdvojovány, 
byla vybrána formulace z jednoho z dokumentů. Výběr a řazení 
citovaných odstavců je v souladu s výkladem teorie navrhování střech se 
skládanou krytinou uplatňovaným v Atelieru DEK.  

Vybrané texty jsou doplněny o citace dalších zásad uplatňovaných 
v Atelieru DEK nad rámec uvedených dokumentů. Je zachováno členění 
do jednotlivých odstavců, u každého odstavce je uveden zdroj, ze 
kterého text pochází.  

V publikaci jsou uvedeny také konkrétní příklady technických řešení 
navržených ze stavebních materiálů nabízených společností 
STAVEBNINY DEK. 

V citovaných odstavcích byly zachovány pojmy doplňková hydroizolační 
vrstva a doplňková hydroizolační konstrukce tak, jak jsou ve zdrojových 
textech použity. Oba pojmy jsou v publikaci chápány shodně jako 
konstrukce převážně plošného charakteru, jejíž funkčnost je závislá na 
komplexním řešení všech návazností na související stavební konstrukce. 
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Pro zájemce o podrobné studium citovaných zdrojových textů, které byly 
použity při tvorbě této publikace, uvádíme následující kontakty na jejich 
vydavatele: 

Publikace [2] a [3] jsou k zakoupení v knižním vydání: 
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR,  
PRAŽSKÁ 1279/18 - (budova URS), 102 00  PRAHA 10 - Hostivař, 
www.cech-kpt.cz/cz/publikace-prodej, 
tel. 725 137 590. 

Publikace [4], [5], [6] a [7] lze volně stáhnout v pdf. formátu na: 
www.hydroizolacnispolecnost.cz/smernice. 

Tato publikace nezakládá žádnou odpovědnost vydavatele za aplikaci 
textu v ní obsaženého. Každý projektant je sám zodpovědný za návrh 
střechy, který na základě specifik konkrétního případu a podle svých 
znalostí a zkušeností nebo s pomocí dostupných technických podkladů 
provedl.  
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1 Skládané krytiny 
a. Skládaná krytina je hydroizolační konstrukce vytvořená z krytinových 

prvků, krytinových doplňků a napojovacích konstrukcí a umístěná na 
střešní ploše s dostatečným sklonem střešní plochy podle typu 
krytiny. 
POZNÁMKY:  
1 Krytinové prvky se hydroizolačně propojují překrytím jejich okrajů, v některých 
případech jsou okraje krytinových prvků (popřípadě jen některé) tvarované. Tvarování 
obvykle vede k zmenšení rozměru překrytí. 
2 Krytinové doplňky mají stejnou materiálovou podstatu jako krytinové prvky nebo se 
vytvářejí z jiných materiálů tak, aby se s krytinovými prvky spojovaly obdobně jako 
krytinové prvky mezi sebou. 
3 Napojovacími konstrukcemi jsou obvykle klempířské konstrukce. Užívají se ve 
vzájemných  průnicích střešních ploch nebo v průnicích střešních ploch s přilehlými 
stavebními konstrukcemi. 
[5], 3.1 

b. Skládaná krytina sama o sobě za určitých podmínek, které se při 
užívání stavby mohou vyskytnout, není těsná vůči vzlínající vodě, vůči 
polétavému sněhu a vůči větrem hnanému dešti. Na dolním povrchu 
vrstvy skládané krytiny za určitých, běžně se při užívání stavby 
vyskytujících podmínek, dochází k povrchové kondenzaci vlhkosti, 
která může z povrchu krytiny odkapávat. Z uvedených důvodů je při 
použití skládané krytiny ve většině případů nezbytnou součástí 
skladby střechy doplňková hydroizolační vrstva. 
[2], část 2, kap. 1 

c. Charakteristický sklon krytiny je sklon střešní plochy, při kterém je 
krytina v charakteristickém výseku střešní plochy bez prostupů a 
napojení těsná pouze proti volně dopadajícímu dešti bez vlivu větru a 
volně stékající vodě; pro vybrané druhy krytin je uveden v tabulce 1 
nebo ho stanovuje výrobce;  
POZNÁMKY: 
1 V některé literatuře se pro charakteristický sklon krytiny užívá název bezpečný sklon 
krytiny 
2 Charakteristické sklony krytiny slouží k porovnání jednotlivých druhů krytiny mezi sebou 
za stejných klimatických podmínek. Jsou jen jedním z mnoha kritérií pro stanovení 
návrhového sklonu střechy. 
[5], 3.4 
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d. Mezní sklon krytiny je nejmenší možný sklon střešní plochy, při 
kterém je přípustné krytinu použít; stanovuje se mimo jiné podle 
požadavků na trvanlivost krytiny nebo jejího podkladu; pro jednotlivé 
krytiny jsou zásady pro jeho stanovení uvedeny v tabulce 1.   
POZNÁMKY: 
1 Pro většinu krytin je nepřípustné, aby na jejich površích dlouhodobě stála voda 
z důvodu trvanlivosti a vzhledu jejich povrchových úprav. 
2 Jedním z kritérií pro určení mezního sklonu je dosažení sklonu, kdy některé části 
povrchu krytiny určené k odvodu vody vedou vodu proti směru spádu střechy, tedy pod 
krytinu.  
3 Mezní sklon se stanovuje mimo jiné s ohledem na trvanlivost prvků krytiny nebo 
dřevěných konstrukcí a prvků mezi krytinou a doplňkovou hydroizolační vrstvou.  
[5], 3.6 

e. Charakteristické a mezní sklony běžných typů krytin jsou uvedeny v 
tabulce 1.  
[1] 

f. Pomůckou pro stanovení charakteristického sklonu plechové hladké 
drážkové krytiny na základě spojů, které jsou v ní použity, je tabulka 
2. O výsledném sklonu rozhoduje v posuzované krytině použitý spoj s 
nejhorší hydroizolační účinností. 
[1] 

g. Charakteristické a mezní sklony plechových krytin DEK jsou v tabulce 
3. 
[1]  
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Tabulka 1: Charakteristické a mezní sklony skládaných krytin  

Skládaná krytina Charakteristický 
sklon krytiny 
(SKc)° 

tzv. bezpe čný 
sklon krytiny  

Stanovení 
mezního 
sklonu (SKm) 

Krytina z tašek pálených  žádná z ploch 
na povrchu 
tašky (v krycí 
ploše i ve 
spoji) určená 
k odvádění 
vody nesmí mít 
sklon menší 
než 10° 

 

- plochých (bobrovek) v dvojitém krytí (korunové nebo 
šupinové) 

30° 

- plochých (bobrovek) v jednoduchém krytí s podložením 
styčných spár 

40° 

- drážkových se sníženou  boční drážkou jednoduchou a bez 
hlavové drážky 

   35°4) 

- drážkových se sníženou  boční drážkou dvojitou a bez 
hlavové drážky 

30° 

- drážkových s boční drážkou odvodněnou na spodní řadu 
tašek a s hlavovou drážkou 

30° 

- drážkových s  boční drážkou odvodněnou na plochu téže 
tašky a s hlavovou drážkou 

22° 

- esovek s řezem překrytým  35° 

- esovek s řezem na sraz 45° 

- krempovek 45° 

- z prejzů malých zplna do malty 1) 40° 

- z prejzů velkých zplna do malty 1) 40° 

- z prejzů velkých nasucho 1) 45° 

Krytina z tašek betonových s hlavovým překrytím 

- plochých (bobrovek)  v dvojitém krytí 30° 

- drážkových se sníženou  boční drážkou jednoduchou    35° 4) 

- drážkových se sníženou  boční drážkou dvojitou    30° 4) 

- drážkových s vyvýšenou boční drážkou      22° 

Krytina z přírodní břidlice  

- bezpečné sklony krytiny a mezní sklony krytiny jsou udány podle druhů krytí a velikosti použitých 
kamenů v [5],  tab.A2 nebo v [3]. 

Krytina z vláknocementových rovinných maloformátových prvků 2) -  bezpečné sklony 
krytiny jsou udány podle druhů krytí a velikosti použitých prvků v [5],  tab.A3 nebo 
v [2]. 

sklony střech 
dle [5],  tab.A3 
lze snížit 
nejvýše o 8°  
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Tabulka 1 (pokračování): Charakteristické a mezní sklony skládaných krytin  

Skládaná krytina Charakteristický 
sklon krytiny (SKc)  

tzv. bezpe čný 
sklon krytiny  

Stanovení 
mezního 
sklonu (SKm) 

Krytina velkoformátová z trapézových nebo vlnitých plechů o 
hloubce vlny do 25 mm nebo z rovinných plechových tabulí 
s podélnými (bočními) zámky výšky do 25 mm 

30° žádná z ploch 
na povrchu 
krytiny (v krycí 
ploše i ve 
spoji) určená 
k odvádění 
vody nesmí 
mít sklon 
menší než 5° 

 

 

Krytina velkoformátová z plechů imitujících tvar jedné nebo 
více řad taškových krytin se zalomením (výškou paty imitované 
řady tašek) do 10 mm 

20° 

Krytina velkoformátová z vláknocementových vlnitých desek 15° 

Krytina velkoformátová z asfaltovláknitých vlnitých desek 2) 15° 

Krytina velkoformátová z plechů imitujících tvar více řad 
taškové krytiny se zalomením (výškou paty imitované řady 
tašek) 10 mm nebo více a s podélnými zámky 2) 

14° 

 

Krytina velkoformátová z trapézových nebo vlnitých plechů o 
nejmenší hloubce vlny 25 mm  

jsou-li v krytině příčné spoje plechů 

nejsou-li v krytině příčné spoje plechů 

 

 

15° 

8° 

Krytina plechová maloformátová z rovinných prvků s bočními 
zámky 

30° 

Krytina plechová maloformátová z prvků imitujících tvar tašek 
(na výšku jedné řady) s bočními zámky 

20° 

Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty - sklony závisí na použitých druzích 
spojů v krytině popsaných v [8]- viz tabulku 2 

Krytina z dřevěných šindelů 2) 

 - jednoduchá 

 - dvojitá 

 

40° 

35° 

 

40° 

35° 

Krytina z asfaltových šindelů 18° 18°3) 

Krytina z došků (slámy, rákosu) 45° 45° 

1)  Za malý se považuje prejz s délkou do 38 cm, za velký se považuje prejz s délkou 38 cm nebo větší. 
K pokládce na sucho musí být velký prejz výrobcem určen.  
2) Uváděný sklon se také vztahuje na krytiny z tuhých plastů nebo plechu obdobného tvaru. 
3)  Výrobce může předepsat pokládku v kombinaci s natavitelnými asfaltovými pásy,  pak určí bezpečný a mezní 
sklon. 
4) U taškových krytiny se sníženou boční drážkou (odvodňovací rovina spoje je pod odvodňovaným povrchem 
krytiny) je velké riziko pronikání srážkové vody stékající po krytině pod tuto krytinu do konstrukce střechy.  

Za maloformátovou se obvykle považuje 

- tvrdá skládaná krytina se spotřebou 12 ks/m2 a větší, 

- skládaná krytina z plechových prvků s rozměry stran 400 mm a menšími. 

[5], Tabulka A.1, [1] 
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Tabulka 2: Druhy spojů použitelných pro plechovou hladkou drážkovou krytinu dle 
ČSN 73 3610 

Druh spoje 

Schéma 
v příloze B  

ČSN 73 
3610 

Dilatační 
účinnost 

spoje 5 

Hydroizola ční účinnost Sm ěr 
spoje 
podle 
toku 
vody 

Použití 
v hladké 
drážkové 
krytin ě 

Nepropustnost 
pro stékající 
vodu  

Vodot ěsnost 
pro tlakovou 
vodu  

drážka dvojitá stojatá2 B.7 3 – 5 mm od 7° ne podélný ano 

drážka jednoduchá 
ležatá 

B.2 10 mm od 25° ne příčný ano 

drážka dvojitá ležatá3 B.4 ne od 25° ne příčný ano 

drážka jednoduchá 
ležatá s přídavnou 
lištou4 

B.3 10 mm od 10° ne příčný ano 

drážka úhlová2 B.6 3 – 5 mm od 25° ne podélný ano 

spoj na lati s dvojitým 
ohybem2 

B.8 3 – 5 mm od 10° ne podélný ano 

spoj na lati 
s jednoduchým 
ohybem 2 

B.9 3 – 5 mm od 25° ne podélný ano 

spádový stupeň B.15 20 mm od 10° ne příčný ano 
2 Možnost dilatace se zajišťuje mezerou 3 mm – 5 mm u paty ohybů pro drážku, ani konce drážky nesmí být 
 pájeny. 
3 Jen pro napojování střešních proniků na hladkou plechovou krytinu. 
4 Dilatační účinnost se zajišťuje vynecháním mezery mezi ohybem horního plechu a přídavnou lištou. 
5 Pokud se kterýkoli spoj z tabulky doplní pájením nebo nýtováním nebo kombinací nýtování a pájení, nemá 
 dilatační účinnost. 

Výňatek z tabulky B1 v [8] 
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Tabulka 3: Katalog plechových krytin DEK 

Název krytiny  Charakteristika krytiny  Charakteristický 
- tzv. bezpe čný 
sklon krytiny 

Mezní sklon 
krytiny 

MAXIDEK Velkoformátová profilovaná plechová střešní 
krytina se vzhledem taškové krytiny určená 
pro zastřešení obytných, občanských i 
průmyslových staveb nových i 
rekonstruovaných. Hmotnost krytiny je 5 
kg/m2.  

14° 10° 

DEKPROFILE 
s vlnou ≥ 25 mm 
s příčnými spoji v 
krytině 

Vlnité profily sinusového průřezu 
DEKPROFILE CR a trapézové profily TR 
jsou vhodné krytiny pro zastřešení obytných, 
občanských i průmyslových staveb. Vyrábí se 
z ocelového pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou. 
Dostupné jsou profily:  
DEKPROFILE TR18, TR35 a TR 50 
DEKPROFILE CR18 a CR 40 

15° 5° 

DEKPROFILE 
s vlnou ≥ 25 mm 
bez příčných 
spojů v krytině 

8° 5° 

DEKPROFILE 
s vlnou < 25 mm 

30° 8° 

LINEDEK Plech pro ohýbání a spojování drážkami, 
určený pro vytvoření střešní krytiny 
systémem spojování dvojitou stojatou 
drážkou. Hmotnost krytiny je 5 kg/m2. 

podle použitých 
spojů - viz tab. 2 

5°  

DEKTILE 375 Maloformátová plechová střešní krytina 
tvořená taškami čtvercového tvaru, které se 
na střeše skládají na koso a vzájemně 
propojují systémem zámků. Vyrábí se z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
polyesterovým nebo polyuretanovým lakem a 
dále z měděného či titanzinkového plechu 

30° 20° 

 [1] 
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2 Základní koncepce návrhu st řechy se skládanou 
krytinou 

a. Koncepce konstrukčního řešení střechy musí být navržena zároveň 
s tvarem, výškou, orientací a využitím objektu. Konstrukční řešení 
střechy zahrnuje skladbu střechy, řešení konstrukčních detailů 
a specifikaci vhodných materiálů a výrobků. Konstrukční řešení musí 
být komplexní. 
[6], 8.2 

b. V návrhu střechy je třeba především zohlednit: 
• požadavky na zachycení a odvod srážek (vody, sněhu a ledu 

apod.); 
• požadavky zákonů, vyhlášek a norem na ochranu tepla, stav 

vnitřního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a 
další; 

• požadavky územního plánu, nařízení v památkově chráněných 
lokalitách; 

• požadavky zadavatele na střechu (architektonické požadavky, tvar 
střechy, struktura a barva vnějšího povrchu, vzhled střechy 
z interiéru, odvodnění, přesah střechy přes obvodové konstrukce, 
využití střechy); 

• konstrukce stavby (např. objektové dilatační spáry, druh nosné 
konstrukce, sklonitost nosných konstrukcí apod.); 

• všechna očekávaná namáhání střechy; 
• klimatické podmínky místa stavby; 
• širší vztahy v místě stavby a území (kapacita kanalizace, možnosti 

ukládání sněhu a ledu ze střechy v okolí stavby); 
• využití prostor pod střechou; 
• rizika zcizení nebo poškození materiálů a konstrukcí střechy. 
[6], 8.3 

c. Odpovídající vrstvy ve skladbách navazujících střešních ploch nebo 
ve skladbách střech a navazujících konstrukcí obálky budovy musí 
vzájemně navazovat. 
POZNÁMKA Návaznost vrstev je nezbytná především u vrstev s těsnicí funkcí 
(parotěsnicí a vzduchotěsnicí, tepelněizolační, hydroizolační). 
[6], 8.5 

d. Voda z výše položené hydroizolační konstrukce musí v návaznosti 
podle c. stékat na vhodnou níže položenou hydroizolační konstrukci. 
POZNÁMKA Např. pojistná hydroizolační vrstva navazující, nad střechou umístěné, 
fasády se zavěšeným obkladem bude obvykle odvodněna na hydroizolační vrstvu 
střechy. 
[6], 8.6 
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e. Všechny části střechy a konstrukce se střechou související musí být 
navrženy tak, aby se navzájem negativně neovlivňovaly. 
[6], 8.8 

f. Objektové dilatační spáry mají být řešeny i v konstrukci střechy. 
[6], 8.12 

g. O použitelnosti konstrukčního, tvarového a materiálového řešení 
krytiny a konstrukčního typu DHK pro daný sklon střešní plochy 
rozhoduje projektant na základě posouzení střechy jako celku. 
[5], 6.1 

h. Spolu s návrhem skládané hydroizolační konstrukce (skládané 
krytiny) musí být řešen návrh doplňkové hydroizolační konstrukce. 
Konstrukční uspořádání a materiálové řešení obou konstrukcí musí 
být takové, aby střešní skladba jako celek v podmínkách stavby plnila 
všechny požadované funkce s odpovídajícími parametry. 
[5], 5.1 

i. Doporučuje se volit takové krytiny a takový návrhový sklon, aby 
namáhání DHK a distančních konstrukcí vodou bylo co nejmenší. 
[5], 6.5 

j. Doporučuje se volit taková řešení DHK, která se podílí na ochraně 
tepelněizolační vrstvy před ochlazováním vlivem náporu větru a 
proudění vzduchu a před zanášením prachem a popřípadě se podílí 
na zajištění vzduchotěsnosti konstrukce. 
[5], 6.7 

k. Doporučuje se realizovat skládanou krytinu bezprostředně po realizaci 
DHK. Předpokládanou prodlevu mezi dokončením DHK a 
dokončením skládané krytiny je třeba zohlednit při výběru materiálu 
DHK podle povolené expozice slunečním zářením, větrem a přímými 
srážkami. 
[5], 6.8 

l. Záměr využít DHK jako provizorní hydroizolační konstrukci musí být 
znám při návrhu skladby střechy a musí být zohledněn v návrhu 
střechy především volbou materiálů a způsobu odvodnění. 
[5], 6.9 

m. Doporučuje se odvodnění DHK navrhnout tak, aby signalizovalo 
poruchu skládané hydroizolační konstrukce. 
[5], 6.10 
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n. Konstrukční a materiálové řešení skládané krytiny a DHK musí být v 
souladu s volbou návrhového sklonu střešní plochy a sklonu úžlabí. 
POZNÁMKY 
1 Použití vhodného konstrukčního a materiálového řešení DHK umožňuje, je-li to 

nezbytné, stanovit návrhový sklon střešní plochy nižší než je charakteristický sklon 
krytiny. Tento sklon však nesmí být nižší než mezní sklon krytiny. 

2 Návrhový sklon střešní plochy nesmí být nižší, než mezní sklon krytiny. 
3 Nároky na těsnost DHK jsou obvykle nižší, je-li návrhový sklon střešní plochy výrazně 

vyšší než charakteristický sklon krytiny. Jsou výrazně vyšší tehdy, je-li návrhový sklon 
střešní plochy nižší než charakteristický sklon krytiny. 

4 Všechny hodnoty sklonů je třeba posuzovat při očekávaném průhybu podkladní 
konstrukce. 

[5], 6.11 

o. Za součást krytiny se při posuzování její těsnosti proti vodě považují i 
prvky z jiných materiálů použité ve stycích střešních ploch a v 
napojeních na související a prostupující konstrukce. Napojení těchto 
prvků s krytinou se obvykle řeší překrytím. Dále se posuzuje těsnost 
spár s prostupujícími a navazujícími konstrukcemi. 
[5], 7.2 

p. Příznivého vlhkostního stavu a režimu střešní konstrukce se 
dosahuje: 
• omezením nebo vyloučením zabudované technologické vody ze 

skladby střechy omezením nebo vyloučením mokrých procesů, 
• omezením množství zabudované atmosférické vody užitím 

materiálů s omezenou nasákavostí a vhodným postupem výstavby, 
• omezením nebo vyloučením kondenzace vodní páry v konstrukci 

střechy, 
• omezením nebo vyloučením pronikání atmosférické vody do 

konstrukce střechy, 
• vyloučením vnikání vzduchu z interiéru nebo z technologických 

zařízení (VZT, odsavače par aj.) do střešní konstrukce, 
• umožněním úniku vlhkosti z konstrukce střechy větráním, popř. 

vlhkostní propustností materiálů. 
[6], 8.22.1 
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3 Tvar a sklon st řech se skládanou krytinou, odvodn ění 
a. Návrhový sklon střešní plochy je sklon střešní plochy stanovený 

v návrhu střechy tak, aby byly zajištěny všechny její funkce 
s požadovanou spolehlivostí  
[5], 3.3 

b. Mezní sklon použití doplňkové hydroizolační vrstvy je dolní hranice 
rozsahu sklonů střešní plochy, při kterých lze předpokládat schopnost 
doplňkové hydroizolační konstrukce při daném konstrukčním a 
materiálovém uspořádání zachytit a odvést vodu proniklou pod 
krytinu; pro nejčastěji používané konstrukční typy DHK jsou hodnoty 
mezního sklonu DHK uvedeny v tabulce 10. 
[5], 3.7 

c. Návrhový sklon střešní plochy se stanoví na základě zhodnocení 
klimatických poměrů, tvaru, rozměrů a konstrukčního řešení střechy, 
výšky a osazení objektu v terénu, konstrukčního a materiálového 
řešení krytiny, konstrukčního a materiálového řešení DHK a popř. 
dalších okolností tak, aby skládaná krytina společně s DHK spolehlivě 
zachycovaly a odváděly vodu mimo obvod stavby. 
[5], 6.2 

d. Odtok vody (srážkové, provozní) ze střechy k odvodňovacím prvkům  
bodovým nebo liniovým se zajišťuje sklonem střešních ploch a tvarem 
střechy. Liniové odvodnění se obvykle řeší žlaby, do kterých je voda 
přiváděna buď z okapu, nebo z plochy krytiny. Bodové odvodnění 
zajišťují vtoky nebo chrliče. Žlaby a vtoky se napojují na odpadní 
potrubí. Odpadní potrubí je buď vnitřní, nebo vnější.  
POZNÁMKA Podle umístění se rozlišují žlaby podokapní, nástřešní, římsové, 
zaatikové, mezistřešní. 
[6], 8.18.1 

e. Odpadní potrubí vedená ve vnějším prostředí nebo vnitřními 
nevytápěnými prostorami je třeba navrhnout tak, aby nedocházelo 
k jejich zamrzání.  
POZNÁMKA Doporučuje se např. temperování vtoků a odpadního potrubí. 
[6], 8.18.2 

f. Odtok vody k okapu, do žlabů nebo vtoků má být plynulý, bez 
překážek. V místech s koncentrovaným tokem vody po střeše (úžlabí, 
žlaby, v blízkosti vtoků) nesmějí být konstrukce vystupující ze střešní 
roviny, které by tvořily překážky odtoku vody (komíny, výtahové 
šachty, vzduchotechnické jednotky, větrací potrubí kanalizace, 
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sněhové zachytávače, nosné konstrukce solárních systémů, střešní 
okna aj.).  
[6], 8.18.3 

g. Zaatikové a mezistřešní žlaby spolu s dostatečně velkou částí 
přilehlých střešních rovin mají být opatřeny hydroizolačním povlakem. 
POZNÁMKY 
1 Rozsah ploch opatřených povlakovou hydroizolační vrstvou závisí na předpokládaném 

množství odváděné vody a na množství sněhu a ledu, který se může hromadit ve žlabu 
a jeho okolí.  

2  Tyto žlaby vyžadují zvýšenou pozornost při čištění a údržbě. 
3 Jsou-li výjimečně řešeny klempířskou konstrukcí, vyžadují zřízení doplňkových opatření 

pro zajištění hydroizolační bezpečnosti. 
[6], 8.18.4 

h. Konstrukce žlabů musí být vodotěsná, a to i v případných dilatačních 
spárách. Nástřešní žlaby musí na krytinu navazovat tak, aby zachytily 
všechnu vodu po ní stékající.  
 [6], 8.18.5 

i. Všechny druhy žlabů musí mít takový podélný sklon, aby byl zajištěn 
plynulý odtok vody a docházelo k co nejmenšímu hromadění nečistot. 
Při volbě sklonu je nutné zohlednit materiál povrchu žlabu, vzdálenost 
výtoků a riziko zanesení. 
[6], 8.18.6 

j. Vnější žlaby se navrhují tak, aby přetékající voda neohrožovala 
stavební konstrukce pod nimi. Požaduje se výškový rozdíl mezi přední 
a zadní stranou žlabu. 
[6], 8.18.7 

k. Návrh odvodnění střechy a průřezů odvodňovacích konstrukcí závisí 
na velikosti odvodňované plochy, na tvaru odvodňovacích prvků, 
specifické vydatnosti deště v daném místě stavby, na detailech 
střechy, na prvcích střechy a na součiniteli odtoku. Dešťové odpadní 
potrubí se dimenzuje podle ČSN 75 6760. 
[6], 8.18.8 

l. Pro jednu střechu ohraničenou atikami se mají navrhovat nejméně 
dva vtoky se samostatným odpadním potrubím. Použije-li se jeden 
vtok, musí se navrhnout bezpečnostní přepad pro nouzové 
odvodnění.  
[6], 8.18.9 

m. Odvodnění skrze atiku má být navrženo s vytápěním proti zamrznutí.   
[6], 8.18.11 
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n. Stékání vody ze střechy na vnější povrch chráněné stěnové 
konstrukce pod střechou se zabrání atikou na obvodu střechy nebo 
vhodným řešením okraje krytiny.  
[6], 8.18.16 
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4 Vrstvy a skladby st řech se skládanou krytinou 
a. Střešní konstrukce se skládají z vrstev. Skupina vrstev nesená jednou 

nosnou vrstvou tvoří plášť střechy. Střechy jsou pak jednoplášťové, 
dvouplášťové nebo víceplášťové. Pláště střechy jsou od sebe 
odděleny vzduchovou vrstvou/vrstvami. 
[2], část 1, kap. 5 

b. V podmínkách České republiky se skládaná krytina nejčastěji 
uplatňuje na několikaplášťových střechách s vrstvami z lehkých 
materiálů na dřevěném krovu (lehké skladby). Trvanlivost těchto 
konstrukcí je závislá m.j. na trvanlivosti dřevěných prvků v nich 
zabudovaných a tudíž závisí především na dosažení příznivého 
vlhkostního stavu konstrukcí (zdroje vlhkosti viz kap. 11 bod f.). Mají 
malou schopnost akumulovat teplo, takže málo přispívají k řešení 
tepelné stability místností v letním období.  
[1] 

c. Podmínkou dosažení příznivého vlhkostního režimu skladeb dle b. je 
zajištění vzduchotěsnosti celé skladby a co největší omezení difúze 
vodní páry z interieru do skladby. Skladby umožňující montáž 
parotěsnicí vrstvy na souvislém tuhém podkladu poskytují vyšší 
spolehlivost dosažení příznivého vlhkostního režimu. 
[1] 

d. Těžké skladby (s těžkou nosnou vrstvou, například z železobetonové 
desky nebo z keramických tvarovek a železobetonu) příznivě 
přispívají k zajištění tepelné stability, mnohem snadněji se u nich 
zajišťuje parotěsnost a vzduchotěsnost a tím i příznivý vlhkostní 
režim. 
[2], část 1, kap. 5 

e. U lehkých skladeb umístění parozábrany a tepelné izolace spolu 
s jejich nosným bedněním nad krokve výrazně snižuje výskyt liniových 
tepelných mostů.  
[1] 

f. Parotěsnicí vrstva skladeb dle d. a e. je realizována shora na 
souvislém tuhém podkladu. Při tomto principu montáže je větší 
pravděpodobnost dosažení těsnosti parozábrany ve srovnání 
s montáží parotěsné zábrany zdola. 
 [1] 
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g. Vrstvy, kterými bude střecha provizorně zakryta, např. při zazimování 
stavby, musí být po celou dobu zakrytí dostatečně odolné proti 
působení klimatických podmínek, především větru, deště, vysoké 
teploty, UV záření a zatížení sněhem. 
[6], 8.31.4 

h. Je-li parotěsnicí vrstva lehké skladby nad krokvemi provedena ze 
svařených asfaltových pásů a je odvodněna mimo obvod chráněné 
stavby, může po určitou dobu sloužit jako provizorní hydroizolace 
střechy.  
[1] 

i. Lehké skladby, kde krokve jsou zabudovány ve skladbě střechy 
(většina tepelné izolace je mezi krokvemi) se v ČR obvykle realizují ve 
dvou etapách. Nejprve se realizuje doplňková hydroizolační 
konstrukce a skládaná krytina a později se realizuje tepelná izolace a 
parotěsnicí vrstva spolu s podhledem. Rizika uvedeného postupu 
výstavby jsou popsána v kapitole 14. 
[1] 

j. Pojistnou je ta hydroizolační vrstva, která se navrhuje do skladby 
střech, kde je požadavek na zvlášť spolehlivou ochranu konstrukce a 
vnitřního prostředí před srážkovou vodou. Funkce pojistné 
hydroizolační vrstvy není zaměnitelná s funkcí doplňkové 
hydroizolační vrstvy. Hydroizolační spolehlivost střešní skladby lze 
zvýšit použitím DHV třídy těsnosti nižší (těsnější) než návrhové dle 
kapitoly 6 nebo použitím pojistné hydroizolační vrstvy nebo kombinací 
obojího. 
POZNÁMKA  Pojistná hydroizolační vrstva se navrhuje v projektech staveb s 
mimořádnými požadavky na těsnost střechy.   
[2], část 1, kap. 6 

k. Skladba střechy nad vytápěným prostorem obvykle obsahuje alespoň 
nosnou vrstvu, tepelněizolační vrstvu a hydroizolační vrstvu, obvykle 
také parotěsnicí vrstvu.  
[2], část 1, kap. 6 

l. Některé vrstvy mohou ve střeše plnit více funkcí (např. parotěsnicí 
vrstva je obvykle i vzduchotěsnicí vrstvou). Pro všechny funkce, které 
má vrstva plnit, musí být proveden komplexní návrh včetně napojení 
na související konstrukce. 
[2], část 1, kap. 6 
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m. Každá souvislá vrstva vyskytující se obvykle v plášti střechy, který 
zajišťuje splnění požadavků střechy na prostup tepla, pokud je 
vzduchotěsně napojená na související konstrukce, omezuje proudění 
vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Podílí se tak na zajištění 
vzduchotěsnosti střechy. Vzduchotěsnost střechy je požadována 
normou ČSN 73 0540-2.  Transport vlhkosti prouděním je větší než 
transport difúzí. Vlhkost transportovaná do skladby střechy 
kondenzuje v chladných vrstvách nebo na površích chladných 
konstrukcí. Kondenzace zvyšuje rizika koroze, popřípadě biologického 
napadení. Chladný vzduch proudící z exteriéru do vnitřní části skladby 
střechy snižuje významně účinnost tepelné izolace, příp. snižuje 
vnitřní povrchovou teplotu střechy. V extrémním případě se chladný 
vzduch dostává až do interiéru, zvyšuje výměnu vzduchu v místnosti 
(tepelné ztráty) a snižuje komfort vnitřního prostředí (rychlé chladnutí 
místnosti). 
[2], část 1, kap. 6 

n. Parotěsnicí vrstva omezuje difúzi vzdušné vlhkosti konstrukcí střechy. 
Umisťuje se ve skladbě střechy co nejblíže k vytápěnému (vnitřnímu) 
prostředí. Provádí se z materiálů s vysokým difúzním odporem. 
Výsledný difúzní odpor celé vrstvy výrazně závisí na kvalitě a 
trvanlivosti spojů materiálu, na napojení parotěsnicí vrstvy na 
související konstrukce (stěny, komíny, potrubí apod.) a na množství 
kotvících prvků perforujících parotěsnicí vrstvu. Svojí materiálovou a 
konstrukční povahou plní obvykle zároveň funkci vzduchotěsnicí 
vrstvy. 
[2], část 1, kap. 6 

o. Funkce parotěsnicí vrstvy a vzduchotěsnost skladby střechy je 
nezbytná pro dosažení příznivého vlhkostního stavu střechy a tím pro 
zajištění funkčnosti a trvanlivosti materiálů zabudovaných ve střeše.  
[2], část 1, kap. 6 

p. Šíření tepla konstrukcí vedením omezuje tepelněizolační vrstva, šíření 
tepla konstrukcí prouděním omezuje vzduchotěsnicí vrstva a šíření 
tepla sáláním lze omezit reflexními a emisními vlastnostmi povrchů 
střešních plášťů. 
POZNÁMKA  Reflexní povrch se uplatní, je-li v kontaktu se vzduchem. 
 [6], 8.23.1 

q. Tepelněizolační vrstva omezuje úniky tepla z interiéru do exteriéru 
(tepelné ztráty) a podílí se na zajištění takových teplot vnitřních 
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povrchů střechy, které neumožní kondenzaci vzdušné vlhkosti nebo 
růst plísní na těchto površích. Tepelněizolační vrstva se provádí 
z materiálů s malou vodivostí tepla. Do výpočtu tepelněizolačních 
vlastností vrstvy se musí zahrnout vliv konstrukčních prvků 
vyskytujících se ve vrstvě (např. krokve vytvářejí liniové tepelné 
mosty, kotvy vytvářejí bodové tepelné mosty). 
[2], část 1, kap. 6 

r. Hydroizolační (vodotěsnicí) konstrukce se provádí jako povlaková 
nebo skládaná.  
[2], část 1, kap. 6 

s. Doplňková hydroizolační konstrukce se vytváří z vhodných 
syntetických fólií, z asfaltových pásů nebo z různých stavebních 
desek. Pro povlakové doplňkové hydroizolační konstrukce je třeba 
použít takové asfaltové pásy nebo syntetické fólie, které lze trvale 
vodotěsně spojit. V ostatních případech se spoje materiálů pro DHV 
slepují speciálními páskami nebo řeší pouhým překrytím. Spoje pouze 
překryté nejsou vzduchotěsné ani větrotěsné. 
[2], část 1, kap. 6 

t. Pro zachycení a dočasné zadržení vody proniklé pod krytinu nebo 
doplňkovou hydroizolační konstrukci lze použít hydroakumulační 
vrstvu za předpokladu, že prostor nad hydroakumulační vrstvou je 
účinně větrán a je zajištěna ochrana vrstev a konstrukcí pod 
hydroakumulační vrstvou před vlhkostí. V šikmých střechách se 
hydroakumulační vrstva uplatní především při řešení střešních dutin. 
Tradičně se jako hydroakumulační vrstva na půdách využívaly násypy 
škváry, hliněné mazaniny, cihelné dlažby apod.  
[2], část 1, kap. 6 

u. Tepelněizolační vrstvu z minerálních vláken, která je v přímém 
kontaktu s proudícím vzduchem (ve střešních dutinách a větraných 
vzduchových vrstvách), je třeba chránit před zanášením prachem a 
prochlazováním od proudícího vzduchu a v případě sypkých materiálů 
před transportem. K tomu se používá tzv. větrotěsnicí vrstva. 
Větrotěsnicí vrstva se obvykle umísťuje na povrch tepelněizolační 
vrstvy k vzduchové vrstvě. 
[6], 9.4.1 
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v. Větrotěsnicí vrstva se obvykle vytváří z lehkých fólií s co nejmenším 
difúzním odporem. Vliv větrotěsnicí vrstvy na vlhkostní režim střešní 
skladby je třeba výpočtově posoudit. 
[6], 9.4.2 

w. U vrstev z fólií lehkého typu se spojitosti dosáhne slepením fólií 
systémovými páskami s ověřenou trvanlivostí spoje. Spojení vrstvy se 
souvisejícími konstrukcemi musí být vzduchotěsné a mechanicky 
odolné. Alespoň u prostupů a napojení na související konstrukce má 
být fólie spojována na pevném podkladu (např. bednění). Vrstva musí 
být v konstrukci v takové poloze, aby při užívání stavby nemohlo dojít 
k jejímu mechanickému poškození nebo perforaci. 
[6], 9.17.3 

x. K zajištění požadované vzduchové neprůzvučnosti nejvíce přispívají 
hmotné vrstvy ve skladbě střechy, celistvost střechy a těsné spojení 
střechy s přilehlými a prostupujícími konstrukcemi. 
[6], 9.29.1 

y. Obvykle se při montáži podkladního bednění a fóliové DHV postupuje 
v záběrech odpovídajících šířce pruhu fólie. Tomuto postupu je třeba 
přizpůsobit délky úseků kontralatí. 
[1]
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Tabulka 4: Konstrukce skladeb střech se skládanou krytinou, akceptované Atelierem DEK, s vrstvami z materiálů DEK 

Schéma skladby Konstruk ční charakteristika 
vrstvy 

Umíst ění 
podrobné 
specifikace 

Doporu čené varianty 
materiál ů DEK 

Vybrané 
nejdůležit ější 
články této 
publikace 

Poznámky 

 

• krytina 

• nosná konstrukce krytiny 
(bednění / latě) 

• kontralatě 

• DHV 

• tepelněizolační vrstva z tuhých 
desek na bázi pěnových 
plastů 

• parotěsnicí vrstva 
z asfaltového pásu 

• nosná vrstva (záklop 
z palubek nebo dřevěných 
desek - obvykle OSB) 

• nosná konstrukce střechy 

• sádrokartonový podhled 

Skladby a 
systémy DEK: 
DEKROOF 11-A 
DEKROOF 11-C 

Katalog 
Stavebniny 
DEK: 
DEK 318-02-15 
 

pro DHV: 
TOPDEK COVER PRO 
DEKTEN MULTI-PRO 
II 

pro tepelnou izolaci: 
TOPDEK 022 PIR 

pro parozábranu: 
TOPDEK AL BARRIER 

4 b,c,e,f,h,w 

5 b 

6 

7 b,c,g 

9 f 

10 i,l,m,r 

15.1 c 

Funkční vrstvy jsou 
montovány shora na 
pevném podkladu. 

Podle zvoleného druhu 
OSB desek je třeba 
v návrhu záklopu 
předepsat šířky spár 
mezi deskami navzájem 
a mezi deskami a 
souvisejícími 
konstrukcemi. 

 

 

• krytina 

• nosná konstrukce krytiny 
(bednění / latě) 

• kontralatě 

• DHV 

• tepelněizolační vrstva z tuhých 
desek na bázi pěnových 
plastů 

• parotěsnicí vrstva 
z asfaltového pásu 

• nosná vrstva (záklop 
z palubek nebo dřevěných 
desek - obvykle OSB) 

• nosná konstrukce střechy 

Skladby a 
systémy DEK: 
DEKROOF 11-B 
DEKROOF 11-D 

Katalog 
Stavebniny 
DEK: 
DEK 318-01-15 
DEK 318-03-18 

pro DHV: 
TOPDEK COVER PRO 
DEKTEN MULTI-PRO 
II 

pro tepelnou izolaci: 
TOPDEK 022 PIR 

pro parozábranu: 
TOPDEK AL BARRIER 

4 b,c,e,f,h,w 

5 b 

6 

7 b,c,g 

9 f 

10 i,l,m 

15.1 c 

Funkční vrstvy jsou 
montovány shora na 
pevném podkladu. 

Podle zvoleného druhu 
OSB desek je třeba 
v návrhu záklopu 
předepsat šířky spár 
mezi deskami navzájem 
a mezi deskami a 
souvisejícími 
konstrukcemi. 
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• krytina 

• nosná konstrukce krytiny 
(bednění / latě) 

• kontralatě 

• DHV 

• tepelněizolační vrstva z tuhých 
desek na bázi pěnových 
plastů 

• parotěsnicí vrstva 
z asfaltového pásu 

• přípravný nátěr podkladu 

• těžká nosná konstrukce 

• omítka 

Skladby a 
systémy DEK: 
DEKROOF 18-A 
DEKROOF 18-B 
DEKROOF 19-A 
DEKROOF 19-B 
DEKROOF 20-A 
DEKROOF 20-B 

Katalog 
Stavebniny 
DEK: 
DEK 318-07-16 
DEK 318-08-17 

pro DHV: 
DEKTEN MULTI-PRO II 
TOPDEK COVER PRO 

pro tepelnou izolaci: 
TOPDEK 022 PIR 

pro parozábranu: 
nátěr DEKPRIMER + 
TOPDEK AL BARRIER 

pro nosnou konstrukci:  
keramobetonové panely 
železobetonové nosníky 
s keramickými vložkami 
železobetonové nosníky 
s pórobetonovými 
vložkami 

4 c,d,w 

10 i,l,m 

12 e 

Snazší řešení tepelné 
stability místností pod 
střechou. 

Snadné dosažení 
vzduchotěsnosti a 
vyhovujícího vlhkostního 
režimu. 

 

 

• krytina 

• nosná konstrukce krytiny 
(bednění / latě) 

• kontralatě 

• DHV 

• podkladní nosná vrstva 
(bednění z dřevovláknitých 
desek) 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken mezi 
nosnou konstrukcí střechy 

• tepelněizolační vrstva z tuhých 
desek na bázi pěnových 
plastů pod nosnou konstrukcí 
střechy 

• parotěsnicí vrstva z lehké fólie 
s Al vrstvou 

• latě ze sušeného dřeva (KVH) 

• sádrokartonový podhled 

Skladby a 
systémy DEK: 
DEKROOF 17-A 
DEKROOF 17-B 

Katalog 
Stavebniny 
DEK: 
DEK 318-07-17 

pro DHV: 
DEKTEN MULTI-PRO II 

pro tepelnou izolaci 
mezi krokve: 
DEKWOOL G035r roll 

pro tepelnou izolaci 
pod krokve: 
TOPDEK 022 PIR 

pro parozábranu: 
DEKFOL N AL 170 
SPECIAL 

 

4 b,i,l,w 

5 a,g 

7 a,g 

10 g,l,m,r,s 

11 b,,f,k 

14 c,d 

15.1 c 

Tuhá tepelná izolace 
pod krokvemi vytváří 
pevný podklad pro 
slepení parozábrany. 

Volbou vhodného 
podhledu lze dosáhnout 
lepší požární odolnosti 
skladby. 
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• krytina 

• nosná konstrukce krytiny 
(bednění / latě) 

• kontralatě 

• DHV 

• podkladní vrstva (prkenné 
bednění s mezerami) 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken mezi 
nosnou konstrukcí střechy 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken pod 
nosnou konstrukcí střechy 

• parotěsnicí vrstva z lehké fólie 
s Al vrstvou 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken v podhledu 

• sádrokartonový podhled 

Katalog 
Stavebniny 
DEK: 
DEK 318-06-15 

pro DHV: 
DEKTEN PRO 
DEKTEN PRO PLUS 

pro tepelnou izolaci: 
DEKWOOL G035r roll 

pro parozábranu: 
DEKFOL N AL 170 
SPECIAL 

 

4 
b,i,l,n,t,u,w 

5 a,g,h 

7 a,e,g 

10 g,l,m,r,s 

11 b,,f,k 

14 c,d 

15.1 c 

Prkenné bednění plynule 
přecházející nad střešní  
dutinu je podkladem pro 
DHV tak, aby měla nad 
střešní dutinou 
odpovídající třídu 
těsnosti. 

Podkladní prkenné 
bednění pod DHV může 
přispět k ochraně 
tepelné izolace před 
kunami. 

 

• krytina 

• nosná konstrukce krytiny 
(bednění / latě) 

• kontralatě 

• DHV 

• podkladní vrstva (prkenné 
bednění s mezerami) 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken mezi 
nosnou konstrukcí střechy 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken pod 
nosnou konstrukcí střechy 

 pro DHV: 
DEKTEN PRO 
DEKTEN PRO PLUS 

pro tepelnou izolaci: 
DEKWOOL G035r roll 

pro parozábranu: 
DEKFOL N AL 170 
SPECIAL 

 

4 
b,i,l,n,t,u,w 

5 a,g,h 

7 a,e,g 

10 g,l,m,r,s 

11 b,f,k 

14 c,d 

15.1 c 

Bednění mezi 
parozábranou a tepelnou 
izolací vytváří pevný 
podklad pro vytvoření 
souvislé parotěsnicí 
vrstvy se spolehlivě 
slepenými spoji. 
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• bednění z desek na bázi dřeva 

• parotěsnicí vrstva z lehké fólie 
s Al vrstvou 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken v podhledu 

• sádrokartonový podhled 

 

• krytina 

• nosná konstrukce krytiny 
(bednění / latě) 

• kontralatě 

• DHV 

• podkladní vrstva (prkenné 
bednění s mezerami) 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken mezi 
nosnou konstrukcí střechy 

• tepelněizolační vrstva z PIR pod 
nosnou konstrukcí střechy 

• parotěsnicí vrstva z asfaltového 
pásu 

• bednění z desek na bázi dřeva 

• sádrokartonový podhled 

DEKTIME 
Sborník 2015 
strana 82 

pro DHV: 
DEKTEN MULTI-PRO II 

pro tepelnou izolaci 
mezi krokve: 
DEKWOOL G035r roll 

pro tepelnou izolaci 
pod krokve: 
TOPDEK 022 PIR 

pro parozábranu 
DACO KSD-R 

4 
b,i,l,n,t,u,w 

5 a,g,h 

7 a,g 

10 g,l,m,r,s 

11 b,,f,k 

14 c,d 

15.1 c 

Skladba snižuje rizika 
netěsností parozábrany 
montované v druhé 
etapě zespodu. 

Montáž tepelné izolace a 
parozábrany probíhá 
zespodu 

Tuhá tepelná izolace 
vytváří pevný podklad 
pro slepení parozábrany. 

OSB desky pod 
parozábranou jsou 
kotveny do krokví, 
zajišťují polohu a 
ochranu parozábrany. 
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• krytina 

• nosná konstrukce krytiny 
(bednění / latě) 

• kontralatě 

• DHV 

• podkladní vrstva (prkenné 
bednění s mezerami) 

• nosná konstrukce střechy 
(vazníky – např. na bungalovu) 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken mezi 
nosnou konstrukcí střechy 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken mezi 
latěmi ze sušeného dřeva (KVH) 

• tepelněizolační vrstva z PIR pod 
nosnou konstrukcí střechy 

• parotěsnicí vrstva z asfaltového 
pásu 

• bednění z desek na bázi dřeva 

• sádrokartonový podhled 

 pro DHV: 
DEKTEN MULTI-PRO II 

pro tepelnou izolaci 
mezi vazníky a KVH 
latě: 
DEKWOOL G035r roll 

pro tepelnou izolaci 
pod KVH lat ě: 
TOPDEK 022 PIR 

pro parozábranu: 
DACO KSD-R 

4 b,c,l,n,w 

5 c,e,g,i,k 

7 a,d,f 

10 
a,b,c,m,p,r 

11 b,f,k 

14 c,d 

Skladba snižuje rizika 
netěsností parozábrany 
montované v druhé 
etapě zespodu. 

Montáž tepelné izolace a 
parozábrany probíhá 
zespodu 

Tuhá tepelná izolace 
vytváří pevný podklad 
pro slepení parozábrany. 

OSB desky pod 
parozábranou jsou 
kotveny do KVH latí, 
zajišťují polohu a 
ochranu parozábrany 
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• krytina 

• nosná konstrukce krytiny 
(bednění / latě) 

• kontralatě 

• DHV 

• podkladní vrstva (prkenné 
bednění s mezerami) 

• nosná konstrukce střechy 
(vazníky – např. na bungalovu) 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken mezi 
nosnou konstrukcí střechy 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken mezi 
latěmi ze sušeného dřeva (KVH) 

• tepelněizolační vrstva z PIR pod 
nosnou konstrukcí střechy 

• parotěsnicí vrstva z asfaltového 
pásu 

• latě ze sušeného dřeva (KVH) 

• sádrokartonový podhled 

 pro DHV: 
DEKTEN MULTI-PRO II 

pro tepelnou izolaci 
mezi vazníky a KVH 
latě: 
DEKWOOL G035r roll 

pro tepelnou izolaci 
pod KVH lat ě: 
TOPDEK 022 PIR 

pro parozábranu: 
DACO KSD-R 

 
 

 

4 b,c,l,n,w 

5 c,e,g,i,k 

7 a,d,f 

10 
a,b,c,m,p,r 

11 b,f,k 

14 c,d 

Skladba snižuje rizika 
netěsností parozábrany 
montované v druhé 
etapě zespodu. 

Montáž tepelné izolace a 
parozábrany probíhá 
zespodu 

Tuhá tepelná izolace 
vytváří pevný podklad 
pro slepení parozábrany. 

KVH latě umístěné pod 
parozábranou v jejích 
podélných spojích 
zajišťují trvalou těsnost a 
spolehlivost parozábrany 
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• krytina 

• nosná konstrukce krytiny 
(bednění / latě) 

• kontralatě 

• DHV 

• podkladní vrstva (prkenné 
bednění s mezerami) 

• nosná konstrukce střechy 
(vazníky – např. na bungalovu) 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken mezi 
nosnou konstrukcí střechy 

• tepelněizolační vrstva 
z minerálních vláken mezi 
latěmi ze sušeného dřeva (KVH) 

• tepelněizolační vrstva z PIR pod 
nosnou konstrukcí střechy 

• parotěsnicí vrstva z lehké fólie 
s Al vrstvou 

• latě ze sušeného dřeva (KVH) 

• sádrokartonový podhled 

Katalog 
Stavebniny 
DEK: 

DEK 318-20-18 

pro DHV: 
DEKTEN MULTI-PRO II 

pro tepelnou izolaci 
mezi vazníky a KVH 
latě: 
DEKWOOL G035r roll 

pro tepelnou izolaci 
pod KVH lat ě: 
TOPDEK 022 PIR 

pro parozábranu: 
DEKFOL N AL 170 
SPECIAL 

4 b,c,l,n,w 

5 c,e,g,i,k 

7 a,d,f 

10 
a,b,c,m,p,r 

11 b,f,k 

14 c,d 

Tuhá tepelná izolace 
pod krokvemi vytváří 
pevný podklad pro 
slepení parozábrany. 

Montáž tepelné izolace a 
parozábrany probíhá 
zespodu 

KVH latě umístěné pod 
parozábranou v jejích 
podélných spojích 
zajišťují trvalou těsnost a 
spolehlivost parozábrany 

Volbou vhodného 
podhledu lze dosáhnout 
lepší požární odolnosti 
skladby. 

[1] 
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5 Střešní dutiny 
a. Ve skladbách střech v tabulce 4 jsou všechny vrstvy rovnoběžné 

s povrchem střechy. V mnoha případech střech s tepelnou izolací 
mezi krokvemi se ale tyto skladby vyskytují jen v části plochy střechy.  
Často se tepelněizolační vrstva a vrstvy pod ní odkloní od směru 
povrchu střechy - v hřebenové části střechy se tepelná izolace 
připevňuje na kleštiny krovu, v okapní části se někdy tepelná izolace 
vkládá do „předstěny“. Vzniknou tak střešní dutiny, zvláštní případ 
vzduchové vrstvy pod DHV. 
[1] 

b. Střechy s parozábranou a tepelnou izolací nad krokvemi se navrhují 
bez střešních dutin. 
[1] 

c. Plocha povrchu střechy nad střešními dutinami často převažuje nad 
plochou střechy s některou ze skladeb z tabulky 4. V domech typu 
bungalov a v domech s klasickou půdou vyplňuje střešní dutina celý 
objem střechy. 
[1] 

d. Střešní konstrukci v místě střešní dutiny je třeba posoudit samostatně 
se stejnou péčí, jako v místě skladby s rovnoběžnými vrstvami 
(tabulka 4).  
[1] 

e. Komplexně je třeba vyřešit větrání střešní dutiny spolu s navazujícími 
vzduchovými vrstvami. 
[1] 

f. U DHV z lehké fólie montované v běžné skladbě shora na již 
dokončenou tuhou tepelnou izolaci mezi krokvemi a na krokve lze 
v hodnocení těsnosti proti vodě uplatnit spolehlivost provedení spojů 
na podkladu. Nad střešní dutinou tato DHV není při slepování spojů 
podporována, její těsnost je tedy nižší.  
[1] 

g. Je - li střešní plášť pod střešní dutinou bez hydroakumulační vrstvy, 
jsou požadavky na ochranu před vodou pro prostor střešní dutiny 
shodné s požadavky interiérů pod ní. 
[1] 
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h. V případě aplikace hydroakumulační vrstvy je třeba zajistit ochranu 
souvisejících vrstev a konstrukcí před vodou zachycenou 
v hydroakumulační vrstvě. 
[1] 

i. Střešní dutiny nacházející se v chladné zóně střechy nad tepelnou 
izolací přístupné z interiéru jsou ohroženy masivní kondenzací 
vlhkosti z interiérového vzduchu pronikajícího do dutiny otevřeným 
nebo netěsným uzávěrem vstupního otvoru. 
[1] 

j. Podlaha ve střešní dutině by neměla být z OSB desek ani jiného 
velkoplošného málo prodyšného materiálu, nebo musí být mezi 
tepelnou izolací a touto podlahou vzduchová vrstva alespoň 100 mm 
tlustá. 
[1] 

k. Do střešní dutiny nesmí pronikat vzduch z vnitřního prostředí ani 
z rozvodů (odvětrání kanalizace, vzduchotechnika apod.). Vstupy do 
střešní dutiny z vnitřního prostředí musí mít vzduchotěsné a zateplené 
uzávěry, žádné potrubí nesmí být ukončeno ve střešní dutině, nesmí 
zde být umístěny venkovní klimatizační jednotky. Všechny spoje 
potrubí musí být těsné. 
[1] 

l. Zásady odstavce k. platí i v případech, kdy byla dodatečně zřízena 
šikmá střecha nad původní plochou střechou. 
[1] 
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6 Požární bezpe čnost 
a. Klasifikace vybraných druhů budov dle ČSN 73 0802 je v tabulce 5.  

Stanovení požadavků na požární odolnost krovu a nosné vrstvy z 
bednění na krokvích je v tabulce 6. Bednění se považuje za součást 
střešního pláště. Požadavky na něj závisí na tom, jak se podílí na 
stabilitě nosné konstrukce střechy (krovu). 

 
Tabulka 5 - Vybrané druhy budov pro stanovení požadavků na požární odolnost 
střechy 

Druh 
budovy 

Definice stavby dle ČSN 73 0802 Příklad stavby  

OB1 Budova pro bydlení, max 3NP, max 1PP, max 3 byty, 
max půdorysná plocha požárních úseků všech bytů je 

600 m2 

rodinný dům 

OB2 až 
OB4 

Budova pro bydlení při nesplnění podmínek pro OB1 bytový dům, hotel, penzion 

ostatní administrativní budova 

 
Tabulka 6 - Požadavky na požární odolnost krovu a bednění provedeného v celé 
ploše střechy 
Zatřídění 
objektu 

Specifikace objektu  Nosná konstrukce st řechy  Střešní 
pláš ť 
(včetně 
bedn ění) 

Druh 
budovy  

Stupeň 
požární 
bezpeč 
nosti 
(SPB) 

Počet 
pater 

Konstruk
ční 
systém 

Zasta-
věná 
plocha 

krov je zav ětrován 
samostatn ě bez 
spolup ůsobení 
bedn ění 

bedn ění se podílí na 
zavětrování krovu 

bedn ění krov  bedn ění krov  

OB1 I, II. do 3 nehořlavý 
smíšený 

< 200 bez 
požadavku 

bez 
požadavku 

bez 
požadavku 

bez 
požadavku 

bez 
požadavku 

OB1 II. do 2 + 
podkroví 

hořlavý < 200 bez 
požadavku 

bez 
požadavku 

bez 
požadavku 

bez 
požadavku 

bez 
požadavku 

OB1 III. do 3 hořlavý < 200 R 15 * R 15 R 15 R 15 EI 15 

OB1 I, II. do 3 nehořlavý 
smíšený 

> 200 
< 600 

bez 
požadavku 

R 15 R 15 R 15 bez 
požadavku 

OB1 II. do 2 + 
podkroví 

hořlavý > 200 
< 600 

bez 
požadavku 

R 15 R 15 R 15 bez 
požadavku 

OB1 III. do 3 hořlavý > 200 
< 600 

R15 * R 30 R 30 R 30 EI 15 

OB2  až 
OB 4 
ostatní 

III, IV Dle tab. 8 
normy 
ČSN 73 
0802 

nehořlavý 
smíšený 
hořlavý 

nerozho 
duje 

R15 * R 30 R 30 R 30 EI 15 

* Pokud se pro posouzení odstupových vzdáleností má střešní plášť považovat za požárně 
uzavřenou plochu, platí pro celý střešní plášť požadavek REI 15. 
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b. Pro podhled v prostorách pod střechou s SPB do III., pokud se podaří 
zajistit splnění požadavků dle tabulky 6 v konstrukci krovu a bednění, 
se nestanovují požární požadavky (jedná se o nenosnou konstrukci 
uvnitř požárního úseku).  
[1] 

c. Pokud naopak je podhled využit k dosažení požadované požární 
odolnosti, musí být použit takový podhled, který byl ověřen požární 
zkouškou jako součást skladby střešního pláště. Podhled plnící funkci 
požárně dělicí konstrukce nesmí být narušen jinými zařízeními (např. 
osvětlovacími tělesy) aniž by byla prokázána požární odolnost těchto 
zařízení. 
[1] 

d. Požadavek na požární odolnost střešního pláště lze také splnit při 
použití bednění z materiálu s protipožární povrchovou úpravou, které 
bylo ověřeno požární zkouškou jako součást skladby střešního pláště. 
[1] 

e. Tabulka 6 je uplatněna v návrzích střech TOPDEK. Podhled ověřený 
jako součást střechy při požární zkoušce je součástí skladby 
TOPDEK KLASIK SDK a TOPDEK PLUS SDK.   
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7 Poloha tepeln ěizola ční vrstvy v konstrukci st řechy 
a. Umístění konstrukčních prvků do tepelněizolační vrstvy obvykle vede 

ke vzniku systémových (opakovaných) tepelných mostů, které snižují 
účinnost tepelněizolační vrstvy. Výskyt tepelných mostů vede k 
potřebě zvětšit tloušťku tepelněizolační vrstvy. V případě, kdy se 
tepelněizolační materiál vkládá pouze mezi krokve je vliv 
systémových liniových tepelných mostů zvlášť významný. 
[2], část 1, kap. 7 

b. Tepelné mosty lze minimalizovat vytvořením souvislé vrstvy tepelné 
izolace pod krokvemi nebo nad krokvemi. 
[2], část 1, kap. 7 

c. Tepelnými mosty jsou i průniky kotvicích prvků (vrutů) souvislou 
tepelněizolační vrstvou. Jejich vliv je výrazně nižší, než u krokví. 
[2], část 1, kap. 7 

d. Střešní konstrukce s tepelněizolační vrstvou pod krokvemi je riziková 
z pohledu promrzáni a nadměrné povrchové kondenzace vodní páry 
na nosných prvcích střešní konstrukce a vyžaduje tedy zvýšenou 
pozornost při návrhu. Platí i pro případ zateplení ve stropní konstrukci.  
POZNÁMKA  Mimo jiné je nezbytné tepelnětechnické posouzení. 
[2], část 1, kap. 7  

e. V případě umístění části tepelné izolace pod parotěsnicí vrstvu je 
nutné tepelnětechnické posouzení.                                       
POZNÁMKA Např. poměr tloušťky tepelné izolace (stejné účinnosti) pod a nad 
parotěsnicí vrstvou v obytných místnostech se obvykle pohybuje 1 : 5. 
[2], část 1, kap. 7 

f. Pro vlhkostní režim střešní skladby je vhodné, aby difúzní odpory 
vrstev klesaly od interiéru k exteriéru. Při kombinaci více typů 
tepelněizolačních materiálů ve skladbě střechy má být materiál 
s větším difúzním odporem blíže k interiéru.  
[2], část 1, kap. 7 

g. Porovnání skladeb střech s tepelnou izolací mezi krokvemi a nad 
krokvemi je v tabulce 7. 
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Tabulka 7: Porovnání skladeb střech se skládanou krytinou podle polohy tepelné 
izolace 

 TI mezi a pod krokvemi  TI nad krokvemi  

systémové tepelné mosty - výrazné systémové liniové 
tepelné mosty krokvemi, 

   jejich vliv se zmírní další 
souvislou vrstvou tepelné 
izolace umístěné obvykle 
zespodu pod krokve 

+ prvky krovu nevytvářejí 
systémové liniové tepelné 
mosty 

- podpory přesahu střechy 
(námětky) vytvářejí lokální 
liniové tepelné mosty 

konstrukční ochrana dřeva 
krovu  

- nosná konstrukce obvykle 
uzavřena mezi vrstvami 
střechy bez možnosti 
kontroly a s rizikem 
nedostatečného větrání a 
tedy s rizikem poškození 
nosné dřevěné konstrukce 

+ nosné dřevo je v teplé zóně, 
často volně přístupné, tedy 
větrané a viditelné  

spolehlivost  těsnosti 
parozábrany  

- montáž zespodu, obvykle 
bez tuhého podkladu - větší 
riziko netěsností  

+ montáž shora na souvislém 
tuhém podkladu, podklad se 
uplatní ve spolehlivosti spojů 
pásů a fólií  

ochrana TI při montáži  + obvykle se TI montuje po 
krytině a DHV, je chráněna 

- TI se montuje na povětrnosti, 
riziko znehodnocení lze výrazně 
omezit volbou materiálu 

vzduchotěsnost obvodu  + v rámci konstrukční 
tloušťky podhledu je prostor 
pro vytvoření těsněného 
napojení parozábrany na 
obvodové stěny 

+ bez přesahů krokví přes obvod 
stavby 

- s přesahy krokví a bez podhledu 
= velké riziko netěsností 
v průniku dřevěných prvků 
zdivem 

konstrukční výška včetně 
krovu a popřípadě podhledu 
pod ním 

menší  větší  

[1] 
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8 Řešení vlivu sn ěhu a ledu 
a. Riziko pádu sněhu z některé části obvodu střechy lze výrazně snížit 

vybudováním dostatečně vysoké atiky nebo štítu a co nejmenším 
nebo od okraje do plochy střechy směřujícím sklonem přilehlých 
střešních rovin.   
POZNÁMKA  Malé riziko pádu sněhu ze střechy je na střeše s atikami a vnitřním 
odvodněním. 
[6], 8.20.1 

b. Nelze-li zajistit, aby sníh a led nepadal ze střechy, musí být kolem 
objektů v místech, kam sníh nebo led může padat, vymezen 
označený ochranný prostor v období roku, kdy pád sněhu a ledu hrozí 
a umožněna akumulace sněhu a ledu. Toto opatření musí být v 
souladu se zájmy majitele pozemku nebo správce komunikace. 
Dochází-li ke skluzu sněhu ze střechy, je třeba provoz kolem objektu 
řešit tak, aby sněhové masy nebo stékající voda neohrožovaly ani 
provoz ani bezpečnost lidí nebo trvanlivost přilehlých stavebních 
konstrukcí a nedocházelo ke vzniku škod na majetku. 
POZNÁMKA U obvodu stavby, kde nelze vyloučit dopad sněhu, je třeba navrhnout 
například vyloučení pohybu osob v době ohrožení pádem sněhu a ledu zábranami a 
výstražnými tabulemi nebo návrhem využití ploch bez přístupu osob a zvířat. Obdobně je 
třeba řešit například parkování vozidel. 
[2], část 1, kap. 7, [6], 8.20.2 

c. Jednoduchý tvar střechy včetně dostatečného sklonu střechy a 
eliminace vystupujících prvků nad povrch krytiny, zejména v horských 
a podhorských oblastech, je jednou ze základních podmínek 
správného návrhu a funkce střešní konstrukce. 
[6], 8.20.3 

d. V případě, že se počítá s ručním nebo strojním shazováním sněhu ze 
střechy, krytina musí mít dostatečnou únosnost a mechanickou 
odolnost a musí být zajištěn bezpečný přístup na střechu i za sněhu. 
[6], 8.20.4 

e. Pohyb sněhu na střeše je ovlivněn sklonem a tvarem střechy, 
materiálem krytiny, slunečním zářením, tepelným tokem z interiéru 
budovy i prohříváním krytiny od oslunění na místech beze sněhu. 
POZNÁMKY 
1 Tepelný tok závisí na skladbě střechy a na vnitřním prostředí pod střechou. Je ovlivněn 

sněhovou pokrývkou.  
2 Prohřívání krytiny závisí na její tepelné vodivosti. 
3 Drsnost povrchu krytiny ovlivňuje skluz sněhu. Drsnost povrchu krytiny může být 

zvýšena sněhovou úpravou krytiny. 
[6], 8.20.5  
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f. U šikmých střech jednoduchého tvaru (bez úžlabí, vikýřů) bez 
konstrukcí vystupujících nad rovinu krytiny, má být přednostně 
umožněn skluz sněhu ze střechy. Plochy, z nichž má sníh klouzat, se 
doporučuje orientovat na osluněnou stranu. Je třeba zajistit opatření 
dle c. 
[6], 8.20.6  

g. Podokapní žlaby je třeba umístit a konstrukčně navrhnout tak, aby 
nedocházelo k jejich poškození sněhem a ledem. Kde se předpokládá 
pohyb velkého množství sněhu, může být okap střechy bez žlabů 
nebo se navrhnou žlaby, které se budou pro zimní období 
demontovat.  
POZNÁMKY  
1 Pro více namáhané žlaby se doporučuje zvýšení počtu žlabových háků, použití 

žlabových háků s výztuhami nebo podpěrami. 
2 Namáhání žlabů částečně omezí jejich vyhřívání. 
3 Žlaby určené k demontování k tomu musí být konstrukčně uzpůsobeny. 
4 Pod okapem bez žlabů musí přilehlá fasáda a terénní úpravy odolávat také stékající a 

odstřikující vodě. 
[6], 8.20.7 

h. Sněhové zachytávače nebrání zcela skluzu sněhu a ledu po střeše 
a jejich pádu ze střechy. Sněhové zachytávače mohou posunout 
rovinu skluzu nad povrch střechy a tím zmenšit objem pohybujícího se 
sněhu. Tím se sníží riziko poškození krytiny a vyčnívajících konstrukcí 
pohybujícím se sněhem nebo ledem a dynamický účinek sněhu a ledu 
při pohybu a pádu.  
[6], 8.20.8  

i. Střešní okna nemají být navržena v těch částech střešních ploch, kde 
se koncentruje větší množství sněhu nebo je riziko skluzu velké masy 
sněhu nebo ledu po krytině. V oblastech s větším a delším výskytem 
sněhových srážek se nedoporučuje navrhovat střešní okna. 
POZNÁMKA Pokrytí oken sněhem brání jejich funkčnímu využití. 
[6], 8.20.9  

j. Konstrukce vystupující nad krytinu (střešní okna, větrací potrubí 
apod.) je třeba chránit před pohybujícím se sněhem ochrannými 
konstrukcemi (rozrážecí klíny, sněhové zachytávače).  
[6], 8.20.10    

k. Pokud tvar střechy či konstrukce na střeše brání plynulému pohybu 
sněhu, je třeba řešit důsledky možného lokálního hromadění sněhu a 
následného působení sněhu a z něj odtávající vody na konstrukce. 
[6], 8.20.11 
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l. U střech se sklonem větším než 60°, pro které již ČSN EN 1991-1-3 
nestanovuje zatížení sněhem, je třeba posoudit, zda nemůže 
docházet k zadržování sněhu v úžlabích, za vikýři apod. a na 
hmotnost předpokládaného zadrženého sněhu střechu navrhnout. 
[6], 8.20.12  

m. Počet řad sněhových zachytávačů ve střešní ploše se stanoví podle 
zatížení množstvím sněhu na střešní ploše včetně hřebenů, úžlabí 
a souvisejících střešních ploch a podle únosnosti zachytávače. 
POZNÁMKA Jeden sněhový zachytávač u okapu obvykle nestačí k zajištění požadované 
úpravy pohybu sněhu po střeše. 
[6], 8.20.13  

n. V případech, kdy sněhová vrstva stanovená podle ČSN EN 1991-1-3 
je vyšší, než výška navržených sněhových zachytávačů, se uplatní 
dynamický účinek sněhu snížením únosnosti zachytávačů. 
Deklarovaná únosnost zachytávače se dělí součinitelem 2,5. 
[6], 8.20.14  

o. Do částí střechy, kde se velké množství sněhu může přeměnit v led, 
je třeba navrhnout další sněhové zachytávače tak, aby se ledová 
masa nemohla dát do pohybu.  
[6], 8.20.15  

p. Jako sněhový zachytávač může být použit výrobek výrobcem k tomu 
určený, pro který výrobce uvádí únosnost, anebo jeho konstrukce 
musí být posouzená statickým výpočtem.  
[6], 8.20.16  

q. Střechy s okapem je třeba navrhovat tak, aby se zabránilo tvorbě 
ledových valů při okraji střechy.  
POZNÁMKA Tvorbu ledových valů lze ovlivnit teplotou povrchu krytiny. Na tu má velký 
vliv větrání pod krytinou (čím je intenzivnější, tím méně se projeví vliv tepla z interiéru), 
tloušťka a tepelný odpor sněhové pokrývky a šíření tepla střechou (zajistit přiměřený 
prostup tepla a vzduchotěsnost vrstev pod větranou vzduchovou vrstvou). Omezit riziko 
vzniku ledových valů lze také zřízením vyhřívání povrchu krytiny na okraji střechy.  
[6], 8.20.17  

r. Odpadní potrubí ohrožené zamrzáním vody pocházející z odtávajícího 
sněhu nebo ledu (například z osluněných ploch střechy) má být 
vyhřívané.  
[6], 8.20.18 

s. V místech střechy, kam dopadá sníh nebo stéká voda z výše 
umístěné střechy, je třeba navrhnout krytinu, která takovému 
mechanickému a hydrofyzikálnímu namáhání odolává. Dynamické 



 

39 

 

namáhání od padajícího sněhu se musí zohlednit v návrhu konstrukce 
střechy. 
POZNÁMKA Zvláště u skládaných krytin je hydroizolačně nebezpečné, dochází-li 
k toku vody šikmo vůči podélným spárám prvků krytiny.  
[6], 8.20.19  

t. Konstrukcí vystupující nad rovinu střechy je i nástřešní žlab. Nástřešní 
žlab musí odolávat zatížení sněhem obdobně jako sněhový 
zachytávač nebo nad ním musí být umístěn sněhový zachytávač. 
POZNÁMKA Pro zvýšení únosnosti nástřešního žlabu lze navrhnou žlabové háky 
s výztuhou. 
[6], 8.20.20  

u. V těch částech střechy, kde se předpokládá hromadění sněhu nebo 
ledu a zároveň nebude voda z tajícího sněhu nebo ledu plynule a 
v dostatečné míře odtékat, je nutné navrhnout povlakovou krytinu. 
[6], 8.20.21 
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9 Kotvení  
a. Kotevní prvky, například sněhových zachytávačů, bezpečnostních 

háků, slunečních kolektorů, pochozích roštů, anténních tyčí apod. 
vnášejí do konstrukce střechy významné bodové zatížení. Při jejich 
umístění do střechy musí být posouzen přenos zatížení do nosné 
konstrukce. 
[2], část 1, kap. 9 

b. Únosnost sněhového zachytávače se stanoví jako nejmenší 
z následujících hodnot: 
• únosnosti konstrukce zachytávače; 
• únosnosti připevnění zachytávače do konstrukce střechy; 
• únosnost konstrukce střechy. 
[6], 8.20.10 

c. Kotevní prvky upevněné do krovu nebo nosné vrstvy vytvářejí tepelné 
a difúzní mosty. Vliv kotevních prvků musí být posouzen a případně 
eliminován vhodnými opatřeními. 
[2], část 1, kap. 9 

d. Zvlášť namáhané konstrukce a prvky je třeba kotvit přímo do krovu. 
[1] 

e. Je třeba navrhnout kotvení krytiny na základě statického posouzení 
účinků větru, hmotnosti krytiny a únosnosti připevňovacích prvků. Pro 
pálenou nebo betonovou krytinu se připevnění navrhne podle 
publikace [2], část 6, kap. 1.2 a Příloha 1 k části 6 nebo na základě 
podrobného statického výpočtu. 
[1] 

f. Zásady pro stabilizaci skladby TOPDEK a upevnění jejích vrstev 
k nosné konstrukci jsou uvedeny v publikacích [9] a [10]. Kotevní plán 
lze získat prostřednictvím techniků Atelieru DEK. 
[1] 
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10 Zajišt ění parot ěsnosti a vzduchot ěsnosti 
a. Vzduchotěsnost přispívá k vyloučení negativních jevů, jakými jsou 

kondenzace vodní páry ve skladbě střechy, kondenzace na chladných 
površích ve skladbě střechy a nežádoucí únik tepla z vnitřního 
prostředí. 
[6], 8.21.1 

b. Alespoň plášť střechy zajišťující tepelněizolační funkci střechy musí 
být vzduchotěsný. Vrstvy nad větranou vzduchovou vrstvou se 
nepodílejí na zajištění vzduchotěsnosti střechy. 
[6], 8.21.2 

c. Napojení střechy na související a prostupující konstrukce musí být 
navrženo tak, aby bylo vzduchotěsné. Musí být vyloučeno pronikání 
vzduchu z vnitřních prostor nebo z technologických rozvodů a 
zařízení do vzduchových vrstev nad tepelněizolační vrstvou. 
[6], 8.21.3 

d. Objektové dilatační spáry nesmějí přivádět do skladby střechy vzduch 
z vnitřního prostředí stavby nebo od technologických zařízení. 
[6], 8.21.8 

e. V objektech s přetlakovým nebo podtlakovým větráním vnitřních 
prostor jsou vzduchotěsnicí vrstvy více namáhány tlakem vzduchu. 
S tím je třeba počítat v jejich materiálovém a konstrukčním řešení.  
POZNÁMKA Obdobný postup je nutný i v případech, kdy se předpokládá kontrola 
vzduchotěsnosti obálky budovy, např. metodou Blower door test, a to i v montážním 
stadiu, ve kterém se kontrola provádí.  
[6], 8.21.5 

f. Doporučuje se, aby se na zajištění vzduchotěsnosti střechy podílelo 
co nejvíce vzduchotěsnicích vrstev.  
[6], 8.21.4 

g. Je-li vzduchotěsnost střechy závislá pouze na vrstvách z fólií lehkého 
typu, musí být zajištěna použitím nejméně dvou takových vrstev (např. 
parotěsnicí vrstva, doplňková hydroizolační vrstva). 
[6], 8.21.6 

h. Výskyt netěsností v konstrukci střechy se zjišťuje podle směrnice [7]. 
[6], 8.21.7 
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i. Za dlouhodobě spolehlivě vzduchotěsné lze považovat plochy 
střešních konstrukcí, které obsahují některé z uvedených souvislých 
vrstev trvale těsně napojených na prostupující a související 
konstrukce: 

• 1x souvislá monolitická silikátová vrstva bez trhlin 
(železobetonová plošná konstrukce, vyztužená vícevrstvá 
omítka, ...), 

• 1x vrstva z asfaltového natavitelného pásu nebo z fólie těžkého 
typu se svařenými nebo jinak trvale provedenými spoji a s 
utěsněnými prostupy, provedená na plnoplošném podkladu 
(bednění, silikátová deska nebo vrstva, tuhá tepelná izolace 
apod.); spolehlivější je montáž shora, 

• souvislá vrstva vytvořená ze stavebních konstrukčních desek 
s ověřenou vzduchotěsností a s trvale těsněnými spoji.  

[1] 

j. Spolehlivost dosažení vzduchotěsnosti lehké skladby, kde parotěsnicí 
vrstva z fólie lehkého typu je jedinou vrstvou zajišťující 
vzduchotěsnost skladby, je malá. Doporučuje se, aby se spolu 
s parotěsnicí vrstvou z fólie lehkého typu na zajištění vzduchotěsnosti 
skladby podílela další ze souvislých vrstev střechy a byla k tomu 
uzpůsobena (například DHV nebo větrotěsnicí vrstva se slepenými 
spoji těsně napojená na související konstrukce). 
[1] 

k. Samostatně je třeba posoudit vzduchotěsnost obvodu střešní 
konstrukce, zvláště u staveb, kde vrstvy nebo konstrukční prvky 
prostupují z interiérové strany střechy do exteriéru.  
[1] 

l. Materiálové a konstrukční řešení parotěsnicí vrstvy je vždy nutné 
navrhnout na základě tepelnětechnického posouzení celé skladby 
střechy se znalostí vlhkostních a teplotních podmínek v interiéru a 
exteriéru (navrhuje vždy projektant). 
[2], část 1, kap. 10 

m. Při posouzení vlhkostního režimu střechy musí být při stanovení 
difúzních vlastností parozábrany vhodnou výpočetní metodou 
zohledněna rizika vzniku netěsnosti při běžném způsobu zabudování. 
POZNÁMKA I při velkých rozdílech mezi difúzními odpory různých materiálů lehkých fólií 
jsou výsledné hodnoty součinitele prostupu vodní páry parotěsnicí vrstvy srovnatelné 
v řádu 10 000 - 20 000. 
[1] 
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n. Pro skladby střech určené do vyšších vlhkostních tříd (např. obytné 
budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, 
jídelny, budovy s velmi vysokou vlhkostí, pivovary, bazénové haly, 
papírny, prádelny, provozy s otevřenou vodní plochou o teplotě vyšší 
než teplota vzduchu apod.) je nutno věnovat návrhu zvýšenou 
pozornost. Při volbě materiálu vzduchotěsnicí vrstvy a způsobu jeho 
zabudování je nutno zohlednit zvýšená rizika netěsností. Je třeba 
zohlednit i způsob větrání vnitřních prostor (vznik přetlaku). 
[2], část 1, kap. 10 

o. V případě mechanického kotvení dalších vrstev střechy skrz 
parotěsnicí vrstvu se doporučuje použití natavitelných nebo 
samolepicích asfaltových pásů.  
[1] 

p. V případě provádění parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy dodatečně (u 
rekonstrukcí) je třeba dbát zvýšené pozornosti na umístění vrstvy vůči 
nosným prvkům (zejména dřevěným a kovovým) s ohledem na riziko 
nadměrné kondenzace vodních par. 
[2], část 1, kap. 10 

q. Bude-li parotěsnicí vrstva realizována na nesouvislém podkladu, 
doporučuje se, aby podklad byl uzpůsoben tak, aby spoje materiálu 
použitého pro parotěsnicí vrstvu byly podloženy. 
[6], 9.3.6, [1] 

r. Deskový materiál podhledu, za kterým jsou vedeny kabelové rozvody, 
nesmí být v kontaktu s parozábranou. Mezi podhledem a 
parozábranou je třeba vytvořit prostor pro vedení kabelů, které 
nebude vyžadovat prostupy kabelů skrz parozábranu. 
[1] 

s. V tabulce 8 jsou uvedeny reálné difúzní vlastnosti konstrukčních typů 
parozábran z materiálů DEK zohledňující dosažitelnou těsnost při 
zvoleném způsobu realizace.  
[1]
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Tabulka 8: Difúzní vlastnosti konstrukčních typů parozábran z materiálů DEK 
Materiál parozábrany  µ / Sd 

[-] / [m] 
materiálu 

Provedení konstrukce 
parozábrany 

Deklarovaná  
tlouš ťka  
d [m] 

Faktor difúzního 
odporu reálné 
konstrukce 
parozábrany 
µ [-] 

Ekvivalentní 
difúzní tlouš ťka 
reálné konstrukce 
parozábrany  
Sd [m]  

PE fólie DEKFOL N 110 
 

180 000 / 40 spoje slepované na tuhém podkladu 
systémovými páskami, systémové 
těsnění napojení na související 
konstrukce; 
velmi pečlivě prováděná montáž 
zespodu / montáž shora  

0,0002 
(celková 
tloušťka vč. 
výztuže 
0,00022) 

10 000 2 

běžné provedení zespodu 0,0002 2 000 0,4 

PE fólie DEKFOL N AL 170 
SPECIAL 

1 600 000 / 
432 

Fólie provedená na celoplošně 
tuhém podkladu, slepená 
systémovými páskami, systémové 
těsnění napojení na související 
konstrukce; 
velmi pečlivě prováděná montáž 
zespodu / montáž shora 

0,00027 20 000 5,4 

běžné provedení zespodu 0,00027 2 000 0,54 

SBS modif. asfaltový pás 
GLASTEK 30 STICKER 
PLUS nebo 
GLASTEK 30 STICKER 
ULTRA 

29 000 / 87 shora na tuhém podkladu, 
samolepicí spoje slepené, ostatní 
svařené 

0,0030 29 000 87 

SBS modif. samolepicí 
asfaltový pás s hliníkovou 
vložkou  
TOPDEK AL BARRIER 

280 000 / 
616 

shora na tuhém podkladu, 
samolepicí spoje slepené, ostatní 
svařené 

0,0022 280 000 616 

[1] 

t. V případě záměru použít parozábranu z asfaltových pásů jako provizorní hydroizolaci v letních měsících 
doporučujeme navrhnout vhodná opatření proti přehřívání povrchu asfaltového pásu.  
POZNÁMKA  Osvědčuje se zakrytí tenkou bílou geotextilií nebo jiným vhodným světlým materiálem. 
[1] 
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11 Vlhkostní režim st řechy, odvod vlhkosti ze st řechy 
a. Každá skladba střechy nad vytápěným prostorem musí být nejpozději 

před realizací nebo před stavebními úpravami dotýkajícími se 
tepelněizolačních či difúzních vlastností střechy nebo větrání střechy 
posouzena na vlhkostní režim. 
[5], 5.8 

b. Zajištění příznivého vlhkostního režimu střech je třeba řešit již v základní 
koncepci návrhu střechy. Viz kapitolu 2, bod p. 
[1] 

c. Příznivého vlhkostního režimu střech se z hlediska difúze a kondenzace 
vodní páry dosáhne volbou vhodného řazení vrstev s ohledem na směr 
difúzního toku skrz skladbu střechy, popřípadě vhodným nastavením 
poměrů mezi tepelným odporem tepelněizolačních vrstev pod a nad 
parotěsnicí vrstvou a pod a nad hydroizolační vrstvou.  
POZNÁMKA  Směr difúzního toku je obvykle v průběhu ročního cyklu proměnný. 
[6], 8.22.2 

d. Zvláštní postup návrhu je třeba zvolit u konstrukcí nad otevřenou 
vodní hladinou, ledovou plochou, nad tepelně nebo vlhkostně 
náročnými technologickými provozy apod. 
[6], 8.22.3 

e. Větrací otvory musí být konstrukčně navrženy a na střeše umístěny 
tak, aby nedošlo k jejich zakrytí ležícím sněhem nebo ledem na 
střeše. Pokud zakrytí může nastat, je třeba posoudit vliv zakrytí na 
vlhkostní stav a režim střechy.  
[6], 8.22.5 

f. Skladba, která obsahuje dřevěné prvky, musí být navržena tak, aby 
vlhkost dřeva v průběhu užívání nepřesáhla 18 % hmotnostní vlhkosti. 
Přesáhne-li, hrozí riziko rozvoje plísní a dřevokazných organismů. 
[2], část 1, kap. 11 

g. Příčinou zvýšené vlhkosti dřevěných prvků bývá nevhodný vlhkostní 
režim střešní konstrukce nebo zabudovaná vlhkost obsažená ve 
dřevě, obzvláště pokud je dodáno v nesušeném stavu. 
[1] 

h. Hlavní nosné prvky, jejichž poškození v důsledku zvýšené vlhkosti by 
mohlo mít fatální následky, je vhodné umisťovat mimo kondenzační 
zóny střešní konstrukce. Zároveň tyto prvky nesmí být ve 
střešní konstrukci obklopeny vrstvami málo propustnými pro vodní 
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páru. Zvlášť vhodné je umístění dřevěných nosných prvků v celé 
jejich délce do vytápěné zóny a vyloučení jejich průniku obálkou 
budovy. Doporučuje se možnost jejich vizuální kontroly. 
[1]  

i. Účinným řešením trvanlivosti dřeva je správně navržené větrání 
střešní konstrukce spolu s volbou difúzně propustných materiálů pro 
souvislé vrstvy. 
[1]  

j. Prostor mezi krytinou a doplňkovou hydroizolační vrstvou musí být 
účinně větrán, aby se zajistilo vysychání krytiny a dřevěných prvků 
pod krytinou (latě, kontralatě). 
[2], část 1, kap. 11 

k. Zvláštní pozornost vyžaduje řešení střešní skladby v místě střešních 
dutin (viz [2] část 2). 
[2], část 1, kap. 11 

l. Větraná vzduchová vrstva se na vnější prostředí napojuje dostatečně 
velkými přiváděcími a odváděcími otvory. Proudění vzduchu ve 
větrané vzduchové vrstvě nesmí bránit žádné překážky. 
[2], část 1, kap. 11 

m. Přiváděcí otvory se vytvářejí v oblasti okapu (obvykle pod okapem) 
střešní plochy, odváděcí otvory se umisťují k hornímu okraji střešní 
plochy (hřeben, nároží, pultová hrana).  
[2], část 1, kap. 11 

n. Odváděcí otvory lze řešit speciálními tvarovkami v krytině (nutno 
posoudit dostatečné množství podle účinné větrací plochy tvarovky) 
nebo speciální konstrukcí hřebene v závislosti na použité krytině. 
Vzduchovou vrstvu se doporučuje chránit proti pronikání živočichů a 
srážek použitím vhodných doplňků. Vliv ochranných doplňkových 
prvků větracích otvorů je třeba uvažovat při posuzování dimenze 
větracích otvorů. Je-li přiváděcí či odváděcí otvor vzduchové vrstvy 
opatřen např. větrací mřížkou, je třeba při výpočtu počítat s účinnou 
větrací plochou - tzn. se skutečným průřezem využitým pro proudění 
vzduchu. 
[2], část 1, kap. 11 

o. Na vlhkostní režim může mít významný vliv i vzduchová vrstva mezi 
podhledem a dalšími vrstvami. Její vliv je třeba při návrhu střechy 
posoudit. Eliminaci jejího vlivu je možné zajistit propojením vzduchové 
vrstvy nad podhledem s vnitřním prostředím. Vliv takové vrstvy je 



 

47 

 

třeba posoudit zejména v případě vnitřního prostředí s vysokým 
tepelně-vlhkostním namáháním (např. bazény, sportovní haly apod.). 
[2], část 1, kap. 11 

p. Prostor pro větranou vzduchovou vrstvu mezi skládanou krytinou a 
doplňkovou hydroizolační konstrukcí se obvykle vymezuje distančními 
latěmi (kontralatěmi).  
[5], 9.1 

q. Do posouzení vlhkostního režimu střechy je nutné zahrnout i materiál 
a difuzní vlastnosti nosného bednění DHK. 
 [5], 9.4 

r. Vzduchová vrstva mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a skládanou 
krytinou musí mít tloušťku nejméně 40 mm pro propustné krytiny a 60 
mm pro nepropustné krytiny. Případně musí odpovídat výpočtu, 
pokud je vypočtená hodnota vyšší. 
[5], 10.4 

s. Přesahuje-li vzdálenost přiváděcích a odváděcích větracích otvorů 10 
m, zpravidla se zvětšuje průřezová plocha větrané vzduchové vrstvy o 
10 % na každý 1 m přesahující vzdálenost 10 m. 
[5], 10.5 

t. Při stanovení tloušťky větrané vzduchové vrstvy se musí zohlednit 
tolerance montáže, sesychání latí, prověšení vrstev z fólií nebo riziko 
jejich vydutí od montáže tepelněizolační vrstvy zespodu, popřípadě 
riziko zanesení nečistotami. 
[5], 10.6 

u. U obloukových střech je nutné vždy posoudit větrání střechy 
podrobným výpočtem. 
 [1] 
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12 Nežádoucí tepelné zisky prostor pod st řechou 
a. Tepelná stabilita prostor pod střechou se posoudí podle ČSN 73 

0540-1 až 4. 
[6], 8.24.1 

b. Rozhodující vliv na tepelné zisky v letním období má tvar střechy a 
orientace objektu ke světovým stranám a obvykle také druh, plocha 
a rozmístění průsvitných konstrukcí budovy v podstřeší. 
POZNÁMKA Střešní okna v osluněných střešních plochách jsou zdrojem zvlášť velkých 
tepelných zisků. Nelze-li je ve stavbě vyloučit, je nezbytné jejich clonění. 
[6], 8.24.2 

c. Nežádoucí šíření tepla konstrukcí z exteriéru do interiéru 
neprůsvitnými konstrukcemi může omezit větraná vzduchová vrstva. 
[6], 8.24.3 

d. Ohřívání povrchu střechy a přilehlých konstrukcí se potlačuje 
především vhodnou orientací střech ke světovým stranám a volbou 
struktury i barvy povrchu střechy. 
 [6], 8.24.4 

e. Příznivě se v letním období na zajištění tepelné stability podstřešních 
prostor podílí těžké stavební konstrukce v podstřešním prostoru, 
popřípadě tepelněakumulační vrstva střechy. 
POZNÁMKA  Jako tepelněakumulační vrstva se nejčastěji uplatní těžká nosná vrstva 

střechy. 
[6], 8.24.5 
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13 Vliv postupu výstavby 
a. U střech na krovu se obvykle uplatňují dva základní principy postupu 

montáže: 
I. v první etapě se shora realizuje DHV a krytina, později ve druhé 

etapě zespodu mezi krokve, popřípadě částečně pod ně, se 
realizuje tepelná izolace, dále parozábrana a podhled, 

II. v první etapě se shora nad krokvemi realizuje tuhá souvislá plošná 
vrstva (obvykle bednění) spolu s parozábranou plnící popřípadě 
funkci provizorní hydroizolace, v druhé etapě následně nebo 
později se dále realizuje shora tepelněizolační vrstva a následující 
vrstvy střechy. 

[1] 

b. U střech s masivní nosnou konstrukcí se vždy uplatní druhý princip. 
[1] 

c. Rozdělení realizace etap prvního principu vede k obtížnému 
vymáhání zodpovědnosti za funkci střechy jako celku, pokud etapy 
realizují rozdílní zhotovitelé. 
[1] 

d. Montáž parozábrany zespodu je obtížná, hůře se v takovém případě 
zajistí spolehlivá těsnost. 
[1] 

e. Pro dosažení spolehlivé a trvalé těsnosti parozábrany je nezbytné 
realizovat parozábranu na souvislém tuhém podkladu. 
POZNÁMKA  I uplatnění druhého principu montáže střechy bez souvislého podkladního 
bednění vede k rizikům netěsné parozábrany, přinejmenším v křížení spojů s krokvemi. 
[1] 

f. Montáž tepelné izolace zespodu pod DHV z lehké fólie bez 
podkladního bednění vede ke značnému riziku deformace (vyboulení) 
DHV. Vyboulená DHV svádí vodu ke kontralatím a snižuje nebo zcela 
likviduje větranou vzduchovou vrstvu. 
[1] 

g. Tepelnou izolaci montovanou shora je třeba chránit před srážkami 
v průběhu realizace střechy.  
[1] 
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14 Navrhování dopl ňkové hydroizolace 
a. Návrh doplňkové hydroizolační konstrukce vychází z požadavků na 

míru ochrany konstrukcí střechy nebo prostor pod střechou před 
nežádoucím působením vody. Musí zohlednit rizika průniku vody pod 
zvolenou skládanou krytinu za daných klimatických podmínek, při 
daném umístění stavby v terénu a její orientaci ke světovým stranám 
a k převládajícímu směru větru, při daném tvaru a členitosti střechy, 
sklonu a rozměrech střešních rovin, s ohledem na druh skládané 
krytiny a typ větracích prvků. Doplňková hydroizolační konstrukce v 
jednotlivých částech střechy musí být navržena na namáhání vodou, 
které se v průběhu užívání střechy na těchto částech střechy 
vyskytne. 
POZNÁMKY 
1 Riziko proniknutí srážkové vody skrze skládanou krytinu na DHK se zvyšuje výskytem 

napojovacích prvků, tedy i členitostí střechy. 
2 Zvlášť velké riziko proniknutí vody pod skládanou krytinu je v úžlabích. 
3 Zvlášť velké nároky jsou kladeny na těsnost DHV nad využívaným podkrovím. 
4 Hodnocení obvyklých hydroizolačních rizik je v [5], příloha C. 
5 Vhodný postup pro stanovení potřebné těsnosti DHV je uveden v publikaci Pravidla pro 

navrhování a provádění střech,CKPT: 2014. V této publikaci se hydroizolační rizika 
vyjadřují počtem tzv. zvýšených požadavků. Obytné podkroví je hodnoceno dvěma 
zvýšenými požadavky. 

[5], 6.3 

b. Doplňková hydroizolační konstrukce musí být z materiálu odolného 
proti působení UV záření nebo musí být proti působení UV záření 
chráněna. 
POZNÁMKY 
1 Skládanou krytinou pokládanou na latě proniká UV záření. 
2 Při posouzení požadavků na odolnost DHK v půdním prostoru nebo nad střešní 

dutinou proti účinkům UV záření je třeba zohlednit konstrukční řešení střešního výlezu. 
[5], 8.7 

c. Návrh doplňkové hydroizolační konstrukce musí řešit její ochranu proti 
mechanickým účinkům větru a vzduchu proudícího v přilehlé 
vzduchové vrstvě. 
POZNÁMKA  Zvláštní pozornost je nutno věnovat ochraně spojů a okrajů lehkých fólií 
proti kmitání. 
[5], 8.8 

d. Konstrukční a materiálové řešení DHK musí umožnit spolehlivé 
napojení DHK na konstrukce, které prostupují střechou nebo na 
střechu navazují. Napojení musí svými vlastnostmi odpovídat všem 
funkcím, které DHK ve skladbě střechy plní. 
[5], 8.9 
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e. Pro doplňkovou hydroizolační konstrukci smí být navrženy a použity 
jen materiály, pro které je známa, popř. výrobcem deklarovaná, 
stálost vlastností a trvanlivost při obvyklých podmínkách zabudování 
ve střeše (především kondenzace vlhkosti v blízkosti DHK, namrzání 
vlhkosti, teploty ve vzduchových vrstvách, impregnace dřeva, sluneční 
záření pronikající spárami skládané krytiny). Materiál pro DHK musí 
být výrobcem určen pro daný způsob zabudování (položení na 
bednění, položení na netuhý podklad, zavěšení apod.).  
[5], 8.3 

f. Při návrhu řešení DHK z materiálu, který nevyhovuje požadavku v e., 
je třeba do ceny stavby zahrnout potřebný počet výměn DHK za 
požadovanou dobu životnosti střechy. 
[5], 6.12 

g. Doplňková hydroizolační konstrukce musí být odvodněna. Odtoku 
vody nemají bránit žádné překážky. Za odvodnění se považuje 
odvedení vody mimo střechu, aniž by došlo k poškození ostatních 
konstrukcí (např. fasáda, zhlaví krokví, pohledové podbití přesahu 
střechy). 
[5], 8.4 

h. Pravidla CKPT [2] rozlišují několik konstrukčních typů DHV 
definovaných konstrukčním řešením a použitými materiály pro DHV. 
Konstrukční typy jsou zatříděny podle očekávané těsnosti do 6 tříd. 
Konstrukční typy doplňkových hydroizolačních vrstev jsou uvedeny v 
tabulce 9. Princip návrhu DHV uplatněný v [2] vychází z hodnocení 
rizik a následků proniknutí srážkové vody pod krytinu a hledání 
potřebné třídy těsnosti DHV. Rizika pronikání vody pod krytinu jsou 
hodnocena podle „podkročení“ charakteristického, tzv. bezpečného 
sklonu udávaného pro jednotlivé konstrukční a tvarové typy krytin, 
dále podle tvaru a rozměrů střechy, výskytu prostupů, úžlabí a dalších 
detailů krytiny problematických z pohledu těsnosti. Rizika následků 
jsou hodnocena podle využití prostor pod střechou, nebo podle 
památkové povahy stavby. Zmíněná rizika jsou v Pravidlech sčítána 
jako tzv. zvýšené požadavky.  
[1] 

i. Výběr konstrukčního typu DHV z tabulky 9 se provádí z hlediska 
ochrany stavby před srážkovou vodou. Takto vybraná konstrukce 
DHV nesmí být pro stavbu použita bez dalšího posouzení střechy jako 
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celku, především z hlediska šíření vlhkosti konstrukcí, vlhkostního 
stavu a vzduchotěsnosti konstrukce. 
[2], část 2, kap. 1 

j. Při volbě konstrukčního typu DHV je třeba respektovat mezní sklony 
pro použití DHV uvedené v tabulce 10. 
[1] 

k. Za rozměrově a tvarově stálou se považuje ta tepelněizolační vrstva, 
která jako podklad DHV po dobu životnosti střechy svým tvarem 
zajistí rovinnost DHV potřebnou k odvodu vody. 
[1] 

l. Za tuhou se považuje ta tepelněizolační vrstva, která jako podklad 
DHV umožní provedení spolehlivě a trvale těsných spojů. Podrobná 
specifikace viz bod m. 
[1] 

m. Pro provedení spojů plastových fólií svařováním, slepováním v 
přesazích nebo přelepováním přesahů musí být podklad souvislý a 
tuhý s pevností v tlaku alespoň 60 kPa (udává se hodnota tlaku, který 
vyvolá stlačení izolace o 10 %). 
[2], část 2, kap. 3 bod (1)  

n. Spoje provedené na lehké fólii zavěšené při provádění spojů volně 
mezi krokvemi nelze považovat za spolehlivě a trvale těsné. 
POZNÁMKA Tedy spoje DHV z fólie ležící v hotové střeše na tepelné izolaci, pokud 
tepelná izolace byla montována později, než fólie jsou méně spolehlivé než u fólie 
montované na bednění nebo tepelné izolaci dle bodu m.  
[1] 

o. Za podklad srovnatelný z hlediska tuhosti s celoplošným bedněním a 
tedy vhodný pro realizaci DHV třídy těsnosti 1 a 2 lze považovat i 
tepelněizolační vrstvu vytvořenou z desek TOPDEK 022 PIR ležících 
na bednění s parozábranou 
[1] 

p. V závislosti na požadované třídě těsnosti doplňkové hydroizolační 
vrstvy je třeba zvolit vhodné doplňky pro těsnění prostupů 
procházejících skrz DHV a pro těsnění pod kontralatěmi. 
[1] 
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Tabulka 9:  Konstrukční typy a třídy těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev 
Konstrukční 
typ  Charakteristika Materiál 

Průběh u 
kontralatí 

Provedení 
spojů Třída 

        

1 DHV na podkladu - celoplošné bednění nebo tepelněizolační vrstva z pěnových 
plastů pevnosti 120 kPa při 10% stlačení nebo větší 

1.1 
 

DHV je vodotěsná, s 
utěsněnými přesahy a 
položená přes 
kontralatě 

● fólie syntetické těžké 1) přes ● svařené 
1 
  
  

● asfaltové pásy těžké 2)   ● slepené  

      

1.2 
 

DHV je těsná proti 
volně 
stékající vodě, s 
utěsněnými přesahy a 
s utěsněním perforace 
v místě kontralatí 

● fólie syntetické těžké 1) pod s  ● svařené 

2 
  
  
  

● asfaltové pásy těžké 2) 
● fólie lehkého typu 3) s 

příslušenstvím 4) 

utěsněním ● slepené  
    

    

2a DHV na podkladu - tuhá, rozměrově a tvarově stálá tepelná izolace (pevnost min. 
60 kPa při 10% stlačení) nebo celoplošné bednění 

2.1 
 

DHV s utěsněnými 
přesahy a s utěsněním 
perforace v místě 
kontralatí 

● fólie lehkého typu 5)       
s příslušenstvím 4) pod s 

utěsněním 
● svařené 3 

● desky6)                          
s příslušenstvím 4) 

● slepené 7)   
  

2.2 
 

DHV s utěsněnými 
přesahy 

● fólie lehkého typu 5) pod  ● svařené 4 
  ● desky 6)    ● slepené 7) 

2b DHV na podkladu - rozměrově a tvarově stálá tepelná izolace nebo celoplošné 
bednění 

2.3 
 

DHV z asfaltových 
pásu s přesahy bez 
utěsnění ● asfaltové pásy lehké 8) pod 

● přesah 
volný, bez 
utěsnění     4 

  

● v případě 
bednění - 
přibité    

2.4 

DHV s přesahy bez 
utěsnění nebo do 
drážek 

● fólie lehkého typu 5) 

pod 
  

● přesah 
volný, bez 
utěsnění                5 

  ● desky 6) ● do drážky 
3 DHV nad vzduchovou vrstvou 

3.3 

DHV s prověšením 
nebo bez prověšení 

● fólie lehkého typu 5) pod 

● přesah 
volný, bez 
utěsnění 6 

        
1) Fólie syntetické umožňující vytvořit homogenní spoj svařením nebo slepením. 
2) Asfaltové pásy umožňující vytvořit homogenní spoj svařením nebo slepením. 
3) Fólie lehké typu - jednovrstvé a vícevrstvé střešní fólie na bázi PE, PP, PU apod. umožňující vytvořit 

homogenní spoj svařením nebo slepením. 
4) Příslušenství, které umožní utěsnění perforace po hřebíku v místě kontralatí. 
5) Fólie lehkého typu - jednovrstvé a vícevrstvé střešní fólie na bázi PE, PP, PU apod. 
6) Desky - dřevovláknité, dřevotřískové, dřevocementové a jiné vhodné desky pro vytvoření DHV. 
7) Slepení pomocí oboustranně lepicí pásky nebo integrovaných samolepicích proužků. 
8) Asfaltové pásy neumožňující vytvořit homogenní spoj svařením nebo slepením. 

doplněná a upravená tabulka dle [2], část 2, kap. 1 
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q. Skladby střech nad vytápěným prostorem, u nichž je pro zajištění 
příznivého vlhkostního režimu nebo trvanlivosti dřeva nezbytné 
větrání pod DHV poskytují nižší ochranu před vodou z prachového 
sněhu než skladby bez větrání pod DHV. Je-li jejich parozábrana z 
lehké fólie, je u nich menší šance na zajištění vzduchotěsnosti. 
[1] 

r. Přehled konstrukčních typů DHV z materiálů DEK je v tabulce 11. 
[1] 

s. Limitní hodnoty propustnosti DHV ve skladbě šikmé střechy nad 
obytnou místností potřebné k zajištění vyhovujícího vlhkostního 
režimu střech s vybranými konstrukčními typy parozábran jsou 
uvedeny v tabulce 13. Uvažovány jsou reálné difúzní parametry 
parozábran. Snížení propustnosti DHV může vést především 
k ohrožení trvanlivosti zabudovaného dřeva v konstrukci. 
[1] 

Tabulka 10: Mezní sklony pro použití doplňkových hydroizolačních konstrukcí 

Konstruk ční řešení Mezní sklon 
DHK 

DHK povlaková na tuhém podkladu i nad kontralatěmi 3° 

DHK povlaková na tuhém podkladu 6° 

DHK spojitá nebo skládaná na tuhém podkladu 12° 

DHK spojitá nebo skládaná na tepelněizolační vrstvě montovaná shora 
nad tepelněizolační vrstvou 

17° 

DHK skládaná, umístěná na tepelněizolační vrstvě montované 
dodatečně po DHK ze spodní strany konstrukce 

20° 

(s podtěsněnou 
kontralatí 17°) 

DHK skládaná volně zavěšená nad větranou vzduchovou vrstvou 20° 

POZNÁMKY: 
1 U DHK skládaných (spoje pouze překrytím) je riziko zavátí prachového sněhu do jejich 
spojů a do konstrukce střechy. 

2 Konstrukční typy DHK jsou seřazeny podle míry těsnosti proti pronikání vody od 
nejtěsnější konstrukce.                     

3 Tuhým podkladem je obvykle bednění nebo tepelněizolační vrstva z tuhých pěnových 
plastů.  

4 Větrací otvory skrz DHK snižují její těsnost pro vodu, DHK přerušená větracími otvory není 
vzduchotěsná. 

[5], Tabulka B.1 



 

55 

 

Tabulka 11: Konstrukční typy DHV ze značkových  výrobků DEK 
Konstruk ční 
typ dle [2] 

Popis  Třída těsnosti 
dle [2] 

1.1 TOPDEK COVER PRO na bednění nebo tepelné izolaci 
z desek TOPDEK 022 PIR, spoje svařené, průběh přes 
kontralatě 

1 

1.2 TOPDEK COVER PRO na bednění nebo tepelné izolaci 
z desek TOPDEK 022 PIR, spoje slepené, průběh pod 
kontralatěmi s podtěsněním páskou DEKTAPE TP 50 
nebo tmelem DEKTEN KONTRA 

DEKTEN MULTI-PRO II na bednění nebo tepelné izolaci 
z desek TOPDEK 022 PIR, spoje slepené integrovanou 
lepicí páskou nebo páskou DEKTAPE MULTI, průběh pod 
kontralatěmi s podtěsněním páskou DEKTAPE KONTRA 

2 

2.1 DEKTEN MULTI-PRO II na tuhé, rozměrově a tvarově 
stálé tepelné izolaci (min. 60 kPa při 10% stlačení) nebo 
bednění, spoje slepené integrovanou lepicí páskou nebo 
páskou DEKTAPE MULTI, průběh pod kontralatěmi 
s podtěsněním páskou DEKTAPE KONTRA nebo tmelem 
DEKTEN KONTRA 

DEKTEN PRO, PRO PLUS na tuhé, rozměrově a tvarově 
stálé tepelné izolaci (min. 60 kPa při 10% stlačení) nebo 
bednění, spoje slepené integrovanou lepicí páskou nebo 
páskou DEKTAPE PRO, průběh pod kontralatěmi 
s podtěsněním páskou DEKTAPE KONTRA nebo 
DEKTAPE TP50 nebo tmelem DEKTEN KONTRA 

3 

2.2 DEKTEN MULTI-PRO II na tuhé, rozměrově a tvarově 
stálé tepelné izolaci (min. 60 kPa při 10% stlačení) nebo 
bednění, spoje slepené integrovanou lepicí páskou nebo 
páskou DEKTAPE MULTI, průběh pod kontralatěmi 

DEKTEN PRO, PRO PLUS na tuhé, rozměrově a tvarově 
stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené 
integrovanou lepicí páskou nebo páskou DEKTAPE PRO, 
průběh pod kontralatěmi 

4 

2.4 DEKTEN PRO, PRO PLUS, MULTI-PRO II na rozměrově 
a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje 
překrytím, průběh pod kontralatěmi 

5 

3.3 DEKTEN PRO, PRO PLUS, MULTI-PRO II volně 
zavěšená, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi 

6 
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Tabulka 12: Katalog značkových výrobků DEK pro DHV 
Název 
výrobku 

Charakteristika výrobku  Ekvivalentní 
difúzní 
tlouš ťka Sd 
[m] 
deklarovaná 
1) 

Mezní sklon 
pro použití 
DHV 2) 

na netuhém 
podkladu 
nebo 
zavěšené 

Mezní 
sklon pro 
použití 
DHV 2) 

na tuhém 
podkladu 

DEKTEN 
PRO  

 

Třívrstvá fólie lehkého typu s 
difúzně propustným filmem 
na bázi polyesteru a dvěma 
ochrannými vrstvami z 
netkané polypropylenové 
textilie. 

0,1 17° 

 

17° 

DEKTEN 
PRO PLUS 

Třívrstvá fólie lehkého typu s 
difúzně propustným filmem 
na bázi polyesteru a dvěma 
ochrannými vrstvami z 
netkané polypropylenové 
textilie. Fólie je na podélných 
okrajích opatřena 
integrovanými lepicími 
páskami. 

0,1 17° 

DHV se 
uvažuje bez 
těsných spojů 
(nelze 
plnohodnotné 
využít 
integrované 
lepicí pásky 
pro těsné 
spoje) 

17° 

DEKTEN 
MULTI-PRO 
II 

Dvouvrstvá fólie lehkého typu 
se spodní netkanou 
polyesterovou textilií a 
polymerní vrstvou na lícové 
straně fólie. Fólie je na 
podélných okrajích opatřena 
integrovanými lepicími 
páskami. 

0,04 14°  

DHV se 
uvažuje bez 
těsných spojů 
(nelze 
plnohodnotné 
využít 
integrované 
lepicí pásky 
pro těsné 
spoje) 

10° 

TOPDEK 
COVER 
PRO 

Samolepicí asfaltový pás 
z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou 
z polyesterové rohože  

50 nelze 5° 

1) Uplatněním deklarované hodnoty Sd ve výpočetním posouzení vlhkostního režimu se 
dosáhne výsledků na straně bezpečnosti. 

2) V případě, že výrobek je použit pro DHV třídy těsnosti 1 až 3 respektive sklon střechy je 
nižší nebo roven  22°, pak je vždy nutné těsnit DHV v místě kontralatí. 

[1]  
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Tabulka 13: Limitní hodnoty propustnosti DHV ve skladbě šikmé střechy nad obytnou 
místností potřebné k zajištění vyhovujícího vlhkostního režimu střech s vybranými 
konstrukčními typy parozábran 
Parozábrana  Nejvyšší možná hodnota S d dopl ňkové 

hydroizola ční vrstvy  

Kondenzát neohrozí 
požadovanou funkci 
konstrukce, nejsou 
zabudované dřevěné 
prvky. Uvažuje se 
max. množství 
kondenzátu 0,1 
kg/m2 za rok, aktivní 
bilance. 

Ve skladbě nedochází 
ke kondenzaci ani při 
extrémních 
návrhových 
podmínkách, dřevěné 
prvky chráněny před 
zvýšenou vlhkostí a 
napadením 
dřevokazných 
organismů. V období s 
teplotami vhodnými 
pro růst plísní není 
hmotnostní vlhkost 
dřeva větší než 18 %. 

Typ  Reálně 
dosažitelná 
nejvyšší 
hodnota S d  [m]  

Sd [m]  Sd [m]  

PE fólie – ideální výsek, 
uvažovány materiálové 
vlastnosti bez zahrnutí 
rizik nedokonalého 
provedení při montáži 
zespodu 

20 20 0,48 

PE fólie – montáž 
zespodu, kvalitní 
provedení 

2 0,4 0,05 

PE fólie – montáž 
zespodu, běžné 
provedení 

0,4 0,12 0,018 

Dekfol N Al 170 Special 
– montáž zespodu na 
celoplošně tuhém 
podkladu, kvalitní 
provedení 

4 0,96 0,1 

SBS modif. asfaltový 
pás, tl. 3 mm 

90 90 2,1 

SBS modif. asfaltový 
pás s hliníkovou 
vložkou, tl. 2 mm 

600 600 14 

POZNÁMKA 
Hodnoty v tabulce platí pro podmínky: střecha do sklonu 45°, nad obytnou místností splňující 
požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, okrajové podmínky: 
INT: 4. vlhkostní třída, 21 °C, 50 %; EXT: návrhová teplota -15 °C, návrhová relativní 
vlhkost 84 %. [1]  
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14.1 Princip návrhu DHV podle hlediska ochrany stav by proti 
srážkové vod ě 

a. DHV střechy se obvykle dimenzuje podle nejnáročnější, vodou 
nejvíce namáhané části střechy. Je také možné  DHV  dimenzovat 
samostatně pro jednotlivé střešní plochy. Výjimečně lze v jedné 
střešní ploše navrhnout více DHV. Např. v okolí problematických 
konstrukčních detailů a mezi těmito detaily a okapem se navrhne 
těsnější DHV, ve zbylé části střešní plochy lze navrhnout DHV nižší 
těsnosti. Musí být zajištěna souvislost všech vrstev a požadovaná 
těsnost DHV v průnicích střešních ploch a mezi částmi ploch s 
různými DHV. 
[2], část 2, kap. 2 

b. Doplňkovou hydroizolační vrstvu je třeba pod skládanou krytinu 
navrhnout, vyskytnou-li se jeden nebo více z níže uvedených 
zvýšených požadavků.  
[2], část 2, kap. 2 

c. Mezi zvýšené požadavky patří zejména: 
• nedodržení bezpečného sklonu pro střešní krytinu, 
• využívání podkroví – např. pro obytné účely, kanceláře apod. 

(tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené 
požadavky), 

• konstrukční náročnost střechy 
• členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní 

okna, výlezy, prostupy atd.), 
• zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch), 
• délka krokví nad 10 m, 

• náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, 
exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení 
sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.), 

• zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, 
nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.). 

[2], část 2, kap. 2 

d. Vyžadují-li různé předpisy rozdílné třídy těsnosti, zvolí se z nich vždy 
třída s větší těsností proti možnému průniku vody. DHV nenahrazuje 
střešní krytinu. Pokud dojde k poškození střešní krytiny nebo jejích 
součástí, je nezbytně nutné funkčnost střešní krytiny a jejích součástí 
obnovit. Pokud má DHV sloužit i jako krátkodobá ochrana 
podstřešních prostor při vzniku poškození krytiny, je nutno DHV řešit 
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alespoň jako DHV s třídou těsnosti 3 nebo těsnější, tj. třída těsnosti 2 
až 1. 
[2], část 2, kap. 2 

e. Stavební systémy nebo materiály, které nejsou popsány v tabulce 9, 
avšak jsou výrobcem určeny k plnění funkce doplňkové hydroizolační 
vrstvy, musí být zařazeny do jedné z tříd těsnosti. Doporučuje se 
vyžádat si na základě konkrétních podmínek projektu či stavby 
potvrzení třídy těsnosti od výrobce stavebního systému.  
[2], část 2, kap. 2 

f. Některé krytiny se kladou a upevňují na bednění spolu s podkladním 
pásem (např. břidlice, asfaltové šindele a plechy). Tento pás nelze 
považovat za doplňkovou hydroizolační vrstvu, protože není 
umožněn hladký odtok vody proniklé pod krytinu ani odvod vlhkosti 
větráním a pás je v celé ploše perforován připevňovacími prvky 
krytiny. 
[2], část 2, kap. 2 

g. Při navrhování DHV je třeba zohlednit sklon střechy, požadované třídy 
těsnosti a podmínky výrobce pro zabudování materiálu DHV. 
[2], část 2, kap. 2  

h. Pro DHV z lehkých fólií je obvykle nutné uplatnit zásady i., j., k. 
[1] 

i. V případě delší prodlevy před montáží krytiny by DHV měla být 
obvykle překryta (např. zakrývací plachtou). Při požadavku řešit 
provizorní zakrytí pomocí DHV se doporučuje použití materiálů 
vhodných pro třídu těsnosti 2 nebo těsnější, tj. třídu těsnosti 1. Otvory 
do střešní konstrukce je do doby vlastního zakrytí krytinou třeba 
zajistit.       
POZNÁMKA Při použití DHV jako provizorní ochrany stavby musí být dodržena maximální 
povolená doba osvitu určená výrobcem daného materiálu. 

       [2], část 2, kap. 2  

j. DHV musí být chráněna proti přímému i nepřímému působení UV 
záření. DHV je třeba zakrýt střešní krytinou v co nejkratší době po její 
realizaci. 
[2], část 2, kap. 2 

k. Z důvodu ochrany DHV proti působení UV záření je bezpodmínečně 
nutné ihned zakrýt prosvětlovací otvory do volného podstřešního 
prostoru nebo zakrýt DHV ze spodní strany v celé ploše vhodným pro 
světlo neprostupným materiálem. 
[2], část 2, kap. 2 
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14.1.1 Navrhování DHV pro pálenou a betonovou krytinu 

a. Konstrukční typ / třída těsnosti se určí podle Tabulky 14 a to podle 
sklonu střechy a počtu zvýšených požadavků na těsnost střešní 
konstrukce. 
[2], část 2, kap. 2.1 

b. Konstrukční typ 1.1 / třída těsnosti 1: lze použít jako minimální 
opatření, pokud je bezpečný sklon podkročen (nižší než BSK) 
maximálně o 10° a na střechu působí více jak dva zvýšené požadavky 
nebo pokud je bezpečný sklon podkročen o více jak 10°. 
[2], část 2, kap. 2.1 

c. Konstrukční typ 1.2 / třída těsnosti 2: lze použít jako minimální 
opatření, pokud je bezpečný sklon podkročen (nižší než BSK) 
maximálně o 8° a na střechu nepůsobí více jak tři zvýšené požadavky 
nebo pokud je bezpečný sklon podkročen (nižší než BSK) maximálně 
o 10° a na střechu nepůsobí více jak dva zvýšené požadavky. 
[2], část 2, kap. 2.1 

d. Konstrukční typ 2.1 / třída těsnosti 3: lze použít jako minimální 
opatření, pokud je bezpečný sklon podkročen (nižší než BSK) 
maximálně o 4° a na střechu nepůsobí více jak tři zvýšené požadavky 
nebo pokud je bezpečný sklon podkročen (nižší než BSK) maximálně 
o 8° a na střechu nepůsobí více jak dva zvýšené požadavky. 
[2], část 2, kap. 2.1 

e. Konstrukční typ 2.2 nebo 2.3 / třída těsnosti 4: lze použít jako 
minimální opatření při dodržení bezpečného sklonu a na střechu 
nepůsobí více jak tři zvýšené požadavky nebo pokud je bezpečný 
sklon podkročen (nižší než BSK) maximálně o 4° a na střechu 
nepůsobí více jak jeden zvýšený požadavek. 
[2], část 2, kap. 2.1 

f. Konstrukční typ 2.4 / třída těsnosti 5: lze použít jako minimální 
opatření při dodržení bezpečného sklonu krytiny a na střechu 
nepůsobí více jak dva zvýšené požadavky. 
[2], část 2, kap. 2.1 

g. Konstrukční typ 3.3 / třída těsnosti 6: lze použít jako minimální 
opatření při dodržení bezpečného sklonu krytiny a na střechu působí 
pouze jeden zvýšený požadavek. 
[2], část 2, kap. 2.1 
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h. Pálenou a betonovou skládanou krytinu nelze použít ani s 
doplňkovými opatřeními, pokud je sklon střechy menší než 10°. 
[2], část 2, kap. 2.1 

i. Maltování a vnitřní zamazání spár nenahrazuje DHV. 
[2], část 2, kap. 2.1 

j. V tabulce 14 jsou uvedena minimální doplňková opatření pro zajištění 
těsnosti konstrukce proti srážkové vodě v závislosti na sklonu střechy 
a na počtu zvýšených požadavků. V případě vyššího počtu zvýšených 
požadavků než je uvedeno v tabulce 14 nebo při zvláštních místních 
požadavcích je třeba vždy volit třídu s větší těsností proti možnému 
průniku vody. Tabulka slouží pro orientaci a nezbavuje ani projektanta 
ani zhotovitele zodpovědnosti za správný návrh a realizaci střechy. 
Tabulka 14 je určena pro pálenou a betonovou krytinu s BSK od 22° a 
více.  
[2], část 2, kap. 2.1 
 

Tabulka 14: Výběr tříd těsností DHV pro pálenou a betonovou krytinu 

Sklon 
střechy  

Počet zvýšených požadavk ů (ZP) dle 15.1 bod c  

Žádný ZP  Jeden další ZP  Dva další ZP  Tři další ZP  
≥ bezpečný 
sklon krytiny 
(BSK) 

- typ 3.3 / třída 6   typ 2.4 / třída 5   typ 2.2 nebo  
typ 2.3 / třída 4 

≥ (BSK - 4°) typ 2.2 nebo  
typ 2.3 / třída 4 

typ 2.2 nebo  
typ 2.3 / třída 4 typ 2.1 / třída 3 typ 2.1 / třída 3 

≥ (BSK - 8°) typ 2.1 / třída 3 typ 2.1 / třída 3 typ 2.1 / třída 3 typ 1.2 / třída 2 

≥ (BSK - 10°) typ 1.2 / třída 2 typ 1.2 / třída 2 typ 1.2 / třída 2 typ 1.1 / třída 1 

< (BSK - 10°)* typ 1.1 / třída 1 
* Zároveň platí bod h. 

k. V tabulce 15 jsou krytiny, které STAVEBNINY DEK nejčastěji 
prodávají, roztříděny podle tzv. bezpečných sklonů a výrobci 
udávaných nejmenších sklonů. Ke každé skupině krytin jsou přiřazena 
vhodná konstrukční řešení DHV z materiálů STAVEBNIN DEK. 
Uvedena jsou konstrukční řešení s nejnižší možnou třídou těsnosti. 
Zvolit lze i těsnější konstrukční řešení, než je požadováno. Vždy je 
nezbytné posouzení vlhkostního režimu celé skladby. 
[1] 
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Tabulka 15 - část 1: Pálené a betonové krytiny rozdělené do skupin podle BSK a výběr vhodné DHV  

 
Způsob provedení DHV musí odpovídat příslušnému konstrukčnímu typu uvedenému ve 
třetím řádku záhlaví tabulky. Podrobnosti viz tab. 11. 
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Tabulka 15 - část 2: Pálené a betonové krytiny rozdělené do skupin podle BSK a výběr vhodné DHV  
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Tabulka 15 – část 3: Pálené a betonové krytiny rozdělené do skupin podle BSK a výběr vhodné DHV  
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Tabulka 15 – část 4: Pálené a betonové krytiny rozdělené do skupin podle BSK a výběr vhodné DHV  
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14.1.2 Navrhování DHV pro vláknocementové maloformátové 
st řešní desky 

a. Pomůckou pro volbu materiálu a návrh konstrukčního řešení DHV je 
tabulka 16. Z tabulky 16 se podle podmínek použití popsaných 
sklonem střechy a počtu dalších zvýšených požadavků (ZP) na 
fungování krytiny určí požadovaný konstrukční typ / třída těsnosti. 
Klimatické poměry jsou zohledněny již v [2], část 7, tabulka 7.1.  
[2], část 2, kap. 2.2 

b. Tabulka 16 zohledňuje vždy pouze požadavky na hydroizolační 
bezpečnost střechy, nezohledňuje další požadavky na skladbu 
střechy (např. požadavky na tepelně-vlhkostní chování střechy, 
vzduchotěsnost, ochranu dřevěných konstrukcí). 
[2], část 2, kap. 2.2 

Tabulka 16: Výběr tříd těsností DHV pro vláknocementové maloformátové střešní 
desky 

Sklon 
střechy  

Počet zvýšených požadavk ů (ZP) dle 14.1 bod c  
Žádný ZP  Jeden další ZP  Dva další ZP  

≥ bezpečný 
sklon krytiny 

(BSK) 
-  stupeň 3.3 / třída 6   stupeň 2.4 / třída 5  

≥ (BSK - 4°) typ 2.3 nebo typ 2.2 
/ třída 4 

typ 2.3 nebo typ 2.2 / 
třída 4 typ 2.1 / třída 3 

≥ (BSK - 8°) typ 1.2 / třída 2 typ 1.2 / třída 2 typ 1.1 / třída 1 
* Jestliže je pro jednoduché krytí sklon střechy nižší než 30°  nebo pro dvojité krytí sklon 

střechy nižší než 25°, a pod střechou je obytné podkroví, je třeba vždy provést DHV 
konstrukční typ 1.2 / třída těsnosti 2 

 

c. Tabulka 16 je orientační. V tabulce 16 jsou uvedeny doporučené třídy 
těsnosti pro dané podmínky. Lze samozřejmě použít třídu s větší 
těsností. Konstrukční detaily DHV (prostupy, okapy, atd.) musí svým 
provedením odpovídat alespoň dané třídě těsnosti, která je 
uvažována pro střešní plochu. 
[2], část 2, kap. 2.2 

d. Třídu těsnosti 6 se doporučuje používat pouze nad studenou půdou 
(neobydlené podkroví) nepropojenou s vnitřním vytápěným 
prostředím (musí být vzduchotěsný uzávěr vstupu atd.), kde se 
neuvažuje se změnou užívání. 
[2], část 2, kap. 2.2 
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14.1.3 Navrhování DHV pro krytiny z b řidlice 

a. Pro krytiny z přírodní břidlice lze volit konstrukční typy DHV podle 
tabulky 17. Tabulka 17 vznikla po aktualizaci tabulky 2 v publikaci [3], 
kap.7.3.2. podle aktuálního vydání publikace [2]. 
[1] 

Tabulka 17: Výběr tříd těsností DHV pro přírodní břidlici 

Sklon 
střechy 

Počet zvýšených požadavk ů (ZP) dle 14.1 bod c 

Žádný ZP Jeden další ZP Dva další ZP T ři další ZP 

≥ bezpečný 
sklon krytiny 
(BSK) 

- typ 3.3 / třída 6 typ 3.3 / třída 6 
typ 2.3, 2.4 / třída 

4,5 

≥ (BSK - 6°) typ 3.3 / třída 6 typ 3.3 / třída 6 
typ 2.3, 2.4 / třída 

4,5 
typ 2.1. / třída 3 

≥ (BSK - 10°) typ 1.2. / třída 2 typ 1.2. / třída 2 typ 1.2. / třída 2 typ 1.1. / třída 1 

b. Jestliže je sklon střechy nižší než mezní sklon pro daný druh krytí, je 
třeba vždy provést pod krytinou DHV typu 1.1 / třída 1. 
[1]  

14.1.4 Navrhování DHV pro plechové krytiny DEK 

a. DHV pro MAXIDEK, DEKPROFILE , LINEDEK nebo DEKTILE 375 se 
volí podle tabulky 18, 19, 20 nebo 21. V příslušné tabulce se vybere 
řádek se sklonem řešené střešní plochy a sloupec s počtem 
zvýšených požadavků. V jejich průsečíku jsou v řádku vypsané 
varianty DHV, které je možné pro daný případ použít. V řádku 
směrem doprava se zvyšuje těsnost DHV. Popis konstrukčního typu 
zvolené varianty DHV z materiálů DEK je v tabulce 11. 
[1]
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Tabulka 4: Výběr DHV pro velkoformátovou krytinu MAXIDEK 

 
Způsob provedení DHV musí odpovídat příslušnému konstrukčnímu typu uvedenému 
v záhlaví tabulky. Podrobnosti viz tab. 11. 
POZN.: Maxidek DX lze navrhovat podle stejné tabulky s tím, že mezní sklon krytiny je 14°! 
[1]
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Tabulka 19a: Výběr DHV pro vlnité a trapézové plechy DEKPROFILE 35, 40, 50 

 
Způsob provedení DHV musí odpovídat příslušnému konstrukčnímu typu uvedenému v 
záhlaví tabulky. Podrobnosti viz tab. 11. 
* Při sklonu střešní roviny 5° ≤ NS < 8° je nutné podélné spoje krytiny doplnit o 
dodatečné těsnění. 
 [1] 
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Tabulka 19b: Výběr DHV pro vlnité a trapézové plechy DEKPROFILE 18 

 
Způsob provedení DHV musí odpovídat příslušnému konstrukčnímu typu uvedenému v 
záhlaví tabulky. Podrobnosti viz tab. 11. 
 [1] 
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Tabulka 20: Výběr DHV pro hladkou krytinu spojovanou na drážky LINEDEK 

 
Způsob provedení DHV musí odpovídat příslušnému konstrukčnímu typu uvedenému ve 
třetím řádku záhlaví tabulky. Podrobnosti viz tab. 11. 
* Při sklonu střešní roviny 5° ≤ NS < 7° je nutné podélné spoje krytiny doplnit o 
dodatečné těsnění. 
[1] 
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Tabulka 21: Výběr DHV pro maloformátovou krytinu DEKTILE 375 
 

 

Způsob provedení DHV musí odpovídat příslušnému konstrukčnímu typu uvedenému v 
záhlaví tabulky. Podrobnosti viz tab. 11. 
 [1] 
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14.2 Hodnocení materiál ů a konstrukcí DHV z hlediska komplexního 
návrhu skladby 

a. Projektant vždy musí posoudit šíření vzdušné vlhkosti skladbou a 
rizika její kondenzace vzhledem ke konstrukci, umístění a 
materiálovému řešení DHV. 
[2], část 2, kap. 3 

b. Nad DHV je nutné vytvořit větranou vzduchovou vrstvu použitím 
kontralatí, distančních špalíků nebo distančních držáků. Plocha 
průřezu větrané vzduchové vrstvy mezi  DHV a krytinou a plocha 
větracích otvorů u okapu, hřebene a nároží musí být stanovena 
projektem.  
POZNÁMKA  Přesahuje-li vzdálenost přiváděcích a odváděcích větracích otvorů 10 m, 
zpravidla se zvětšuje průřezová plocha větrané vzduchové vrstvy o 10 % na každý 1 m 
přesahující vzdálenost 10 m. 
[2], část 2, kap. 3 

c. Vzduchová vrstva mezi DHV a krytinou slouží 
• k bezpečnému odvádění vlhkosti pronikající krytinou, 
• k bezpečnému odvádění kondenzující vlhkosti na spodní straně 

krytiny, 
• k rychlému vysychání spodní strany krytiny, 
• k ochraně dřevěných konstrukčních prvků proti vlhnutí a jeho 

negativním důsledkům, 
• ke zlepšení tepelné ochrany v letním období. 

  [2], část 1, kap. 3 

d. Vzduchová vrstva také vytváří prostor pro napojení DHV na 
související konstrukce. 
[2], část 1, kap. 3 

e. Skladby s větranou vzduchovou vrstvou pod DHV v kombinaci s 
parotěsnicí vrstvou z fólií lehkého typu je bezpečné navrhovat pouze 
pro objekty s parametry vnitřního prostředí vlhkostní třídy max. 2 
(podle ČSN EN ISO 13 788). Zajištění větrání v oblasti úžlabí, nároží, 
střešních oken, vikýřů atd. je u těchto skladeb problematické. Hrozí 
riziko zafoukání sněhu na tepelnou izolaci a po roztátí sněhu zatečení 
vody do skladby střechy, případně do interiéru. Sníh zafoukaný pod 
krytinu za určitých podmínek přechodně snižuje účinek větrání 
střešního pláště. Při montáži tepelné izolace zdola (obvyklý postup při 
umístění tepelné izolace mezi krokve) nesmí dojít k uzavření (ucpání) 
větrané vzduchové vrstvy tepelnou izolací. 
[2], část 2, kap. 3 
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f. I na DHV z difúzně propustné fólie lehkého typu dochází v důsledku 
její nízké povrchové teploty ke kondenzaci vodní páry, pokud je 
umístěna nad vzduchovou vrstvou. 
[2], část 2, kap. 3 

g. Doporučuje se volit taková řešení DHV, která se podílí na ochraně 
tepelněizolační vrstvy před ochlazováním vlivem náporu větru a 
proudění vzduchu a před zanášením prachem a popřípadě se podílí 
na zajištění vzduchotěsnosti konstrukce. 
[2], část 2, kap. 3 

h. DHV, pod kterými není větraná vzduchová vrstva (u třídy těsnosti 3 až 
5 - viz tabulka 9), se obvykle nad běžnými provozy volí difúzně 
otevřené (s hodnotou Sd menší než 0,3 m). Jiná řešení je třeba ověřit 
výpočtem. 
[2], část 2, kap. 3 

i. Skladby střech a jejich detaily musí být posouzeny s ohledem na 
tepelný most tvořený dřevěným nosným prvkem a navazující 
konstrukcí (nejnižší vnitřní povrchová teplota, součinitel prostupu tepla 
a lineární činitel prostupu tepla). 
[2], část 2, kap. 3 

14.3 DHV nad st řešními dutinami 

a. U DHV třídy těsnosti 2 až 6 s větranou vzduchovou mezerou mezi 
tepelnou izolaci a bedněním, na kterém je položena DHV, nebo 
s větranou mezerou mezi tepelnou izolací a DHV (tříplášťová 
střecha), tato vzduchová mezera z běžné plochy střechy plynule 
přechází do větrané střešní dutiny. U DHV třídy těsnosti 2 z 
kompletizovaných dílců až třídy těsnosti 4 se nad střešní dutinou DHV 
pokládá na tuhý podklad bednění z prken a střešní dutina se řeší jako 
tříplášťová střecha, tj. je zajištěn dostatečný přívod a odvod vzduchu 
pro její účinné větrání. 
[2], část 2, kap. 4 

b. Pokud je v běžné ploše střechy DHV třídy těsnosti 5 položená přímo 
na tepelnou izolaci a nad vodorovnou tepelněizolační vrstvou (v 
úrovni stropu) je provedena hydroakumulační vrstva, může být nad 
střešní dutinou pod hřebenem použita DHV třídy těsnosti 6 (např. 
DHV třídy těsnosti 5 z fólie lehkého typu ležící v běžné ploše na 
tepelněizolační vrstvě pokračuje nad střešní dutinu zavěšená mezi 
krokvemi jako DHV třídy těsnosti 6). 
[2], část 2, kap. 4 
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c. Ve střechách s vazníkovou nosnou konstrukcí a lehkým 
tepelněizolačním pláštěm (nejčastěji se vyskytuje v bungalovech) 
nelze předpokládat vytvoření účinné hydroakumulační vrstvy. V tomto 
případě je nutné pro DHV třídy těsnosti 3 až 5 nad střešní dutinou 
vždy provádět bednění - viz bod a. 
[2], část 2, kap. 4 

d. Střešní dutina musí být účinně větrána. Nejsou-li k dispozici vikýře 
nebo okna ve štítech, je možným řešením provedení větracích otvorů 
propojujících střešní dutinu se vzduchovou vrstvou mezi krytinou a 
DHV. Při použití fólií lehkého typu je možné spodní otvory řešit 
vložením větrací vsuvky do podélného spoje mezi pásy fólie. 
Zavěšením větrací vsuvky na horní okraj spodního pásu fólie a 
položením spodního okraje horního pásu fólie na větrací vsuvku dojde 
k propojení vzduchové vrstvy mezi DHV a krytinou se střešní dutinou. 
Spodní otvory musí být těsně nad horním povrchem tepelněizolační 
vrstvy. Požadavek na polohu přiváděcích (spodních) otvorů může vést 
k potřebě upravit šířku pruhu fólie tak, aby spoj vyšel do požadované 
úrovně. 
[2], část 2, kap. 4 

e. Má-li se DHV podílet na zajištění větrotěsnosti střešní skladby, je 
třeba na tepelněizolační vrstvě nad kleštinami (vodorovně položená 
tepelná izolace nad úrovní stropu) zřídit spojitou, difúzně otevřenou, 
vrstvu. Ta může být provedena např. z fólie lehkého typu se 
slepenými spoji. 
[2], část 2, kap. 4 

f. Pro řešení DHV a větrání půdy platí obdobné zásady jako pro střešní 
dutinu. Hydroakumulační vrstva ale musí odolávat pohybu osob a 
poškození položenými předměty. 
[2], část 2, kap. 4 

g. Vstupy do střešních dutin a nezateplených půd z interiéru musí být 
parotěsné a vzduchotěsné (v uzavřeném stavu) a musí mít 
dostatečný tepelný odpor. Jejich konstrukce by měla být v projektu 
posouzena z hlediska prostupu tepla i vlhkostního režimu. 
[2], část 2, kap. 4 

h. Je třeba zajistit možnost kontroly stavu dřevěných konstrukcí ve 
střešních dutinách. K tomu může sloužit vstupní otvor. Nelze-li ho 
provést z interiéru, je třeba řešit vlez nebo přístup z povrchu střechy. 
[2], část 2, kap. 4  
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15 Řešení detail ů st řech se skládanou krytinou 

15.1 Detaily dopl ňkové hydroizola ční konstrukce 

a. Zásady řešení DHK v detailech okapu, štítové hrany, hřebene, nároží, 
úžlabí, napojení na související konstrukce, střešní okna a v 
prostupech jsou pro některé konstrukční typy DHK uvedeny v [2], část 
2 kapitola 7. 
[1] 

b. U střech se vzduchovou vrstvou pod DHK se v oblasti hřebene řeší 
propojení vzduchové vrstvy pod DHK se vzduchovou vrstvou nad 
DHK tak, aby bylo zajištěno dostatečné větrání obou vzduchových 
vrstev. 
[5], 11.3   

c. V okolí prostupujících a navazujících konstrukcí musí být navržen a 
proveden dostatečně tuhý podklad, který umožní realizovat spolehlivě 
funkční napojení DHK na prostupující nebo navazující konstrukce. 
Dostatečně tuhým podkladem je povrch bednění nebo povrch 
tepelněizolační vrstvy z tuhých desek z pěnových plastů. Materiál 
tepelněizolačních desek z minerálních vláken používaných ve 
skladbách střech se skládanou krytinou není pro tento účel 
dostatečně tuhý. 
[5], 11.4 

d. Nad každým prostupem stavební konstrukce skrz DHK musí být 
navrženo a provedeno opatření odvádějící vodu mimo (bokem) 
prostupující konstrukci, aby se omezilo riziko hromadění vody za 
prostupující konstrukcí. 
[5], 11.5 
 

15.2 Konstrukce prostupující skladbou st řechy, st řešní okna 

a. V rovině doplňkové hydroizolační vrstvy je nad střešním oknem 
nezbytné navrhnout opatření pro zachycení a odvedení případné vody 
stékající po doplňkové hydroizolační vrstvě. Obdobná opatření jsou 
nezbytná v rovině pojistné hydroizolační vrstvy. Shodně jako u okna je 
třeba řešit průniky dalších konstrukcí (např. komínů) rovinami 
doplňkové a pojistné hydroizolační vrstvy. 
[6], příloha D, D.1.1 

b. Zvolený konstrukční typ okna a způsob jeho osazení musí umožnit 
spolehlivě proveditelné napojení parotěsnicí vrstvy, vzduchotěsnicí 
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vrstvy, doplňkové hydroizolační vrstvy a krytiny na okno. Zároveň 
musí umožnit umístit na obvod okna potřebné množství 
tepelněizolačního materiálu. 
POZNÁMKA K dosažení potřebných tepelněizolačních vlastností rámu okna lze využít 
také systémové výrobky dodávané spolu s oknem. 
[6], příloha D, D.1.2 
 

15.3 Okraj st řechy u okapu 

a. V detailu okapu musí být vyřešeno ukončení všech vrstev střešní 
skladby.  
[6], příloha D, D.2.1 

b. Doplňková a pojistná hydroizolační vrstva musí být ukončeny na tuhé 
podkladní konstrukci s tvarem okraje umožňujícím bezpečný úkap 
vody (např. oplechování s okapnicí podle [8]). 
[6], příloha D, D.2.2 

c. Doplňkové a pojistně hydroizolační vrstvy musí být ukončeny vně 
obvodových stěn. Mají být navrženy tak, aby okap vrstev plnil 
signalizační funkce (aby byl viditelný úkap vody).  
[6], příloha D, D.2.3 

d. Okraj střechy u okapu se řeší tak, aby vrstvy střešní skladby a jejich 
materiály byly chráněny před působením větru, UV záření a vnikáním 
živočichů. 
POZNÁMKA Ochrana okrajů jednotlivých vrstev střešní skladby se obvykle řeší 
bedněním. 
[6], příloha D, D.2.4 

e. Konstrukce okapu musí umožnit umístění a připevnění žlabů 
v požadovaném sklonu. 
[6], příloha D, D.2.5 
 

15.4 Větrací otvory 

a. Řešení větracích otvorů a štěrbin má vést k omezení rizika pronikání 
srážek do skladby střechy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zafoukávání prachového sněhu. Využívají se krytinové doplňky 
vhodného tvaru a typu, ochranné mřížky a převýšení otvorů nad 
povrchem střechy. 
POZNÁMKA  Riziko pronikání srážek do skladby větracími otvory je třeba zhodnotit při 
návrhu DHV, resp. při stanovení tzv. zvýšených požadavků. 
[1] 
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16 Šikmé st řechy s povlakovou hydroizola ční vrstvou 
a. Pro běžné použití zajistí požadovanou ochranu konstrukcí střechy a 

prostor pod ní před srážkovou vodou povlaková hydroizolační vrstva. 
Je-li povlaková hydroizolační vrstva poslední vrstvou skladby, je 
povlakovou krytinou. 
[1] 

b. Ve skladbě s povlakovou hydroizolační vrstvou nesmí být použita 
parozábrana z lehké fólie ani parozábrana dodatečně zespodu 
montovaná bez souvislého tuhého podkladu. 
[1] 

c. Skladbu s povlakovou hydroizolační vrstvou je třeba vždy posoudit 
z hlediska trvanlivosti dřeva, pokud jsou dřevěné prvky umístěny mezi 
parozábranou a povlakovou hydroizolací. 
[1] 
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Tabulka 22: Konstrukce skladby střech s povlakovou krytinou, akceptovaná Atelierem DEK, s vrstvami z materiálů DEK 

Schéma skladby Konstruk ční 
charakteristika vrstvy 

Umíst ění 
podrobné 
specifikace 

Doporu čené varianty 
materiál ů DEK 

Vybrané 
nejdůležit ě
jší 
články této 
publikace 

Poznámky 

 

• povlaková hydroizolace 

• tepelněizolační vrstva 
z tuhých desek na bázi 
pěnových plastů 

• parotěsnicí vrstva 
z asfaltového pásu 

• podkladní nosná vrstva 
(desky na bázi dřeva) 

• nosná konstrukce střechy 

• SDK podhled 

Katalog 
Stavebniny 
DEK: 
DEK 318-05-
15 

pro hydroizolaci 
DEKPLAN 76 

pro tepelnou izolaci 
TOPDEK 022 PIR 

pro parozábranu 
TOPDEK AL 
BARRIER 

6 

17 b, c 

počet kotevních prvků 
se stanovuje na 
základě výpočtu 
zatížení střechy 
větrem 

pokud kotevní šrouby 
jsou mimo krokve, je 
třeba tloušťku desky 
zvolit podle pokynů 
výrobce kotevních 
šroubů* 

* EJOT: pro vruty EJOT JF3-6,8 musí být tl. bednění min. 25 mm 
 

d. Na okraji střechy se rovnoběžně s okapem a na parozábranu připevní ke krokvím dřevěný hranol, který zajistí 
tepelnou izolaci před sesutím.  
 [1] 

e. Na okraji šikmé střechy s vegetací se navrhuje atika. Atika zadržuje vegetační souvrství, odděluje vegetaci od 
navazujících konstrukcí. Nad atikou se zřizuje odvodňovací systém. 
[6], příloha D, D.2.6 
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17 Opravy a udržování 
a. Střešní krytiny musí být v určitých časových intervalech kontrolovány. 

Aby byly zajištěny pravidelné kontroly a udržování stavební 
konstrukce, doporučuje se uzavření smlouvy o inspekci a udržování. 
Včasná péče může prodloužit životnost stavební konstrukce a 
ochránit ji před velkými škodami. 
[2], část 1, kap. 12 

b. Doporučené cykly kontrol vybraných částí střech jsou uvedeny 
v tabulce 23. Orientační cykly údržby a obnovy vybraných střešních 
konstrukcí jsou uvedeny v tabulce 24. 
[1] 

Tabulka 23: Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí 
Konstruk ční část Požadovaný stav p ři kontrole Cyklus kontrol (roky) 

Povrch střechy Bez nečistot, náletové zeleně 0,5  

Vtoky Průchozí, chráněné 0,5  

Nátěry, nástřiky Souvislé, nepoškozené 1  

Hydroizolační vrstva neporušený povrch, funkční 
UV ochrana, spoje beze změn 

1  

Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený 
s oběma povrchy 

1  

Oplechování, lemování Připevněné, těsné spoje 1  

Nadstřešní konstrukce Soudržný a hydrofobní povrch, 
neproniká voda za hydroizolační 
vrstvu těsnost připojovacích 
spár hydroizolace 

1  

Tašková krytina Nevypadává malta 
z maltovaných krytin, nejsou 
uvolněné hřebenáče, prejzy 
atd., nejsou posunuté nebo 
prasklé krytinové prvky, těsnění 
v napojení na oplechování je na 
svém místě 

1 

Zádržné systémy, sněhové 
zachytávače,  

Bezvadný stav konstrukce, její 
bezvadné připevnění do nosné 
konstrukce 

Podle plánu kontrol 
předepsaného projektem 
nebo dodavatelem, nejméně 

jednou ročně 

[6] 
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Tabulka 24: Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí 
Konstruk ční část Jak ztratí svoji 

funkci 
Odhad cyklu 
obnovy 
a údržby 
(roky) 

Četnost 
za životnost 
(roky) 

Nutná opat ření 

Tmelené spáry Trhliny v tmelu, 
odtržení 
od některého 
z povrchů 

2-3 10 Odstranit tmel, 
nově zatmelit 

Nátěry 
klempířských 
prvků 

Odlupování 3-5 4-6 Očistit, nové 
nátěry 

Klasické omítky 
nadstřešních 
konstrukcí 

Ztráta soudržnosti, 
opadávání, 
odlupování, 
nasákavost 

10 2 Nová omítka 

[6] 
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18 Podklady 
[1] Interní směrnice Atelier DEK 
[2] Pravidla pro navrhování a provádění střech, Cech klempířů, 

pokrývačů a tesařů ČR, Praha 2014 
[3] Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí, rákosem, 

slámou a pro prosvětlování podkroví, Cech klempířů, pokrývačů a 
tesařů ČR, Praha 2003 

[4] Směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika – Ochrana staveb a 
konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti, Česká 
hydroizolační společnost ČSSI, leden 2014 

[5] Směrnice ČHIS 03: Hydroizolační technika – Hydroizolační řešení 
střech se skládanou krytinou – Skládané krytiny, doplňkové 
hydroizolační konstrukce a doplňková hydroizolační opatření, Česká 
hydroizolační společnost ČSSI, září 2014 

[6] Směrnice ČHIS 04: Navrhování střech, Česká hydroizolační 
společnost ČSSI, červenec 2015 

[7] Směrnice ČHIS 05: Zkušební metodika pro stanovení přítomnosti 
netěsností a neutěsněných spár v obvodových konstrukcích, Česká 
hydroizolační společnost ČSSI, září 2015 

[8] ČSN 73 3610: 2008 + Z1 Navrhování klempířských konstrukcí 
[9] Technické listy DEK 

[10] KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK, skladby s tepelnou izolací nad 
krokvemi, Dektrade, leden 2012 

 
 
Důležité upozornění: 
Podrobně popsané zásady kvalitní realizace jednotlivých částí střech 
jsou v publikacích [2] a [3], které lze zakoupit u vydavatele:  
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR,  
PRAŽSKÁ 1279/18 - (budova URS), 102 00  PRAHA 10 - Hostivař, 
www.cech-kpt.cz/cz/publikace-prodej, 
tel. 725 137 590. 
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19 Poznámky lektora 
Současné trendy stavění reagující na snahy o maximální úspory energií 
zcela pochopitelně vedou k neprodyšným konstrukcím obálky budovy a 
tedy i střech. V každém návrhu stavby je proto nezbytné navrhnout 
taková technická řešení, která zajistí dostatečnou výměnu vzduchu ve 
stavbách, která je nezbytná jak pro odvod nadbytečné vlhkosti ze staveb 
a konstrukcí tak i pro zajištění dostatku čerstvého vzduchu bez 
nadbytečného oxidu uhličitého pro pobyt osob. 
 
DHV musí být dlouhodobě hydroizolačně účinná a trvanlivá pod 
skládanými krytinami všech sklonů. Doporučuje se volit jen ta 
nejdokonalejší řešení. O správnosti tohoto přístupu svědčí i poslední 
vývoj německé metodiky uplatněné v citované publikaci Pravidla pro 
navrhování a provádění střech. 
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Poznámky: 
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