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Vlastnosti izolací z kamenné vlny 
ROCKWOOL
 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Základní charakteristickou vlastností izolací ROCKWOOL 
je nehořlavost, potvrzena třídou reakce na oheň A1. 
Izolace z kamenné vlny nehoří a zvyšují požární 
bezpečnost staveb. Nehořlavé izolace snižují rizika rozvoje 
požáru a zabraňují jeho šíření, tím poskytují více času 
na záchranné akce a k evakuaci ohrožených osob.

       TEPELNÁ OCHRANA
Izolace ROCKWOOL pomáhají udržet v domě teplo, 
na druhé straně pomáhají zamezit přehřívání interiéru 
v letním období. Izolace z kamenné vlny hrají klíčovou roli 
ve snížení spotřeby energií v domech a pomáhají tak šetřit 
náklady na vytápění a chlazení.

 AKUSTICKÝ KOMFORT
Použití izolací ROCKWOOL významně přispívá ke zvýšení 
akustického komfortu místnosti. Vlákna kamenné vlny 
vynikají svou vysokou zvukovou pohltivostí, čímž minimali-
zují šíření hluku. Správně zvolené izolace tlumí nežádoucí 
zvuky a zajistí požadované ticho v domě.

 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Kamenná vlna je vyráběna z přírodních surovin jako bazalt 
a gabro. Díky svému přírodnímu původu je plně recyklo-
vatelná a podílí se tak na snižování dopadů výrobního 
procesu na životní prostředí. Izolace ROCKWOOL snižují 
spotřebu energií potřebných na vytápění i chlazení a tím 
pomáhají omezit emise CO2.

 DLOUHODOBÁ STÁLOST
Kamenná vlna díky přírodním vlastnostem kamene 
zachovává své vlastnosti po celou dobu životnosti. Izolace 
ROCKWOOL jsou díky větší objemové hmotnosti tvarově 
stálé, pružné, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně 
funkční po desítky let.

 PAROPROPUSTNOST 
Izolace ROCKWOOL z kamenné vlny jsou charakteristické 
velmi nízkým difúzním odporem, jsou paropropustné 
a zachovávají tak prodyšnost stěn. Díky prodyšnosti snižují 
riziko zadržování vlhkosti v konstrukci, jako i riziko vzniku 
či rozvoje plísní a hub.

 ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI
Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL jsou hydrofobizované 
a odolné proti vzdušné vlhkosti.

ROCKWOOL je předním světovým výrobcem a dodavatelem výrobků a systémových řešení na bázi kamenné minerální vlny. 
Izolace ROCKWOOL zajišťují zvýšení energetické účinnosti a požární bezpečnosti budov, výrazně přispívají 

ke zvýšení akustického komfortu a k vytváření příjemného vnitřního klimatu.
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Odborný katalog věnovaný oblasti šikmých střech popisuje 
možné způsoby zateplení střech a podkroví s cílem snížení 
nákladů na vytápění, zamezení únikům tepla a snížení energe-
tické náročnosti budov. V katalogu znázorněná řešení odrá-
žejí rostoucí normové požadavky na zateplování konstrukcí. 
Odborně technický tým ROCKWOOL představuje tento tech-
nický katalog v návaznosti na dlouholeté znalosti a zkušenosti 
ve stavebnictví. Katalog je zároveň reakcí na vývoj v oblasti 
stavebnictví a legislativy.

Společnost ROCKWOOL
ROCKWOOL je předním světovým výrobcem a dodavatelem 
výrobků a systémových řešení na bázi kamenné minerální vlny, 
které jsou určené nejen pro tepelné, akustické a protipožární 
izolace budov. 
ROCKWOOL vyvíjí, vyrábí a dodává tepelné izolace již od roku 
1937 a dlouhodobě tak potvrzuje nejvyšší kvalitu izolací.

Kamenná vlna
Přírodou inspirovaná technologie výroby kamenné vlny 
ROCKWOOL se opírá o přírodní suroviny, jako jsou bazalt 
a gabro. Díky svým jedinečným vlastnostem kamenná vlna 
splňuje nejpřísnější kritéria a požadavky norem pro 
zateplování budov. Její použití přináší řadu výhod. 

Izolace ROCKWOOL zajišťují příjemné vnitřní klima uvnitř míst-
ností. V zimním období udržují teplo a v létě příjemný chlad.  
Izolace z kamenné vlny snižují spotřebu energie a náklady na 
vytápění. Významně přispívají ke snižování energetické nároč-
nosti budov. Díky svým výborným tepelněizolačním vlastnos-
tem jsou ideální nejen pro rekonstrukce, ale i pro energeticky 
úsporné a pasivní domy. Izolace ROCKWOOL jsou zařazeny 
do dotačního programu „Nová zelená úsporám“. 

Izolace ROCKWOOL zároveň chrání před hlukem a přispívají 
ke zvýšení akustického komfortu. Tyto nehořlavé izolace rovněž 
zvyšují požární bezpečnost budov.

Kamenná vlna díky přírodním vlastnostem kamene zacho-
vává své vlastnosti po celou dobu životnosti. Izolace zůstávají 
plně funkční po desítky let. Jsou paropropustné a odolné proti 
vzdušné vhkosti.
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Myslíme na životní prostředí
Volba izolací ROCKWOOL je správným rozhodnutím i s ohledem 
na ochranu životního prostředí. 

Izolace ROCKWOOL jsou vyráběné z přírodních materiálů dle 
evropských norem. Patří k výrobkům, které šetří až stonásob-
ně více energie během jejich používání ve srovnání s energií 
potřebné k jejich výrobě. Snižují spotřebu energií na vytápění, 
chlazení, větrání a klimatizaci, chrání omezené zdroje energie 
a snižují znečištění ovzduší. Každá úspora energie přináší 
snížení emisí CO2. Zvyšují energetickou účinnost budov.

ISO 9001 a ISO 14001
ROCKWOOL postupuje podle certifi kovaného systému 
integrovaného řízení, který je vybudován na základě norem 
ISO 9001: Systém managementu kvality a ISO 14001: Systém 
environmentálního managementu. 
Veškeré procesy jsou neustále rozvíjeny a zdokonalovány 
v návaznosti na systém environmentálního managementu. 
Komplexní přístup a prevence znečišťování je prioritou 
v oblasti ochrany životního prostředí.

Ekologie
Výroba izolací z přírodních materiálů, nízká míra vlastních 
odpadů a zátěže životního prostředí umožňuje získat ekologické 
certifi káty pro vlastní výrobky.
Izolace jsou hodnoceny z hlediska celého životního cyklu 
výrobku (LCA – Life Cycle Assessment). Výstupním dokumen-
tem hodnotícím LCA je protokol Environmentální prohlášení            
o produktu (EPD – Environmental Product Declaration).
Posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení 
o produktu jsou cestou k udržitelnému rozvoji.

Izolace ROCKWOOL jsou výrobky s certifi kací EUCEB. 
Jsou vyrobeny z kvalitních surovin a jsou tedy zárukou 
dlouhodobé vysoké kvality.

Recyklace
Izolace z minerální vlny jsou plně recyklovatelné a podílejí se 
tak na snižování dopadů výrobního procesu na životní prostředí. 
Díky využívání přírodních materiálů a moderních technologií 
při výrobě kamenné vlny je většinový podíl vlastního procesního 
odpadu recyklován zpět do výroby.
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění po-
vinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.  

ROCKWOOL kamenná vlna splňuje environmentální požadavky 
na izolaci. Izolace ROCKWOOL se podílejí na stavbách šetrných 
k životnímu prostředí. Jsou používány na budovách hodnoce-
ných v rámci LEED a BREEAM. Pro hodnocení těchto budov 
je vydáváno prohlášení výrobce o obsahu recyklovatelné složky, 
složení výrobku a další požadované údaje. Prohlášení je vydává-
no pouze na vyžádání a je řešeno individuálně.

ROCKWOOL, a.s. jako výrobce izolací z kamenné minerální vlny 
přispívající k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému 
rozvoji, cítí povinnost pečovat o životní prostředí v každé fázi své 
činnosti.
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2. Proč zateplovat

Míst k bydlení je nedostatek, a proto je třeba hledat stále nová 
řešení. Jedním z možných způsobů je i přestavba dosud málo 
využívaných půdních prostorů na obytná podkroví. 
Zateplení šikmé střechy je skvělým řešením, jak zabránit 
únikům tepla v zimě, přehřívání v létě a zároveň využít 
podkroví k bydlení.

Dřevo má čtyřikrát větší tepelnou vodivost než tepelná izolace 
z kamenné vlny, přičemž tvoří cca 20 % plochy střechy. 
Tato skutečnost zvyšuje nároky na potřebnou tloušťku izolace. 
Pro střešní konstrukce o plošné hmotnosti do 100 kg/m2

je třeba uvažovat s bezpečnostní přirážkou Δ θsi = 0,5 °C.
Tím se kompenzuje nižší akumulační schopnost konstrukce. 

Při kombinaci tepelněizolačních materiálů je třeba dbát 
na pořadí materiálů. Na straně interiéru se používají materiály 
s vyšší hodnotou difúzního odporu. Je vhodné, aby difúzní
odpory vrstev klesaly od interiéru k exteriéru.

Srovnání izolačních schopností různých materiálů

Izolace ROCKWOOL z kamenné vlny poskytují tepelnou 
i akustickou pohodu a zvyšují požární bezpečnost prostředí.

Přínosy zateplení:
  snížení tepelných ztrát

  dosažení úspor energie

  odstranění tepelných mostů

  zvýšení vnitřní povrchové teploty střechy 
 a zároveň tepelné pohody v podstřešním prostoru

  snížení kondenzace vodních par na vnitřním povrchu
 a zároveň i v konstrukci střechy

  ochrana konstrukce střechy před výkyvy teplot

  investice do zvýšení hodnoty domu

DŮVODY 
ZATEPLENÍ

Úniky tepla přes střechu rodinných domů 
obvykle představují 20 až 30 % z celkového 
množství tepla dodaného na vytápění. 
Úniky tepla přes střechu závisí na tom, zda se 
jedná o samostatně stojící dům s malou plo-
chou střechy v porovnání s ostatními obalovými 
konstrukcemi nebo o rodinný dům, u kterého 
plocha střechy tvoří větší podíl. Zásadní vliv na 
velikost podílu tepelných ztrát má i rok výstav-
by domu, jeho tvar a kvalita zhotovení střešní 
konstrukce. Výše nákladů, úspor a návratnosti 
je pak rovněž rozdílná.

Tloušťka materiálů se stejným součinitelem 
prostupu tepla, porovnaná na 1 cm izolace
Železobeton 35 cm

Plná cihla 20 cm

Thermo blok 9 cm

Škvára 5,9 cm

Dřevo 3,8 cm

Kamenná vlna 
ROCKWOOL

1 cm
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Energeticky vztažná
plocha budovy

Platnost požadavku

větší než 1 500 m2 od 1. 1. 2016

větší než 350 m2 od 1. 1. 2017

Pro neveřejné budovy stejných energeticky vztažných ploch 
nastává povinnost od roku 2019.

Pro Evropu byl stanoven cíl 
do roku 2020: 20-20-20:

  zvýšení energetické účinnosti o 20 % 

  zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v celkové  
 spotřebě v EU na 20 % 

   snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni
 z roku 1990 

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Všechny nové budovy by od 1. ledna 2020 měly mít „téměř 
nulovou spotřebu energie“. Pro budovy veřejné správy tato 
povinnost nastane již od 1. ledna 2018.
Požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie 
je rozdělen podle celkové energeticky vztažné plochy budov:

Evropská směrnice o energetické  
náročnosti budov

Směrnice o energetické náročnosti budov – EPBD (Energy 
Performance of Buildings Directive) je základním dokumen-
tem, který definuje cíle Evropské unie v oblasti energetické 
náročnosti budov. První směrnice EPBD I 2002/91/EU byla 
přijata již v roce 2002. V České republice s touto směrnicí legis- 
lativně souvisí vyhláška č. 148/2007 Sb. a zákon č. 406/2000 Sb.  
o hospodaření energií. Novelizovaná směrnice o energetické 
náročnosti EPBD II 2010/31/EU, která nahrazuje EPBD I,  
zachovává všechny oblasti působnosti původní směrnice, 
ale některé požadavky rozšiřuje a popisuje podrobněji. 
EPBD II byla vydána v červnu 2010.

EPBD II má za cíl výrazně snížit 
spotřebu energie v budovách:

   zavedením minimálních požadavků na energetickou 
náročnost pro novou výstavbu – požaduje přechod 
k budovám s téměř nulovou spotřebou energie  
a se značným využitím obnovitelných zdrojů energie 

  zavedením minimálních požadavků na energetickou 
 náročnost při rekonstrukci budov 

Tyto minimální požadavky jsou definovány jako nákladově 
optimální. Je tedy nutná rovnováha mezi vstupní investicí 
a náklady na energie uspořenými během životního cyklu budovy.
Za nákladově optimální jsou v případě konstrukcí obálky 
budovy doporučené hodnoty normou ČSN 73 0540-2.
 

  motivací trhu rozšířením a zveřejňováním energetických
 průkazů budov  

  zavedením pravidelných kontrol správné funkčnosti 
 energetického vybavení budov 

  využitím obnovitelných zdrojů v budovách

    

           
    

    
        

  A
     B
       C

D
 E
    F

     
 G
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Požadavky na navrhování střech řeší:
ČSN 73 1901 – Navrhování střech

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov

ČSN EN 1991-1-1 až 7 –  Zatížení stavebních
  konstrukcí

ČSN 73 0802  – Požární bezpečnost staveb 
– Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804  – Požární bezpečnost staveb 
– Výrobní objekty

ČSN 73 0810  – Požární bezpečnost staveb
–  Požadavky na požární odolnost 

stavebních konstrukcí

ČSN 73 0600  – Ochrana staveb proti vodě 
–  Hydroizolace

ČSN 73 3610 –  Navrhování klempířských 
konstrukcí

ČSN 73 0532 –  Akustika – Ochrana proti hluku 
v budovách a posuzování akus-
tických vlastností stavebních 
výrobků – Požadavky

ČSN EN ISO 6946 –   Stavební prvky a stavební
  konstrukce 
 –  Tepelný odpor a součinitel  

prostupu tepla 
 – Výpočtová metoda

Pravidla pro navrhování a provádění střech 
 –  Cech klempířů, pokrývačů  

a tesařů ČR

3.  Normy pro navrhování střech  
a základní požadavky

Střecha je stavební konstrukce nad vnitřním prostředím 
vystavená přímému působení atmosférických vlivů. 
Hlavní funkcí střechy je chránit budovu před povětrnostními 
vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením apod.).

V současné době se většina nových střech realizuje jako 
zateplené, při rekonstrukci se pak často provádí dodatečné 
zateplení původních střech.

Při navrhování nebo realizování obvodové 
stavební konstrukce je třeba pamatovat 
na splnění základních požadavků 
na střechy, kterými jsou:

  úspora energie a tepelná ochrana 

  požární bezpečnost 

  ochrana vnitřního prostředí proti hluku 

  mechanická odolnost a stabilita 

  hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

  bezpečnost při užívání 

  případně další požadavky investora

POŽADAVKY 
A NORMY
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Pro zajištění komfortního bydlení v podkroví je 
nutné, aby střešní plášť splňoval požadavky tepel-
né i akustické pohody a zároveň zajišťoval požární 
bezpečnost. Všechny tyto požadavky lze zajistit 
použitím izolací ROCKWOOL z kamenné vlny.

3.1 Tepelná ochrana

Střechy budov musí splňovat normové požadavky na tepelně-
izolační vlastnosti střech. Posouzení střešní konstrukce 
z hlediska tepelné ochrany je nedílnou součástí návrhu 
střešního pláště. Skladbu střechy a detaily je vždy nutné 
navrhovat tak, aby bylo dosaženo požadovaného stavu vnitřního 
prostředí a současně příznivého tepelně vlhkostního režimu 
střechy. Skladbu střešního pláště je nutné navrhovat v souladu 
s ustanoveními platných technických norem. Normou určené 
požadavky na tepelnou ochranu budov jsou závazné.

Tepelně technické požadavky na střechu
Požadavky na tepelnou ochranu budov určuje norma 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. 
Tepelně technické požadavky zohledňují jednak šíření tepla, 
vlhkosti a vzduchu konstrukcemi, jednak energetickou 
náročnost budovy.

Mezi závazné tepelně technické požadavky 
normy patří:

  šíření tepla konstrukcí
   nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce
   nejnižší povrchová teplota konstrukce pláště
   nad větranou vzduchovou vrstvou
   součinitel prostupu tepla

  šíření vlhkosti konstrukcí
   množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce  
   včetně ochrany dřeva zabudovaného v konstrukci
   roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry  
   uvnitř konstrukce

  průvzdušnost spár a netěsnosti obvodového pláště budovy
  tepelná stabilita místností

Kromě výše uvedených závazných požadavků 
je vhodné v rámci tepelně technického návrhu 
střechy zohlednit následující faktory:

  typ izolace, pojistné hydroizolační fólie a parozábrany

  typ konstrukce střechy (větraná, nevětraná)

  druh krytiny (s ohledem na její těsnost)

  velikost krokví a jejich osová vzdálenost

  sklon střechy 

  materiálové řešení krovů (dřevo, ocel) 

  vlhkost vzduchu v interiéru 

  převládající teplota v interiéru (vnitřní návrhová teplota) 

  převládající směr větru 

  poloha objektu (nadmořská výška, teplotní oblast) 

  poloha objektu vůči okolní zástavbě
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Šíření tepla konstrukcí
Tepelněizolační vlastnosti konstrukce jsou ovlivněny nejenom 
kvalitou a tloušťkou tepelné izolace, ale rovněž množstvím 
tepelných mostů a vazeb, které se v konstrukci střechy 
nacházejí. Kritickými místy jsou tepelné vazby mezi konstruk-
cemi, jako například přechod šikmé střechy na svislou kon-
strukci v místě pozednice, napojení okenního otvoru na střešní 
konstrukci, apod. Zásadními tepelnými mosty jsou zpravidla 
krokve nebo jiné prvky, které tvoří nosnou konstrukci střechy. 

Tepelný most se projevuje:

  zvýšeným tepelným tokem 

  vyšší venkovní povrchovou teplotou, která je patrná 
 při infračerveném snímkování, tzv. termovizi

  nižší povrchovou teplotou na straně interiéru

V místech s nižšími povrchovými teplotami může docházet 
ke kondenzaci vlhkosti a ke vzniku plísní. Při hodnocení sta-
vebních detailů z hlediska povrchových teplot je tedy důležité, 
aby povrchová teplota neklesla pod teplotu, při níž dochází 
k růstu plísní. Jelikož k masivnímu růstu plísní dochází již 
při zvýšení relativní vlhkosti vzduchu na 80 %, je v normě pro 
konstrukce uvedena maximální teplota při dané vlhkosti pro 
danou teplotu interiéru. Míra kondenzace vodních par je závislá 
na různých faktorech, například vlhkosti v interiéru, na typu 
a tloušťce použité tepelné izolace, na kvalitě použité parozá-
brany a jejího provedení, na vnějších podmínkách a vlhkosti. 
Teplotu vzniku rosného bodu ovlivňují základní faktory, který-
mi jsou teplota v interiéru a relativní vlhkost. Teplota rosného 
bodu určuje teplotu, při které by vzduch právě dosáhl stavu 
100 % relativní vlhkosti. S ohledem na bezpečný návrh se 
požaduje, aby teplota v každém místě povrchu byla s určitou 
rezervou vždy vyšší. Pozornost je vždy nutné věnovat místům 
s tepelnými mosty. Řešením pro odstranění tepelných mostů 
je dostatečná tloušťka tepelné izolace.

Teplota rosného bodu [°C]

Návrhová teplota 
vnitřního vzduchu
Θai [°C]

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%]

t 40 50 60 70 80 90

20 6,00 9,27 12,00 14,36 16,44 18,31

21 6,90 10,19 12,94 15,32 17,42 19,30

22 7,79 11,11 13,88 16,28 18,39 20,28

23 8,68 12,02 14,82 17,23 19,36 21,27

24 9,58 12,94 15,76 18,19 20,33 22,26

25 10,47 13,86 16,70 19,15 21,31 23,24

26 11,36 14,77 17,63 20,10 22,28 24,23

27 12,25 15,69 18,57 21,06 23,25 25,22

28 13,14 16,61 19,51 22,01 24,22 26,20

29 14,03 17,52 20,44 22,97 25,19 27,19

30 14,93 18,44 21,38 23,92 26,17 28,18

Tabulka 1 – Teplota rosného bodu

Rozložení teplot v zateplené střešní konstrukci 

Teplotní pole [°C]
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Nejnižší vnitřní povrchová teplota 
a faktor vnitřního povrchu
Pro hodnocení rizika kondenzace vodní páry a výskytu plísní 
na vnitřním povrchu konstrukce se používá nejnižší vnitřní 
povrchová teplota a teplotní faktor vnitřního povrchu. 
Návrh střešní konstrukce je nutné posoudit provedením 
odborného výpočtu.

Norma vyžaduje, aby k povrchové kondenzaci nedocházelo,  
a proto je nutné splnit požadavek článku 5.1 normy  
ČSN 73 0540-2 na teplotu odpovídající kritickému teplotnímu 
faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr, který je uveden v tabulce 2.

Konstrukce v běžných prostorech s návrhovou relativní vlhkostí 
vnitřního vzduchu (φi) maximálně do 60 % musí v zimním obdo-
bí za normových podmínek vykazovat v každém místě takovou 
povrchovou teplotu, aby odpovídající teplotní faktor vnitřního 
povrchu fRsi splňoval podmínku:

 

 fRsi = teplotní faktor vnitřního povrchu 
 fRsi,N = požadovaná hodnota nejnižšího teplotního 
        faktoru vnitřního povrchu
 fRsi,cr  = kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

Splnění výše uvedeného požadavku je prevencí rizika povrchové 
kondenzace u výplní otvorů a růstu plísní u stavebních 
konstrukcí.
V případě prostor s návrhovou relativní vlhkostí vnitřního 
vzduchu (φi) nad 60 % je nutné postupovat dle článku 
5.1.2 normy ČSN 73 0540-2.

Návrhová teplota 
vnitřního vzduchu
Θai [°C]

Návrhová venkovní teplota ΘΘ [°C]

-13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

Teplota odpovídající kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr

20,0 11,68 11,36 11,04 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02

20,3 11,98 11,62 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30

20,6 12,23 11,92 11,59 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58

20,9 12,53 12,21 11,85 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86

21,0 12,60 12,29 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96

Při srovnání hodnot uvedených v tabulce 1 a 2 je zřejmé, že musí být výpočtem prokázány daleko vyšší (bezpečné) hodnoty, než je 
hodnota rosného bodu uvedena v tabulce č. 1.

Tabulka 2 –  Teplota odpovídající kritickému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu fRsi,cr pro návrhovou relativní vlhkost vnitřního 
vzduchu φi = 50 % v případě stavební konstrukce

fRsi ≥ fRsi,N = fRsi,cr
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Šíření vlhkosti v konstrukci

Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce
V konstrukci vystavené rozdílné koncentraci vlhkosti v obklo- 
pujícím vzduchu dochází k průchodu vodních par. V místech, 
kde je teplota nízká, se vodní pára změní v kondenzát. Kon-
denzace prostupující vodní páry je nežádoucí, jelikož ovlivňuje 
životnost a další vlastnosti konstrukce. Pronikání vodní páry 
brání difúzní odpor konstrukce. Prostup vodních par materiály 
charakterizuje faktor difúzního odporu μ.

Konstrukce, u kterých by zkondenzovaná vodní pára ohrozila 
jejich požadovanou funkci, musí být navrhovány bez kondenza-
ce vodní páry uvnitř konstrukce, tedy: Mc = 0 kg/(m2·a). 
Jde především o skladby z přírodních organických materiálů.

Ohrožením požadované funkce se rozumí podstatné zkrácení 
předpokládané životnosti konstrukce, snížení její vnitřní povr-
chové teploty vedoucí ke vzniku plísní, dále pak objemové změ-
ny a výrazné zvýšení hmotnosti konstrukce mimo rámec rezerv 
statického výpočtu. Kromě toho požadovaná funkce konstrukce 
může být ohrožena i zvýšením hmotnostní vlhkosti materiálu 
na úroveň způsobující jeho degradaci.

Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry 
neohrozí její požadovanou funkci, se požaduje omezení ročního 
množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce tak, 
aby splňovalo podmínku: 

 

Roční množství zkondenzované vodní páry Mc 
musí být nižší než limit Mc,N, který činí:

  pro jednoplášťové střechy (nevětrané) je nižší z hodnot: 
 Mc,N = 0,10 kg/(m2.a) nebo 3 % plošné hmotnosti materiálu,  
 ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry, je-li jeho 
 objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3; pro materiál 
 s objemovou hmotností ≤ 100 kg/m3 se použije 6 % jeho  
 plošné hmotnosti. 

  pro ostatní střešní konstrukce (větrané) je nižší z hodnot: 
 Mc,N = 0,50 kg/(m2.a) nebo 5 % plošné hmotnosti materiálu, 
 ve kterém dochází ke kondenzaci vodní páry, je-li jeho 
 objemová hmotnost vyšší než 100 kg/m3; pro materiál 
 s objemovou hmotností ≤ 100 kg/m3 se použije 10 % jeho 
 plošné hmotnosti.

Mc < Mc,N
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Návrh tloušťky tepelné izolace

Hlavním cílem tepelné ochrany je minimalizovat tepelné ztráty, 
které snížíme volbou vhodné tloušťky tepelné izolace a správ-
ným řešením konstrukčních detailů.
Návrh odpovídající tloušťky izolace, která splňuje normou 
stanovené hodnoty součinitele prostupu tepla U, vychází 
z tepelně technického výpočtu.

Hodnota součinitele prostupu tepla charakterizuje tepelně- 
izolační vlastnosti konstrukce, kdy musí být splněna 
podmínka pro U [W/m2.K]:

  U ≤ UN požadovaná hodnota nebo 

  U ≤ Urec,20 doporučená hodnota nebo 

  U ≤ Upas,20 doporučená hodnota pro pasivní budovy

Hodnota součinitele prostupu tepla uvádí míru tepelné ztráty 
stavební konstrukce. Čím je hodnota U menší, tím lepší jsou 
izolační vlastnosti konstrukce. Hodnota U je závislá na tepel-
něizolačních vlastnostech izolace λ a její tloušťce.
Tabulka 3 uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele 
prostupu tepla U pro budovy s převažující návrhovou vnitřní 
teplotou θim v intervalu 18 až 22 °C včetně.

Popis konstrukce

Součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]

Požadované 
hodnoty

UN,20

Doporučené 
hodnoty

Urec,20

Doporučené hodnoty 
pro pasivní budovy 

Upas,20

Střecha šikmá se sklonem do 45° včetně
Strop s podlahou nad venkovním prostorem

0,24 0,16 0,15 až 0,10

Střecha strmá se sklonem nad 45°

0,30 0,20 0,18 až 0,12

Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)

0,30 0,20 0,15 až 0,10

Strop z vytápěného k nevytápěnému prostoru

0,60 0,40 0,30 až 0,20

Strop z vytápěného k temperovanému prostoru
Strop z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí

0,75 0,50 0,38 až 0,25

 Požadované hodnoty

 Doporučené hodnoty

 Doporučené hodnoty pro pasivní budovy

Tabulka 3 – Hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy dle normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky.

Standard ROCKWOOL vychází z konceptu energeticky 
úsporného domu a splňuje doporučené hodnoty 
dle ČSN 73 0540 - 2. 
Podrobnější informace najdete na stránce 23.
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3.2 Ochrana proti hluku
Při realizaci podkroví je kromě tepelněizolačních vlastností 
velmi důležitá akustika – útlum vnějšího hluku, který proniká 
do podkroví. Do podkroví se dostává hluk z okolí především 
střechou a střešními okny. Řešení akustiky šikmých střech je 
potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Střechy musí splňovat 
požadavky stavební akustiky dané normovými hodnotami.

Izolace z kamenné vlny jsou díky své struktuře akusticky  
účinné a dokáží snížit hluk pronikající střešní konstrukcí.  
Již při návrhu podkroví je nutno dbát na správnou tloušťku 
a druh izolačního materiálu. Stavba musí být navržena  
a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný uživateli 
byl v souladu s hygienickými limity. Hluk nesmí ohrožovat 
zdraví obyvatel. Musí být udržován na úrovni, která umožní 
odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. Stavební 
výrobek musí splňovat jeden ze základních požadavků na 
stavbu, tj. požadavek na ochranu proti hluku. Požadavky na 
vlastnosti obalových konstrukcí jsou uvedeny v ČSN 73 0532.

Splnění požadavků podle normy ČSN 73 0532 se prokazuje 
zkouškou na stavbě na konkrétní stavební konstrukci, dle 
příslušných zkušebních postupů. Ve fázi návrhu nebo v projek-
tové přípravě lze předpoklad ke splnění požadavků prokazovat 
výpočtem. 
Vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodových 
plášťů budov, určené podle ČSN EN ISO 717-1 nesmí být nižší 
než požadavky stanovené v tabulce 4. Při kontrole v budovách 
se měřením posuzují prvky obvodového pláště nebo obvodový 
plášť jako celek.
Hodnoty požadované zvukové izolace obvodového pláště v tabul- 
ce 4 se vždy vztahují k horní hranici příslušného rozmezí hladin 
akustického tlaku 2 m před fasádou. Přípustná je lineární 
interpolace požadavků podle skutečné hodnoty ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A.
Požadavky kladené na obvodové pláště se rovněž vztahují 
na střešní plášť.

Ukázka typických hladin zvuku z různých zdrojů
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Tabulka 4 – Požadavky na zvukovou izolaci střešních (obvodových) plášťů budov dle ČSN 73 0532

Požadovaná zvuková izolace střešního (obvodového) pláště v hodnotách R´w*) nebo DnT,w*), dB

Druh chráněného vnitřního prostředí

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06.00 h – 22.00 h 
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LA,eq,2m, dB**)

≤ 50 > 50 
≤ 55

> 55 
≤ 60

> 60 
≤ 65

> 65
≤ 70

> 70 
≤ 75

> 75
≤ 80

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách 
(koleje, internáty apod.) 30 30 30 33 38 43 48

Pokoje v hotelech a penzionech 30 30 30 30 33 38 43

Nemocniční pokoje 30 30 30 33 38 43 (48)

Druh chráněného vnitřního prostředí

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční době 22.00 h – 6.00 h 
ve vzdálenosti 2 m před fasádou LA,eq,2m, dB**)

≤ 40 > 40 
≤ 45

> 45 
≤ 50

> 50 
≤ 55

> 55
≤ 60

> 60 
≤ 65

> 65
≤ 70

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách 
(koleje, internáty apod.) 30 30 30 33 38 43 48

Pokoje v hotelech a penzionech 30 30 30 30 33 38 43

Nemocniční pokoje 30 30 33 38 43 48 (53)

*)  Jednočíselné vážené veličiny podle ČSN EN ISO 717-1, stanovené z veličin v třetinooktávových pásmech definovaných 
v ČSN EN ISO 140-5.

**)  Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k 6.6.3 ČSN EN ISO 140-5, 
zaokrouhlená na celé číslo.

Poznámka:  Jsou-li požadavky uvedeny pro denní i noční dobu a při různém dopravním zatížení, je rozhodující vyšší hodnota požadavku.  
Hodnoty uvedené v závorkách jsou obtížně dosažitelné a v nové výstavbě by se již uvedené situace neměly vyskytovat.
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Požární odolnost střechy tedy všeobecně znamená, jak dlouho 
plní konstrukce tato kritéria:

  R – Únosnost a stabilita
 Schopnost prvku konstrukce odolávat po určitou dobu  
 působení požáru na jednu nebo více stran při specifi ckém  
 mechanickém zatížení, bez jakékoli ztráty stability a bez  
 nadměrné deformace.

  E – Celistvost
 Schopnost prvku s dělicí funkcí odolávat působení   
 požáru pouze z jedné strany, bez přenosu požáru 
 na neexponovanou stranu, v důsledku průniku plamenů  
 (např. vzniklými trhlinami nebo otvory) nebo horkých plynů.

  I – Izolace
  Schopnost prvku s dělicí funkcí odolávat působení požáru 

pouze z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku vý-
znamného přestupu tepla z exponované strany na neexpo-
novanou stranu. Nesmí se vznítit ani neexponovaná strana, 
ani jakýkoliv materiál v její blízkosti. Prvek má vytvářet 
tepelnou bariéru schopnou chránit osoby v její blízkosti.

Požární odolnost se hodnotí vždy na celou skladbu konstrukce. 
Samotný jednotlivý element skladby dané konstrukce, např. 
izolaci, takto hodnotit nelze.

Třída reakce na oheň
Izolační materiály jsou dle požárně technické normy rozděleny 
do tzv. tříd reakce na oheň. Třída reakce na oheň výrobku určuje, 
zda a jakým způsobem výrobek přispívá k šíření požáru, tedy jak 
rychle hoří a kolik energie při tom vytváří. Zkoumání reakce na 
oheň  je prováděno na základě normy ČSN EN 13501-1. Izolace 
ROCKWOOL jsou zařazeny do nejvyšší třídy reakce na oheň A1 – 
nehořlavé izolace. Tyto izolace nepřispívají k požáru v žádném jeho 
stádiu, zvyšují požární odolnost konstrukcí a požární bezpečnost 
budov. Střechy s nehořlavými izolacemi ROCKWOOL dosahují 
nejlepších parametrů z hlediska požární bezpečnosti.

3.3 Požární ochrana
Budovy musí splňovat požadavky požární ochrany. Cílem požár-
ní ochrany je zabránit v případě požáru ztrátám na životech, 
zdraví a majetku. Nehořlavé izolace z kamenné vlny ROCKWOOL 
významně přispívají ke zvýšení požární bezpečnosti budov. 

Požární bezpečnost objektů je posuzována především podle 
ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Řešení požární bezpečnosti stavby 
navrhuje a posuzuje požární specialista. S návrhem střechy 
souvisí především posouzení nosné konstrukce střechy, posou-
zení stropu nad posledním nadzemním podlažím a posouzení 
střešního pláště.

Požární odolnost
Jednou z rozhodujících vlastností stavebních konstrukcí je 
jejich požární odolnost, která vyjadřuje dobu v minutách, 
po kterou je konstrukce schopna odolávat účinkům požáru 
uvnitř budovy. Tato doba určuje schopnost střechy zachovat 
si svoji původní funkci v podmínkách požáru, aniž by byla 
ohrožena její celistvost, únosnost a izolační vlastnosti.

Ověřování požární odolnosti se provádí na základě zkoušky 
dle příslušné normy, nebo pomocí výpočtu. Požární odolnost 
stavebních konstrukcí se určuje podle ČSN EN 13 501-2 
Požární klasifi kace stavebních výrobků a konstrukcí staveb 
– Část 2. Na základě provedené požární zkoušky je stavební 
konstrukce zařazena do třídy požární odolnosti udávané 
v minutách: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 min. 
Tyto třídy požární odolnosti jsou doplněny o symboly mezních 
stavů. Požární odolnosti skladeb šikmých 
střech jsou zkoušené pro mezní stavy: 
R, E a I.
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Odizolujte se od ohně
Kamenná vlna ROCKWOOL je jedním z nejbezpečnějších izo-
lačních materiálů určených pro zateplení budov. Nejenom, že 
spadá do nejvyšší třídy reakce na oheň A1, tzn. je nehořlavá,
má navíc protipožární vlastnosti, tudíž výborně odolává teplo-
tám požáru. Použití nehořlavé izolace ROCKWOOL v konstrukcích 

Kamenná vlna ROCKWOOL – 
třída reakce na oheň A1

  Nehoří – taví se teprve při teplotách nad 1 000 °C

  Zvyšuje požární odolnost konstrukcí

  Zvyšuje požární bezpečnost budov

  Snižuje riziko rozvoje požáru a zabraňuje jeho šíření

  Během požáru nevytváří kouř

  Nezpůsobuje vznik hořících kapek ani částic

   Poskytuje více času na záchranné akce a více 
času potřebného k evakuaci ohrožených osob

A1 – nejvyšší místo v hodnocení požárně bezpečných výrobků

Vliv působení teploty na materiály (křivka ohřevu podle ČSN EN 1363-1)

0 10

200

0

400

600

800

1 000

20 3040 50 60 90 120
Čas [min]

Teplota [°C]

Sklo se taví, pevnost oceli 
klesá (kolem 7 minut)

Přírodní kámen se taví 
(kamenná vlákna ROCKWOOL) 
(kolem 120 minut)

Hliník se taví 
(kolem 9 minut)

Dřevo začíná hořet 
(kolem 5 minut)

Materiály z umělých hmot 
se taví a začínají hořet 
(kolem 3 minut)

Třída reakce 
na oheň Obecná charakteristika

Nehořlavé 
výrobky

A1 Nepřispívají k růstu požáru a k vývoji 
kouře (např. kamenná vlna) 

A2
Nepřispívají významně k růstu požáru 
(např. minerální vlna s určitou povrchovou 
úpravou)

Hořlavé 
výrobky

B Velmi omezeně přispívají k růstu požáru 
(např. některé fenolové pěny – FP)

C Omezeně, ale postřehnutelně přispívají 
k vývoji požáru (např. některé pěny PIR)

D Podstatně přispívají k vývoji požáru 
(např. dřevo, některé pěny PIR)

E Značně přispívají k vývoji požáru
 (např. EPS, PUR)

Hořlavé 
výrobky F

Jako E nebo výrobky nezařazené
do A1 až E, příp. výrobky, u nichž 
nebyla třída reakce na oheň stanovena

 

minimalizuje nebezpečí vzniku požáru. V případě jeho propuk-
nutí poskytuje podstatně více času na provedení záchranných 
akcí, chrání osoby pobývající v budově a minimalizuje vzniklé 
materiální škody.

Tabulka 5 – Třídy reakce na oheň a příklady 
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4.  Rozdělení střech a funkce  
střešního pláště

Střechy lze rozdělit z různých hledisek, např. podle jejich tvaru, 
sklonu, počtu plášťů nebo funkce. 

TYPY
ŠIKMýCh 
STřECh

4.1  Rozdělení střech z hlediska  
umístění izolace v konstrukci

Z hlediska umístění tepelné izolace v konstrukci existuje 
několik řešení skladeb střešních plášťů.

  Střešní plášť bez tepelné izolace
 Střešní plášť bez tepelné izolace je navrhován pouze 
 nad nevyužívaným, tedy nevytápěným střešním prostorem. 
 V ostatních případech, pokud je podstřešní prostor využíván  
 (např. obytné místnosti, kanceláře apod.), a tedy i vytápěn,  
 je nutné ve střešním plášti vždy navrhnout tepelnou izolaci.

  Střešní plášť s tepelnou izolací umístěnou  
 mezi krokvemi
 V případě vložení tepelné izolace pouze mezi krokve je vliv  
 liniových tepelných mostů zvlášť významný. Tyto tepelné  
 mosty snižují účinnost tepelněizolační vrstvy, jejich výskyt  
 vede k potřebě zvětšit tloušťku izolace.

  Střešní plášť s tepelnou izolací umístěnou  
 mezi krokvemi a pod krokvemi 
  Systémové tepelné mosty tvořené krokvemi lze minimali- 
  zovat vytvořením souvislé vrstvy tepelné izolace pod 
  krokvemi nebo nad krokvemi.

   

  Střešní plášť s tepelnou izolací umístěnou  
 nad krokvemi 
 Z hlediska tepelné techniky je nejvýhodnější variantou  
 řešení s tepelnou izolací umístěnou nad krokvemi.  
 To proto, že zde nejsou vytvořeny tzv. systematické 
 tepelné mosty v důsledku umístění krokví do tepelné 
 izolace. Při navrhování střech s tepelnou izolací umístěnou  
 nad krokvemi je nutné pamatovat na odlišný vzhled střechy  
 obzvláště při rekonstrukcích, kdy dochází ke zvýšení 
 původní střechy. Pokud se v ploše střechy nacházejí vikýře  
 apod., pak dojde k „zapuštění“ těchto konstrukcí do plochy  
 střechy.

  Střešní plášť s tepelnou izolací umístěnou  
 nad a mezi krokvemi 
 V důsledku zvyšujících se požadavků norem na zateplování 
 střech rostou i požadavky na použití větší tloušťky izolace  
 v konstrukci. Řešením pro použití větší tloušťky izolace je 
 vzájemná kombinace zateplení nad krokvemi a mezi  
 krokvemi.

  Střešní plášť s tepelnou izolací umístěnou  
 nad, mezi a pod krokvemi 
 Kombinace zateplení nad, mezi a pod krokvemi umožní  
 splnit požadavky normy i na zateplení pasivních domů 
 a domů s nulovou spotřebou.
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Šikmá střecha dvouplášťová s větráním 
nad pojistnou hydroizolací 
-  zateplení mezi a pod krokvemi;  

izolace vedena v úrovni kleštin

4.2  Rozdělení střech z hlediska  
počtu plášťů

Z hlediska počtu plášťů střechy dělíme na:

  Jednoplášťové 
 Střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí jedním  
 střešním pláštěm, ve své skladbě nemá žádnou větranou  
 mezeru. Jedná se zejména o ploché střechy. Jednoplášťové 
 střechy musí být na rozdíl od dvouplášťových navrženy tak,  
 aby kondenzace byla minimální a parozábrana maximálně  
 účinná.

  Dvouplášťové 

 Střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí dvěma  
 střešními plášti oddělenými od sebe vzduchovou vrstvou.  
 V tomto případě je odvětrávána pouze větraná mezera nad 
 pojistnou hydroizolací.

  Víceplášťové 

 Střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí několika  
 střešními plášti oddělenými od sebe vzduchovými vrstvami.  
 Víceplášťová střecha má tedy více větraných mezer. Třípláš- 
 ťová střecha obsahuje ve své skladbě dvě mezery. Tento typ  
 konstrukce byl používán především v minulosti. V současné  
 době jsou víceplášťové střechy spíše na ústupu.

4.3  Správná funkce střešního pláště
Bezproblémového fungování střešního pláště u zatepleného 
podkroví dosáhneme zabudováním správné tloušťky tepelné 
izolace, vzduchotěsně provedenou parozábranou na straně 
interiéru a pojistnou hydroizolační vrstvou difúzně otevřenou 
nad tepelnou izolací (pod krytinou). Pod krytinou musí být 
odvětraná vzduchová mezera vedoucí od okapu k hřebeni. 
Prostor pod střešní krytinou musí být účinně odvětráván.  
Doporučujeme navrhovat střechu zatepleného podkroví 
jako dvouplášťovou střechu s větranou mezerou nad 
pojistnou hydroizolací. Pro dvouplášťové střechy je 
spárová neprůvzdušnost v tepelné izolaci pro 
kamennou vlnu téměř nulová. 

Větrání střešního pláště
Cílem větrání ve střeše je dosažení příznivého vlhkostního stavu 
střechy. Pro správnou funkci střešního pláště je nutné zabránit 
kondenzaci vodních par (rosení) na spodní straně střešní 
krytiny účinným větráním. Větrání prostoru mezi krytinou 
a doplňkovou hydroizolační vrstvou umožní vysychání krytiny 
a dřevěných prvků pod krytinou (latí, kontralatí) a odvod prostu-
pujících vodních par konstrukcí. Především u budov se zatep-
leným podkrovím je vhodné navrhovat střechy dvouplášťové 
větrané s otevřenou vzduchovou mezerou.

Zásady provádění větrané vzduchové vrstvy
  Je nutné správně dimenzovat přiváděcí (vstupní) otvor 

 u okapu střechy a odváděcí (výstupní) otvor u hřebene  
 střechy. Dimenze větracích otvorů vycházejí z normy 
 ČSN 73 1901. Proudění vzduchu ve větrané vzduchové 
 vrstvě nesmí bránit žádné překážky. 

  Navržené konstrukce musí být ověřeny tepelně technickým  
 výpočtem podle ČSN 73 0540.

  Vzduchovou mezeru je vhodné chránit proti pronikání 
 srážek a živočichů. Návrh ochranných prvků větracích  
 otvorů je nutné zohlednit při posuzování dimenze otvorů.

Šikmá střecha dvouplášťová s větráním 
nad pojistnou hydroizolací 
-  zateplení mezi a pod krokvemi;  

izolace vedena do hřebene  
a v úrovni kleštin

Šikmá střecha tříplášťová s větráním 
nad i pod pojistnou hydroizolací 
-  zateplení mezi a pod krokvemi;  

izolace vedena v úrovni kleštin

50
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Dle normy ČSN 73 1901 se plochy přiváděcích větra- 
cích otvorů u dvouplášťových střech volí v rozmezí  
1 / 100 až 1 / 400 plochy střechy v závislosti na sklonu 
vzduchové vrstvy (viz tabulka 5), popř. i větší. Plocha 
odváděcích větracích otvorů se oproti ploše přivá-
děcích větracích otvorů zpravidla zvětšuje nejméně 
o 10 %. Vzdálenost přiváděcích a odváděcích větra-
cích otvorů střech nemá přesahovat 18 m.

Pojistná hydroizolační difúzní fólie 

Pojistná hydroizolace umožňuje prostup případné vzdušné 
vlhkosti z tepelné izolace do provětrávané mezery, která vede 
od okapu k hřebeni. Hydroizolační fólie zabraňuje případnému 
zatečení vody do konstrukce střechy při poruše krytiny nebo 
při kondenzaci vzdušné vlhkosti na spodní straně krytiny.
Existuje více typů pojistných hydroizolačních fólií. Pokud je 
použita bezkontaktní fólie, je nutné realizovat větranou mezeru 
nad fólií a pod ní. Fólie tohoto typu se nesmí dotýkat tepelné 
izolace v místě prověšení. V hřebeni střechy musí být tato fólie 
prořezána cca 50 mm (viz obrázek na stránce 19 – Šikmá 
střecha tříplášťová). Používání bezkontaktních difúzních fólií 
je dnes na ústupu.

Není-li prostor pod pojistnou hydroizolací provětráván, např. 
u dvouplášťové šikmé střechy, pak se navrhuje pojistná 
kontaktní fólie difúzně otevřená. Za difúzně otevřené pojistné 
hydroizolační fólie jsou považovány fólie s nízkou hodnotou 
difúzního odporu, resp. s nízkou ekvivalentní difúzní tloušťkou. 
Difúzní materiály mají ekvivalentní difúzní tloušťku rd < 0,30 m. 
Difúzní kontaktní fólie mohou být pokládány přímo na tepelnou 
izolaci nebo bednění, nebo mohou být volně zavěšeny mezi 
krokvemi. Vždy je třeba respektovat doporučení výrobců fólií. 

Sklon vzduchové vrstvy < 5 ° 5°–25° 25°–45° > 45°

Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy určené 
pro odvod vodní páry difundující do střešní konstrukce 
při délce vzduchové vrstvy do 10 m 1)                                  [mm]

100 60 4) 40 4) 40

Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy určené
pro odvod vodní páry difundující do střešní konstrukce 
i k odvedení vody technologické a vody srážkové 
zabudované do konstrukce při realizaci při délce 
vzduchové vrstvy do 10 m 1)                                                  [mm]

250 150 100 50

Plocha přiváděcích větracích otvorů k ploše větrané střechy 1 / 100 1 / 200 1 / 300 1 / 400

Údaje uvedené v tabulce jsou platné při splnění následujících podmínek:
1)  Na každý 1 m délky vzduchové vrstvy přesahující 10 m se zvětšuje nejmenší tloušťka vzduchové vrstvy o 10 % hodnoty 

připadající k nejmenší tloušťce a příslušnému sklonu.
2) Uvedené dimenze větrání uvažují čistou účinnou průřezovou plochu větracích otvorů.
3)  Tabulka uvádí dimenze větrání za účelem odvedení vzdušné vlhkosti ze skladby střechy. 

V případech, kdy se má větraná vzduchová vrstva podílet na snížení nežádoucích slunečních zisků, musí být větrání  
navrženo a posouzeno samostatně.

4)  Uvedené dimenze větrání platí pro střechy s tepelněizolačními vlastnostmi odpovídajícími standardu tepelné ochrany 
budov, tj. součiniteli prostupu tepla střechy podle požadované hodnoty ČSN 73 0540-2, tj. 0,24 W/m2.K.

5) Plášť střechy mezi větranou vzduchovou vrstvou a vnitřním prostředím stavby musí být vzduchotěsný.
6)  V případech, kdy bude mít střecha lepší tepelněizolační vlastnosti, než je uvedeno v poznámce 4, 

je třeba zvýšit dimenzi větrání alespoň na 100 mm.

Tabulka 6 – Tabulka pro předběžný návrh větrání střech

rd = µ × d (m)

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.

Pozn.: Ke kondenzaci vodních par ve střešním plášti zpravidla 
nedochází, je-li ve skladbě konstrukce navržena dostatečná 
tloušťka tepelné izolace a je-li řešena jako:

  tříplášťová střecha se vzduchovou vrstvou

  dvouplášťová s poměrem rdi / rde > 14

  dvouplášťová s hodnotou rd > 100 m a s poměrem rdi / rde > 6

rdi    hodnoty materiálů směrem do interiéru
rde   hodnoty materiálů směrem do exteriéru

U dvouplášťových střech musí být vždy používány pojistné kon-
taktní hydroizolační fólie z difúzně otevřených materiálů.

Parozábrana
Na vnitřní straně střešního pláště je nutné vytvořit vzduchotěs-
nou vrstvu pomocí např. parozábrany s vysokým difúzním odpo-
rem. Tato fólie zabraňuje proniknutí vodní páry do konstrukce 
pláště střechy. Parozábrana je vždy umístěna mezi izolaci 
a vnitřní obklad nebo mezi dvě vrstvy izolace. Spoje, prostupy 
a přesahy parozábrany musí být slepeny páskou k tomuto účelu 
určenou tak, aby byla zaručena vzduchotěsnost. Hodnotícím 
parametrem je ekvivalentní difúzní tloušťka, která pro parozá-
brany musí být min. rd > 100 m. Ekvivalentní difúzní tloušťka se 
vypočítá z faktoru difúzního odporu µ vynásobením tloušťkou 
materiálu d.
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Ukázka šikmé střechy 
historické budovy 
zateplené izolacemi 
ROCKWOOL.

 Referenční stavba Jezvé
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PřEhLED 
IZOLACÍ

Tabulka 7 – Doporučené použití izolací

Stavební konstrukce

Desky Role

ROCKTON SUPERROCK ROCKMIN
PLUS

TOPROCK
SUPER

MEGAROCK
PLUS

Šikmá střecha s izolací nad krokvemi 
– systém TOPROCK

Šikmá střecha s izolací 
mezi a pod krokvemi

Vazníková střecha

Nepochozí podlaha na půdě 
s izolací volně položenou

Pochozí podlaha na půdě s izolací 
vloženou mezi trámkovou konstrukci

Strop pod nevytápěnou půdou s izolací 
vloženou mezi trámy

Strop pod nevytápěnou půdou s izolací 
vloženou do zavěšeného podhledu

  Doporučené řešení               Možné řešení

5. Přehled izolací ROCKWOOL
 pro šikmé střechy a podkroví
V souvislosti s neustálým nárůstem spotřeby energií se vyvíjí 
i legislativa, která má za cíl snížení energetické náročnosti 
budov. Správná volba systému střechy a tepelné izolace 
je rozhodujícím faktorem, který následně zásadně ovlivní 
energetickou náročnost budovy. Kvalitní izolace by rovněž 
měla zajistit maximální paropropustnost, zabránit akumulaci 

vlhkosti v konstrukci, vytvořit ochrannou protipožární bariéru 
a zajistit dlouhou životnost střechy. 
Tepelná izolace z kamenné vlny zabrání únikům tepla. Všechny 
izolace z kamenné vlny doporučené pro izolaci šikmých střech 
jsou paropropustné, nehořlavé, zvukopohltivé, tvarově stálé 
a odolné vůči vlhkosti. 
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5.1  Doporučené tloušťky izolací – STANDARD ROCKWOOL
Tabulka 8 – Standard ROCKWOOL

Uvedené tloušťky izolací jsou orientační a vycházejí z normy 
73 0540-2. Tloušťky izolací pro šikmé střechy jsou vypočítány 
se zahrnutím vlivu krokví o rozměru 120 × 160 mm, s osovou 
vzdáleností 1 000 mm. Výpočet v případě zateplení trámových 
stropů zohledňuje trámovou konstrukci 220 × 140 mm s osovou 
vzdáleností 750 mm. Výpočty berou v úvahu i vliv zabudované 
vlhkosti.
Tloušťky izolací jsou zaokrouhleny na nejbližší vyráběnou 
tloušťku výrobku. Liší se v závislosti na konstrukčním řešení, 

*  Hodnoty laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw vycházejí z akustických měření systému TOPROCK, které bylo provedeno v akreditované labora-
toři CSI, a.s. ve Zlíně. V měřené skladbě šikmé střechy byla použita izolace v celkové tloušťce 300 mm (180 + 120 mm). Více na stránce 38.

vlivu tepelných mostů a tepelné vodivosti použitého výrobku. 
Při výpočtu se používá výpočtová hodnota součinitele tepelné 
vodivosti λv. Společnost ROCKWOOL, a.s. uvádí na etiketách vý-
robků a v technické dokumentaci hodnotu deklarované tepelné 
vodivosti λD v souladu s ČSN EN 13 162. 
Součinitel tepelné vodivosti λD [W/m.K] je důležitým kritériem 
porovnání tepelněizolačních vlastností izolací. Čím je hodnota 
nižší, tím jsou tepelněizolační schopnosti izolace vyšší, teplo 
uniká pomaleji.

Konstrukce U [W/m2.K] Izolace
Doporučená 

tloušťka izolace
Systémové řešení  

ROCKWOOL 

Šikmá střecha s izolací nad krokvemi – 
zateplení systémem TOPROCK 0,16

ROCKTON
SUPERROCK
ROCKMIN PLUS

220 mm
220 mm
240 mm

Rw = 56 dB*

Rw = 55 dB
Rw = 54 dB*

Šikmá střecha se sklonem do 45° včetně 
– izolace vložena mezi a pod krokve 0,16

ROCKTON, SUPERROCK, 
TOPROCK SUPER
ROCKMIN PLUS 
MEGAROCK PLUS

260 mm
260 mm
280 mm
300 mm

Vazníková střecha bez tepelné izolace – 
vodorovné zateplení 0,16 ROCKTON, SUPERROCK

ROCKMIN PLUS
220 mm
240 mm

Strop pod nevytápěnou půdou 
se střechou bez tepelné izolace – 
izolace v souvislé vrstvě (nepochozí)

0,20

ROCKTON, SUPERROCK, 
TOPROCK SUPER
ROCKMIN PLUS 
MEGROCK PLUS

180 mm
180 mm
200 mm
200 mm

Strop pod nevytápěnou půdou 
se střechou bez tepelné izolace – 
izolace vložena mezi dřevěné trámy

0,20

ROCKTON, SUPERROCK, 
TOPROCK SUPER
ROCKMIN PLUS 
MEGROCK PLUS

240 mm
240 mm
250 mm
260 mm

STANDARD ROCKWOOL 
je souhrn řešení pro izolaci 
různých konstrukcí budov 
a vychází z konceptu energe-
ticky úsporného domu. 
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5.2  Doporučené izolace

ROCKTON
Polotuhá deska z kamenné vlny pro 

tepelnou, protipožární a akustickou izolaci

SUPERROCK
Poloměkká deska z kamenné vlny pro 

tepelnou, protipožární a akustickou izolaci

SVT3420 SVT3888

KÓD VýROBKU

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 pro tloušťku 40 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,70-MU1 
pro tloušťky 50 – 99 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,85-MU1 
pro tloušťky 100 – 200 mm

TEChNICKÉ PARAMETRY

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035 W.m-1.K-1

Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,491 kN.m-3

Zvuková pohltivost (AW):  0,70 pro tloušťky od 50 do 99 mm
0,85 pro tloušťky od 100 do 200 mm

Třída reakce na oheň: A1
Vzduchová neprůzvučnost systému TOPROCK 
s izolací ROCKTON v tloušťce 300 mm: Rw = 56 dB*

*  v závislosti na systémové skladbě, výsledek akustic. měření (více na str. 38)

VýhODY

 Skvělé tepelněizolační a mechanické vlastnosti

 Vynikající akustické vlastnosti

 Izolace dodávána v nekomprimovaném balení

 Doporučená izolace i pro pasivní a nízkoenergetické    
 domy, ideální pro dřevostavby

ROZMĚRY A BALENÍ

Délka 
[mm]

Šířka 
[mm]

Tloušťka 
[mm]

Tepelný odpor RD 
[m2.K/W]

1 000 610 40 1,10
1 000 610 50 1,40
1 000 610 60 1,70
1 000 610 80 2,25
1 000 610 100 2,85
1 000 610 120 3,40
1 000 610 140 4,00
1 000 610 150 4,25
1 000 610 160 4,55
1 000 610 180 5,10
1 000 610 200 5,70
1 000 625 50 1,40
1 000 625 60 1,70
1 000 625 80 2,25
1 000 625 100 2,85

KÓD VýROBKU

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 pro tloušťku 40 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 
pro tloušťky 50 – 99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 
pro tloušťky 100 – 200 mm

TEChNICKÉ PARAMETRY

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035 W.m-1.K-1

Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,373 kN.m-3

Zvuková pohltivost (AW):  0,75 pro tloušťky od 50 do 99 mm
0,95 pro tloušťky od 100 do 200 mm

Třída reakce na oheň: A1
Vzduchová neprůzvučnost systému TOPROCK 
s izolací SUPERROCK v tloušťce 300 mm: Rw = 55 dB*

* v závislosti na systémové skladbě, hodnota získána výpočtem

VýhODY

 Výborné tepelněizolační vlastnosti

 Výborné akustické vlastnosti

 Izolace dodávána v komprimovaném balení

 Doporučená izolace i pro pasivní a nízkoenergetické    
 domy, vhodná pro dřevostavby

ROZMĚRY A BALENÍ

Délka 
[mm]

Šířka 
[mm]

Tloušťka 
[mm]

Tepelný odpor RD 
[m2.K/W]

1 000 610 50 1,40
1 000 610 60 1,70
1 000 610 80 2,25
1 000 610 100 2,85
1 000 610 120 3,40
1 000 610 140 4,00
1 000 610 150 4,25
1 000 610 160 4,55
1 000 610 180 5,10
1 000 610 200 5,70

RW 55 dB

Systém TOPROCK 
s izolací SUPERROCK

RW 56 dB*

Systém TOPROCK
s izolací ROCKTON
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SVT2762

ROCKMIN PLUS
Měkká a lehká deska z kamenné vlny pro 
tepelnou, protipožární a akustickou izolaci

KÓD VýROBKU

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

TEChNICKÉ PARAMETRY

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,037 W.m-1.K-1

Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,304 kN.m-3

Třída reakce na oheň: A1
Vzduchová neprůzvučnost systému TOPROCK 
s izolací ROCKMIN PLUS v tloušťce 300 mm: Rw = 54 dB*

* v závislosti na systémové skladbě, výsledek akustického měření

VýhODY

 Univerzální izolace

 Dobré akustické vlastnosti

 Izolace dodávána v komprimovaném balení

 Doporučená izolace pro rekonstrukce i novostavby

ROZMĚRY A BALENÍ

Délka 
[mm]

Šířka 
[mm]

Tloušťka 
[mm]

Tepelný odpor RD 
[m2.K/W]

1 000 610 40 1,05
1 000 610 50 1,35
1 000 610 60 1,60
1 000 610 70 1,85
1 000 610 80 2,15
1 000 610 100 2,70
1 000 610 120 3,20
1 000 610 140 3,75
1 000 610 150 4,05
1 000 610 160 4,30
1 000 610 180 4,85
1 000 610 200 5,40

RW 54 dB*

Systém TOPROCK 
s izolací ROCKMIN PLUS
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TOPROCK SUPER
Role z kamenné vlny pro tepelnou, 
protipožární a akustickou izolaci

KÓD VýROBKU

MW-EN 13162-T2-WS-MU1

TEChNICKÉ PARAMETRY

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,035 W.m-1.K-1

Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,392 kN.m-3

Třída reakce na oheň: A1

VýhODY

 Skvělé tepelněizolační vlastnosti

 Izolace dodávána v komprimovaném balení

 Minimální prořezy při řezání role

  Ideální pro zateplení nepochozích podlah na půdě 
a trámových stropů

ROZMĚRY A BALENÍ

Délka 
[mm]

Šířka 
[mm]

Tloušťka 
[mm]

Tepelný odpor RD 
[m2.K/W]

5 000 1 000 100 2,85
4 500 1 000 120 3,40
3 500 1 000 150 4,25
3 000 1 000 160 4,55
2 500 1 000 180 5,10
2 500 1 000 200 5,70

KÓD VýROBKUKÓD VýROBKU

SVT3889

MEGAROCK PLUS
Role z kamenné vlny pro tepelnou, 
protipožární a akustickou izolaci

KÓD VýROBKU

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

TEChNICKÉ PARAMETRY

Součinitel tepelné vodivosti: λD = 0,039 W.m-1.K-1

Zatížení stavby vlastní tíhou: max. 0,275 kN.m-3

Třída reakce na oheň: A1

VýhODY

 Standardní tepelněizolační vlastnosti

 Izolace dodávána v komprimovaném balení 

 Minimální prořezy při řezání role

  Ideální pro zateplení nepochozích podlah na půdě 
a trámových stropů

ROZMĚRY A BALENÍ

Délka 
[mm]

Šířka 
[mm]

Tloušťka 
[mm]

Tepelný odpor RD 
[m2.K/W]

6 000 1 000 100 2,55
4 000 1 000 150 3,80
4 000 1 000 160 4,10
3 500 1 000 180 4,60
3 000 1 000 200 5,10

KÓD VýROBKUKÓD VýROBKUKÓD VýROBKU

SVT3386
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Způsoby 
zateplení šikmých 
střech

Zateplení střechy nad krokvemi Zateplení střechy mezi a pod krokvemi

27
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6.  Způsoby zateplení  
šikmých střech a podkroví

Zateplení šikmé střechy je nejčastěji řešeno dvěma hlavními 
způsoby: zateplení nad krokvemi nebo zateplení mezi a pod 
krokvemi.

6.1  Zateplení střechy s izolací  
umístěnou nad krokvemi

Systém TOPROCK
 krytina na latích

 kontralatě 40 × 60 mm

 pojistná hydroizolace difúzně otevřená

  izolace vložena mezi pomocné krokve 
60 × 60 až 120 mm: ROCKTON, SUPERROCK, 
ROCKMIN PLUS

Tabulka 9 – Zateplení nad krokvemi systémem TOPROCK

Orientační součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]

Celková tloušťka izolace                     [mm] 300 280 260 240 240 220 200 180

TLoušťka izolace mezi držáky + 
mezi pomocnými krokvemi                [mm] 180+120 180+100 180+80 180+60 120+120 120+100 120+80 120+60

Kovový držák Kovový držák vysoký [180 mm] Kovový držák nízký [120 mm]

ROCKTON 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,18 0,20

SUPERROCK 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,18 0,20

ROCKMIN PLUS 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,19 0,20

  izolace vložena mezi kovové držáky 
(výška 120 nebo 180 mm): ROCKTON, SUPERROCK, 

 ROCKMIN PLUS

 parozábrana (např. těžký asfaltový pás s hliníkovou fólií)

 bednění

 krokve

    Doporučené hodnoty pro pasivní domy     Doporučené hodnoty pro energeticky úsporné domy     Požadované hodnoty

ZPŮSOBY 
ZATEPLENÍ

V tabulce uvedené hodnoty součinitele prostupu tepla U jsou vypočítány pro zateplení nad krokvemi, s osovou vzdáleností krokví 1 000 mm a s rozmístě-
ním kovových držáků po 2 400 mm. Uvedené hodnoty U jsou orientační. Barevné odlišení hodnot U platí pro šikmé střechy se skonem do 45° včetně.
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6.2  Zateplení střechy s izolací  
umístěnou mezi a pod krokvemi

Doporučujeme navrhovat zateplené podkroví jako dvoupláš-
ťovou střechu s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací. 
Existuje několik řešení pro zateplení dvouplášťové střechy.

Běžným způsobem zateplení je vložení izolace mezi krokve. 
Přidáním vrstvy izolace pod krokve dojde k minimalizaci vlivu 
liniových tepelných mostů, tedy krokví. 

Je důležité určit správnou polohu parozábrany v konstrukci 
střechy.

Parozábranu je možné umístit:
 mezi dvě vrstvy izolace

 Pro u místění parozábrany mezi dvě vrstvy izolace je nutné  
 tepelnětechnické posouzení. Polohu parozábrany musí  
 vždy vyhodnotit projektant podle konkrétních podmínek,  
 skladby střešního pláště, způsobu zabudování izolace 
 do konstrukce apod. 
Poznámka: poměr tloušťky tepelné izolace (stejného typu) 
pod a nad parozábranou v obytných místnostech se obvykle  
pohybuje 1 : 5.

 mezi izolaci a sádrokarton
 V tomto případě je vhodné ponechat vzduchovou mezeru  
 mezi parozábranou a sádrokartonem. Vzduchová mezera  
 omezí riziko poškození parozábrany při realizaci 
 elektroinstalace, montáži závěsů, světel apod.

a) izolace mezi a pod krokvemi, parozábrana  
 vložena mezi izolaci a konstrukci podhledu

 krytina na latích

 kontralatě 40 × 60 mm

 pojistná hydroizolace difúzně otevřená

  izolace vložena mezi krokve: ROCKTON, SUPERROCK, 
ROCKMIN PLUS, TOPROCK SUPER, MEGAROCK PLUS 

  izolace vložena mezi dřevěný rošt: ROCKTON, SUPERROCK,
ROCKMIN PLUS

 parozábrana

 vzduchová mezera

 konstrukce podhledu*

*nutno respektovat technologický předpis pro montáž 
 sádrokartonových konstrukcí

b) izolace mezi a pod krokvemi, parozábrana  
 vložena mezi dvě vrstvy izolace

 krytina na latích

 kontralatě 40 × 60 mm

 pojistná hydroizolace difúzně otevřená

  izolace vložena mezi krokve: ROCKTON, SUPERROCK, 
ROCKMIN PLUS, TOPROCK SUPER, MEGAROCK PLUS 

 parozábrana*

 izolace vložena do sádrokartonového roštu: 
 ROCKTON, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS

 konstrukce podhledu**

*  poměr tloušťky tepelné izolace (stejného typu)  
pod a nad parozábranou v obytných místnostech 
se obvykle pohybuje 1 : 5. 

**  nutno respektovat technologický předpis pro montáž  
sádrokartonových konstrukcí

Zateplení šikmé střechy s umístěním izolace mezi a podkrokvemi. 
Parozábrana je vložena mezi izolaci a konstrukci podhledu.
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c) izolace mezi a pod krokvemi, parozábrana  
 vložena mezi 2. a 3. vrstvu izolace

 krytina na latích

 kontralatě 40 × 60 mm

 pojistná hydroizolace difúzně otevřená

   izolace vložena mezi krokve: ROCKTON, SUPERROCK, 
ROCKMIN PLUS, TOPROCK SUPER, MEGAROCK PLUS 

 izolace vložena mezi dřevěný přídavný rošt: 
 ROCKTON, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS

 parozábrana*

 izolace vložena do sádrokartonového roštu 
 ROCKTON, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS

 konstrukce podhledu**

*  poměr tloušťky tepelné izolace (stejného typu)  
pod a nad parozábranou v obytných místnostech 
se obvykle pohybuje 1 : 5. 

**  nutno respektovat technologický předpis pro montáž  
sádrokartonových konstrukcí

Tabulka 9 – Zateplení mezi a pod krokvemi

Orientační součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]

Celková tloušťka izolace    [mm] 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160

ROCKTON 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,19 0,21 0,23 0,26 0,30

SUPERROCK 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,19 0,21 0,23 0,26 0,30

TOPROCK SUPER 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,19 0,21 0,23 0,26 0,30

ROCKMIN PLUS 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,22 0,24 0,27 0,32

MEGAROCK PLUS 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,23 0,25 0,29 0,33

  Doporučené hodnoty pro pasivní domy   Doporučené hodnoty pro energeticky úsporné domy    

  Požadované hodnoty      Hodnoty nesplňující požadavky

V tabulce uvedené hodnoty součinitele prostupu tepla U jsou vypočítány se zahrnutím vlivu krokví o rozměru 120 x 160 mm a s osovou vzdáleností 
1 000 mm. Uvedené hodnoty U jsou orientační. Barevné odlišení hodnot U platí pro šikmé střechy se skonem do 45° včetně.

Zateplení šikmé střechy s umístěním izolace mezi a pod krokvemi. 
Parozábrana je vložena mezi druhou a třetí vrstvu izolace.
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6.3  Zateplení střechy s izolací  
umístěnou nad a mezi krokvemi 

 krytina na latích

 kontralatě 40 × 60 mm

 pojistná hydroizolace difúzně otevřená

  izolace vložena mezi pomocné krokve 60 × 60 až 120 mm:
ROCKTON, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS

  izolace vložena mezi kovové držáky (výška 120 nebo 
180 mm): ROCKTON, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS

 izolace vložena mezi krokve: ROCKTON, 
 SUPERROCK, ROCKMIN PLUS

 parozábrana 

 vzduchová mezera

 konstrukce podhledu*

*  nutno respektovat technologický předpis pro montáž  
sádrokartonových konstrukcí

V případě vložení další vrstvy izolace pod krokve se můžeme 
dostat na podstatně vyšší tloušťky zateplení a na lepší hodnoty 
součinitele prostupu tepla U. Toto řešení umožní splnit 
požadavky normy i na zateplení pasivních domů a domů 
s nulovou spotřebou.

Tabulka 10 – Zateplení nad a mezi krokvemi

Orientační součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]

Celková tloušťka izolace                     [mm] 460 440 420 400 380 360

Tloušťka izolace nad krokvemi 180+120 180+100 180+80 180+60 nebo 120+120 120+100 120+80

Tloušťka izolace pod krokvemi 160 160 160 160 160 160

ROCKTON 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12

   Doporučené hodnoty pro pasivní domy

V tabulce uvedené hodnoty součinitele prostupu tepla U jsou vypočítány se zahrnutím vlivu krokví o rozměru 120 × 160 mm, s osovou vzdáleností 
1 000 mm a s rozmístěním kovových držáků po 2 400 mm. Uvedené hodnoty U jsou orientační. Barevné odlišení hodnot U platí pro šikmé střechy 
se skonem do 45° včetně.

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi systémem TOPROCK. 
V konstrukci je doplněna izolace mezi krokvemi. 



    

           
    

    
        

     

  

VELMI ÚSPORNÉ ZATEPLENÍ U = 0,09

Tloušťka izolace ROCKTON 440 mm

Zateplení nad a mezi krokvemi
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Zateplení nad krokvemi – systém TOPROCK

ÚSPORNÉ ZATEPLENÍ U = 0,15

Tloušťka izolace ROCKTON 240 mm

ÚSPORNÉ ZATEPLENÍ U = 0,16

Tloušťka izolace ROCKTON 260 mm

Zateplení mezi a pod krokvemi

Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla v závislosti 
na tloušťce izolace ROCKTON a způsobu zateplení



BEZ ZATEPLENÍ – vysoké úniky tepla

Nezateplená konstrukce
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Tloušťka izolace ROCKTON 200 mm

MINIMÁLNÍ ZATEPLENÍ U = 0,23

Poznámka:
Uvedené hodnoty součinitele prostupu tepla U a odpovídající tloušťky izolací jsou orientační. Ve výpočtu jsou uvažovány krokve  
160 × 120 mm, s osovou vzdáleností 1 000 mm. V případě systému TOPROCK je výpočet proveden pro osovou vzdálenost 
kovových držáků 2 400 mm. Další informace k výpočtům najdete na stránkách 28 až 31. Návrh střešní konstrukce je nutné posoudit 
provedením odborného výpočtu. Normové požadavky na zateplení střech dle normy ČSN 73 0540-2 jsou uvedeny na stránce 13.

NEDOSTATEČNÉ ZATEPLENÍ U = 0,30

Tloušťka izolace 160 mm

Zateplení mezi a pod krokvemi

Zateplení mezi krokvemi

Orientační hodnoty součinitele prostupu tepla v závislosti 
na tloušťce izolace ROCKTON a způsobu zateplení
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7.  Zateplení šikmé střechy nad  
krokvemi systémem TOPROCK

V souvislosti s rostoucími požadavky norem na zateplování 
šikmých střech je nadkrokevní způsob zateplení používán stále 
častěji. 

7.1  Výhody zateplení nad krokvemi
Zateplení šikmé střechy nad krokvemi je velmi elegantním způ-
sobem zateplení a přináší mnoho výhod:

 Vynikne krása dřeva v interiéru formou přiznání dřevěné  
 nosné konstrukce krovu.

 Využití celého prostoru v podkroví bez nutnosti snižování  
 podhledů ze strany interiéru.

 Minimalizace vlivu tepelných mostů, protože je izolace  
 umístěna nad krokvemi. Zateplování nad krokvemi vyžaduje 
  menší tloušťku izolace než zateplování mezi krokvemi, 
 které je ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce. 
 Tepelná vodivost dřeva je asi čtyřikrát větší než vodivost  
 kamenné vlny a tvoří cca 20 % plochy střechy. Zateplení  
 nad krokvemi je tedy vhodnější než klasické zateplení mezi  
 krokvemi, kde vždy zůstávají systémové tepelné mosty.

 Minimalizace vlivu akustických mostů
 Krokve jsou nejenom tepelným, ale i akustickým mostem.  
 Pokládkou izolace nad krokve lze dosáhnout vzduchové  
  neprůzvučnosti systému TOPROCK s izolací ROCKTON, kde 

Rw činí 56 dB. Tohoto akustického účinku lze dosáhnout 
již při tloušťce izolace 300 mm. Bližší informace k měřené 
systémové skladbě jsou uvedeny na stránce 38.

   Rychlejší a snadnější montáž
 Systém zateplení nad krokvemi je rychlejší než zateplení  
  mezi a pod krokvemi. Odpadá zde nutnost řešení sádro- 

kartonového roštu a způsob vložení izolace pod krokvemi.

  Snížení rizika poškození parozábrany
 Nedochází k poškození parozábrany vlivem kotvení 
  podhledu nebo roštu pro podhled. Tímto je sníženo riziko 

pronikání vlhkosti do střešní konstrukce.

  Během realizace nehrozí zatečení dešťové vody 
 do podstřeší, montáž lze přerušit nebo rozfázovat.

  Možnost kombinace způsobu zateplení nad krokvemi 
 se zateplením mezi a pod krokvemi.

  Výhodný pro energeticky úsporné a pasivní domy.

Zateplení střechy nad krokvemi pomocí izolací 
z kamenné vlny zajistí:

  splnění tepelněizolačních požadavků pro zateplení 
 šikmých střech

  akustickou pohodu

  zvýší požární bezpečnost konstrukce

IZOLACE
NAD KROKVEMI 
SYSTÉM 
TOPROCK

Průběhy teplot v místě kovového držáku
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7.2  Doporučené izolace 
pro systém TOPROCK

Společnost ROCKWOOL vyvinula systémové řešení TOPROCK, 
které je vhodné pro rekonstrukce i novostavby, je ideální pro 
nízkoenergetické a pasivní domy.

Doporučené izolace
Bližší informace k doporučeným izolacím jsou uvedeny na str. 25.

Příslušenství

  Kovový držák
Kovový držák pro zateplení šikmých střech nad krokvemi 
je dodáván pouze společně s izolací ROCKTON, SUPERROCK 
nebo ROCKMIN PLUS. Jedná se o chráněný průmyslový vzor 
kovového držáku.

–  Nadkrokevní kovový držák 120 mm (nízký) pro izolaci 
v celkové tloušťce 200 až 240 mm; izolace je vkládána ve 
dvou vrstvách: v tloušťkách 120 + 80 až 120 mm; celková 
výška držáku je 165 mm; hmotnost 2 kg

–   Nadkrokevní kovový držák 180 mm (vysoký) pro izolaci 
v celkové tloušťce 240 až 300 mm; izolace je vkládána ve 
dvou vrstvách: v tloušťkách 180 + 60 až 120 mm; celková 
výška držáku je 225 mm; hmotnost 2,4 kg

 Šířka lůžka v držáku pro umístění přídavné krokve je 60 mm.

  Ocelové pozinkované hřeby
Kotvení držáků ke krokvi a zajištění přídavných krokví 
doporučujeme provést pomocí speciálních ocelových 
pozinkovaných hřebů, které jsou odolné proti vytržení.

Pro kotvení 1 ks držáku je nutné použít:

–  4 hřeby o délce 40 mm, které jsou určené k uchycení 
 držáku k pomocné krokvi

–  6 hřebů o délce 60 mm, které jsou určené 
k uchycení paty držáku ke krokvi

Ocelové pozinkované hřeby

Kovový držák pro zateplení šikmých střech nad krokvemi 

Příslušenství
Bližší informace k doporučeným izolacím jsou uvedeny na str. 25.

  ROCKTON

  SUPERROCK

  ROCKMIN PLUS

7

8

9

5

2
1

6

3
4

Legenda
1 Střešní krytina na latích

2 Kontralatě podél krokví

3  Pojistná hydroizolace difúzně otevřená

4  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo 
ROCKMIN PLUS vložena mezi pomocné 
krokve 60 × 60 až 120 mm (v závislosti 
na tloušťce 2. vrstvy izolace)

5  Kovový držák výšky 120 mm   
nebo 180 mm

6  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo 
 ROCKMIN PLUS vložena mezi kovové držáky:
tl. 120 mm je vložena mezi držáky výšky 
 120 mm (nízké)
tl. 180 mm je vložena mezi držáky výšky 
180 mm (vysoké)

7  Parozábrana (např. těžký asfaltový pás 
s hliníkovou fólií)

8 Bednění

9 Krokve
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7.3  Technické a statické údaje 
systému TOPROCK

Minimální sklon střechy udává výrobce střešní krytiny. 
Minimální sklon s nakrokevním zateplením je 5°, maximální 
90°. Statické posouzení bylo provedeno pro sklony střech 
od 5° do 60°. Jiné sklony střechy je nutno staticky posoudit 
individuálně. Pro zatížení střešní konstrukce byly brány 
v úvahu: zatížení vlastní tíhou, zatížení sněhem a zatížení 
větrem. Pro malé sklony bylo uvažováno s namáháním 
spojovacích prvků.

Statický výpočet
Výpočet vzdálenosti kovových držáků 
a velikosti přídavné krokve ovlivňuje:

  sklon střechy

  tíha střešní krytiny

  rozteč krokví

  sněhová oblast

Výpočet rozmístění a počtu kovových držáků 
a určení velikosti přídavné krokve doporuču-
jeme provést pomocí kalkulačky pro statický 
výpočet, která je k dispozici na stránkách  
www.rockwool.cz. 

Při montáži systému TOPROCK 
doporučujeme postupovat dle 
podrobného montážního návodu.
Příklad statického výpočtu byl 
zpracován pro typový kovový držák. 
Pro návrh střešních systémů je 
nutné vždy dodržovat statické požadavky na střešní konstrukci. 
Statické požadavky jsou dány stálým zatížením – tedy druhem 
krytiny a nahodilým zatížením větrem a sněhem. Tabulka uvádí 
minimální rozměry přídavných krokví splňujících požadavky na 
statiku krovu (včetně dimenzí spojů). Tabulka uvádí parametry 
pro střechu s pálenou, betonovou krytinou se zatížením 
≤ 0,55 kN/m2, při rozteči krokví 1 000 mm.

Sněhová oblast Sklon střechy 
[°]

Tíha krytiny 
[kN/m2]

Rozteč krokví 
např. [mm]

Vzdálenost držáků 
[mm]

Přídavná krokev* 
[mm]

I 5 – 35 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 100

I 40 – 50 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 80

I 5 – 30 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 120

I 35 – 45 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 100

I 50 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 80

II 5 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 120

II 15 – 35 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 100

II 40 – 50 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 80

II 45 – 50 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 80

II 5 – 15 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 120

II 30 – 45 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 100

II 50 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 80

III 5 – 15 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 120

III 30 – 40 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 100

III 45 – 50 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 80

III 30 – 35 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 120

III 40 – 45 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 100

III 50 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 80

IV 30 – 40 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 100

IV 45 – 50 ≤ 0,55 1 000 do 2 200 60 × 80

IV 35 – 40 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 120

IV 45 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 100

IV 50 ≤ 0,55 1 000 do 2 600 60 × 80

Tabulka 11 – Příklady statických řešení systému TOPROCK

Bližší informace jsou k dispozici v kalkulačce pro statický výpočet, která uvádí i další typy krytin a různé rozteče krokví.
* Výška pomocné krokve odpovídá tloušťce 2. vrstvy izolace (60 až 120 mm).

KALKULÁTOR

Statika systé m u TOPROC
K

Kalkulátor: Statika systému TOPROCK
http://www.rockwool.cz/technicka-podpora/kalkulacni-
programy/statika+systemu+toprock

Kalkulátor: Statika systému TOPROCK
http://www.rockwool.cz/technicka-podpora/kalkulacni-
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Systém TOPROCK – řez střešním pláštěm

GSPublisherEngine 0.0.100.100

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Systém TOPROCK – 
napojení na 

obvodovou stěnu

Systém TOPROCK – 
řešení hřebene

střechy

Legenda
1 Střešní krytina na latích

2 Kontralatě podél krokví

3  Pojistná hydroizolace difúzně otevřená

4  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo 
ROCKMIN PLUS vložena mezi pomocné krokve 
60 × 60 až 120 mm

5  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo 
ROCKMIN PLUS vložena mezi kovové držáky:

  tl. 120 mm je vložena mezi držáky    
 výšky 120 mm (nízké)
 tl. 180 mm je vložena mezi držáky    
 výšky 180 mm (vysoké)

6 Kovový držák

7  Parozábrana (např. těžký asfaltový pás 
s hliníkovou fólií)

8 Bednění

9 Krokve

Legenda
1 Střešní krytina na latích

2 Kontralatě podél krokví

3  Pojistná hydroizolace difúzně otevřená

4  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS 
vložena mezi pomocné krokve 60 × 60 až 120 mm

5  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS 
vložena mezi kovové držáky:

  tl. 120 mm je vložena mezi držáky výšky 120 mm (nízké)
 tl. 180 mm je vložena mezi držáky výšky 180 mm (vysoké)

6 Kovový držák

7  Parozábrana (např. těžký asfaltový pás 
s hliníkovou fólií)

8 Bednění

9 Krokve

10  Zateplená obvodová stěna

Legenda
1 Střešní krytina na latích

2 Kontralatě podél krokví

3  Pojistná hydroizolace difúzně otevřená

4  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS 
vložena mezi pomocné krokve 60 × 60 až 120 mm

5  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS 
vložena mezi kovové držáky:

  tl. 120 mm je vložena mezi držáky výšky 120 mm (nízké)
 tl. 180 mm je vložena mezi držáky výšky 180 mm (vysoké)

6 Kovový držák

7  Parozábrana (např. těžký asfaltový pás 
s hliníkovou fólií)

8 Bednění

9 Krokve
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7.4  Tepelně technické vlastnosti
systému TOPROCK

V případě realizace systému TOPROCK budou splněny 
ty nejpřísnější tepelně technické požadavky dané normou 
ČSN 73 0540. 

Doporučená skladba pro nízkoenergetické  
pasivní domy

Realizace nakrokevního systému TOPROCK o celkové tloušťce 
izolace 300 mm (180 + 120 mm) zajistí splnění tepelně 
technických požadavků pro pasivní i nízkoenergetické domy.

Skladba doporučené střešní konstrukce

  krytina

  střešní latě 30 × 50 mm

  pojistná difúzní fólie kontaktní

  pomocné krokve 60 × 120 mm

  kovový držák vysoký 180 mm, vzdálenost držáků 2 400 mm

  izolace ROCKTON nebo SUPERROCK tloušťky 120 mm

  izolace ROCKTON nebo SUPERROCK tloušťky 180 mm

  parozábrana – asfaltový pás s hliníkovou fólií 

  bednění OSB tloušťky 25 mm

Ve výpočtu byly uvažovány krokve o rozměru 160 × 120 mm, 
s osovou vzdáleností 1 000 mm.

Systémové řešení TOPROCK bylo rovněž odzkoušeno na reálném 
vzorku střechy v akreditované laboratoři CSI, a.s. Podle testů 
v laboratoři činil skutečný součinitel prostupu tepla pouze 
U = 0,12 W/m2.K.

Ještě lepších hodnout U lze dosáhnout kombinací zateplení nad 
krokvemi systémem TOPROCK se zateplením mezi krokvemi. 
Orientační hodnoty U pro tento způsob zateplení jsou uvedeny 
na stránce 31.

U = 0,12 W/m2.K

Rw = 54 dB

7.5  Akustické vlastnosti 
systému TOPROCK

Šikmá střecha musí splňovat požadavky na zvukovou izolaci 
obvodových plášťů podle ČSN EN ISO 717-1 a ČSN 73 5032. 
Požadavky kladené na obvodové pláště se rovněž vztahují 
na střešní plášť. Bližší informace jsou uvedené na str. 15.

Vzduchová neprůzvučnost systémové 
skladby TOPROCK

Skladba měřené střešní konstrukce

  pálená krytina (> 44 kg/m2)

  střešní latě 30 × 50 mm

  pojistná difúzní fólie kontaktní

  pomocné krokve 60 × 120 mm

  izolace ROCKTON tloušťky 120 mm

  izolace ROCKTON tloušťky 180 mm

  parozábrana – asfaltový pás s hliníkovou fólií

  bednění OSB tloušťky 25 mm

Měření laboratorní vážené vzduchové neprůzvučnosti bylo 
provedeno v akreditované laboratoři CSI, a.s. ve Zlíně.

Rw = 56 dB

Skladba měřené střešní konstrukce

  vlákonocementové šablony (tloušťky 4 mm; ≥ 14 kg/m2)

  střešní latě 30 × 50 mm

  pojistná difúzní fólie kontaktní

  pomocné krokve 60 × 120 mm

  izolace ROCKTON tloušťky 120 mm

  izolace ROCKTON tloušťky 180 mm

  parozábrana – asfaltový pás s hliníkovou fólií

  bednění OSB tloušťky 25 mm

Měření laboratorní vážené vzduchové neprůzvučnosti bylo 
provedeno v akreditované laboratoři CSI, a.s. ve Zlíně.
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Systém TOPROCK – řez střešním pláštěm s ukázkou 
detailu u hřebene a napojení na obvodovou stěnu.
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Legenda
1 Střešní krytina na latích

2 Kontralatě podél krokví

3  Pojistná hydroizolace difúzně otevřená

4  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS 
vložena mezi pomocné krokve 60 × 60 až 120 mm

5  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS 
vložena mezi kovové držáky:

  tl. 120 mm je vložena mezi držáky výšky 120 mm (nízké)
 tl. 180 mm je vložena mezi držáky výšky 180 mm (vysoké)

6 Kovový držák

7  Parozábrana (např. těžký asfaltový pás 
s hliníkovou fólií)

8 Bednění

9 Krokve

10  Zateplená obvodová stěna

10
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3. Pokládka parozábrany
Na bednění je položena parozábrana o rd > 100 m. Druh paro-
zábrany volíme s ohledem na montáž (bude se po ní chodit). 
Doporučujeme použít např. těžký asfaltový pás s hliníkovou fólií. 
Parozábrana ochraňuje bednění před deštěm do doby pokládky 
tepelné izolace a zabraňuje pronikání vlhkosti z interiéru do 
tepelné izolace.

2. Pokládka bednění
Podkladní vrstva pod tepelnou izolací je tvořena dřevěným 
bedněním o minimální tloušťce 20 – 25 mm, popř. jednostranně 
hoblovanými palubkami, OSB deskami, apod.

1. Příprava krokví pro montáž bednění

5. Provedení dřevěné konstrukce zabraňující posunu izolace
Před vložením tepelné izolace je provedena pomocná konstrukce 
zabraňující posunu tepelné izolace do okapu a umožňující bez-
pečný pohyb po střeše. Pomocná dřevěná konstrukce je opřena 
o ukončovací dřevěné hranoly. V případě, že byl namísto ukončo-
vacích dřevěných hranolů použit kovový držák, pak je pomocná 
dřevěná konstrukce opřena o horní část držáku.

4.  Montáž kovových držáků a ukončovacích dřevěných  
hranolů

Na parozábranu v místě krokví je provedena montáž nadkro-
kevních kovových držáků, které jsou kotveny pomocí speciálních 
ocelových pozinkovaných hřebů odolných proti vytržení. Kovový 
držák je připevněn ke krokvi šesti hřeby o délce 60 mm. Počet 
a rozmístění kovových držáků je určen statickým výpočtem.

6. Montáž pomocných krokví 60 × 60 až 120 mm
Na horní část kovového držáku je uložena přídavná pomocná 
krokev o šířce 60 mm. Šířka pomocné krokve je dána rozměrem 
držáku (šířkou lůžka v držáku), musí být vždy dodržena. Výšku 
přídavné krokve volíme v závislosti na tloušťce přídavné vrstvy 
izolace. Spoje pomocné krokve jsou přeplátované. Upevnění 
držáku k přídavné krokvi je provedeno pomocí čtyř ocelových 
pozinkovaných hřebů odolných proti vytržení o délce 40 mm.

7.6  Montážní postup zateplení nad krokvemi systémem TOPROCK
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9. Pokládka pojistné hydroizolace difúzně otevřené
Na pomocné krokve je položena souběžně s okapem hydroizola-
ce difúzně otevřená o rd < 0,03 m. Pojistná hydroizolace zabraňu-
je zatečení vody do tepelné izolace a umožňuje prostup případné 
vlhkosti z tepelné izolace do provětrávané mezery pod krytinou. 
V případě protrhnutí hydroizolační vrstvy je nutné otvor ihned 
zalepit lepicí páskou k tomu určenou. 

7. Vložení první vrstvy izolace mezi kovové držáky
Tloušťka první vrstvy izolace ROCKTON, SUPERROCK 
nebo ROCKMIN PLUS odpovídá výšce zvoleného kovového 
držáku: 120 mm nebo 180 mm.

11. Montáž latí pro střešní krytinu
Na kontralatě jsou položené latě nebo bednění pro střešní 
krytinu. 

10. Montáž kontralatí podél krokví
Na pomocné krokve a hydroizolační vrstvu jsou připevněné 
kontralatě o velikosti 60 × 40 mm, které slouží k vymezení 
odvětrávací mezery mezi okapem a hřebenem.

8. Vložení druhé vrstvy izolace mezi pomocné krokve
Tloušťka druhé vrstvy izolace ROCKTON, SUPERROCK 
nebo ROCKMIN PLUS odpovídá výšce pomocné krokve:
80 mm až 120 mm v případě použití kovového držáku 120 mm
60 mm až 120 mm v případě použití kovového držáku 180 mm
Přesah izolace přes čelní a boční obvodové zdivo musí být 
min. 150 mm. Rozvody elektroinstalace apod. jsou vedeny 
v tepelné izolaci. Místo prostupu do interiéru utěsníme 
tmelem a přelepíme těsnicí páskou.

12. Pokládka střešní krytiny

13. Obložení konstrukce šikmé střechy
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8.  Zateplení šikmé střechy s izolací 
umístěnou mezi a pod krokvemi

Zateplení šikmé střechy vkládáním izolace mezi a pod krove 
je klasickým způsobem zateplení podkroví. Pro dosažení stále 
rostoucích požadavků na tepelněizolační vlastnosti konstrukce 
je nutné provádět zateplení střechy kladením izolace ve dvou 
a více vrstvách. Výhodou takto provedené izolace je výrazné 
omezení vlivu tepelných mostů, tj. krokví. 

8.1  Doporučené izolace pro zateplení
mezi a pod krokvemi

Doporučené izolace

IZOLACE MEZI 
A POD KROKVEMI

  MEGAROCK PLUS

  TOPROCK SUPER

Bližší informace k doporučeným izolacím jsou uvedeny na str. 24 až 26.

  ROCKTON

  SUPERROCK

  ROCKMIN PLUS
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2

1

3 4

5

6

7

8

9

Legenda
1 Střešní krytina na latích
2 Kontralatě 40 × 60 mm
3 Pojistná hydroizolace difúzně otevřená
4  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo 

ROCKMIN PLUS vložena mezi krokve 
a vedena v úrovni kleštin

5  Parozábrana

6  Izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo 
ROCKMIN PLUS vložena do sádrokartonového roštu

7 Krokve
8 Obvodová stěna

Ukázka zateplení střechy s pokládkou 
izolace ve 2 vrstvách

1

2

3

4

6

5

7

8

1  Pojistná hydroizolace 
difúzně otevřená (kontaktní)

2 Krokve
3  První vrstva izolace:

– v deskách: ROCKTON,   
SUPERROCK nebo 
ROCKMIN PLUS 
– v rolích: 
MEGAROCK PLUS nebo 
TOPROCK SUPER 

4  Dřevěný pomocný rošt 
5  Druhá vrstva izolace: 

– v deskách: ROCKTON,   
SUPERROCK nebo 
ROCKMIN PLUS

6  Parozábrana
7  Závěsy a SDK profi ly
8  Třetí vrstva izolace: 

 ROCKTON, SUPERROCK nebo
ROCKMIN PLUS

9  Sádrokartonový obklad

Zateplení střechy s pokládkou
izolace ve 3 vrstvách

43
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1. Krokve připravené pro vložení izolace
Tloušťku izolace zvolíme podle výšky krokví. Změříme vnitřní 
rozteč mezi krokvemi a uřízneme desku nebo roli na požadovaný 
rozměr. Izolaci řežeme o cca 1 cm širší než je světlost mezi 
krokvemi. Je to zdůvodu řádného dotěsnění podél krokví. 
Izolace bude mezi krokvemi dobře držet.

2. Vložení 1. vrstvy izolace
Izolaci lehce vtlačíme mezi krokve tak, aby nevznikla žádná 
mezera nebo spára. Díky své pružnosti se desky po vtlačení 
vrátí do původního stavu a dokonale přilnou ke krokvím.

3. Montáž dřevěného roštu
Namontujeme dřevěný pomocný rošt, jehož výška odpovídá 
tloušťce druhé vrstvy tepelné izolace.

6. Vložení 3. vrstvy izolace a připevnění sádrokartonových desek
Další vrstvu izolace vložíme do nosného roštu sádrokartonové-
ho podhledu. Následně provedeme montáž sádrokartonových 
desek.
Poznámka: poměr tloušťky tepelné izolace (stejného typu) pod a nad parotěsnicí 
vrstvou v obytných místnostech se obvykle pohybuje 1 : 5.

4. Vložení 2. vrstvy izolace a montáž parozábrany
Tloušťku izolace zvolíme podle výšky přídavného roštu. Parozá-
branu přisponkujeme k dřevěnému roštu. Parozábrana musí být 
vzduchotěsně uzavřena, slepena ve všech spojích a dotěsněna 
ke stěně.

5. Montáž závěsů a roštu
Připevníme přímé závěsy a provedeme montáž nosného roštu 
sádrokartonového podhledu. Pomocí roštu zároveň vymezíme 
prostor pro vložení další vrstvy izolace.

8.2   Montážní postup zateplení šikmé střechy s izolací vloženou mezi a pod 
krokvemi
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9. Zateplení vazníkových střech
Vazníkové střešní konstrukce se navrhují u střech se střed-
ním a velkým rozpětím a s malým sklonem. Použití dřevěných 
sbíjených vazníků přináší ekonomické úspory oproti klasické 
konstrukci krovu. S vazníkovými střechami se v současné době 
nejčastěji setkáváme u bungalovů.

VAZNÍKOVÉ 
STřEChY

Legenda
1  Vodorovná pokládka první a druhé vrstvy izolace 

mezi a nad dolní pásnicí 
2 Parozábrana
3  Izolace vložena do sádrokartonového roštu
4 Konstrukce podhledu
5  Butylkaučukový tmel k ukončení parozábrany 

na svislou konstrukci

Ukázka zateplení vazníkové střechy

1

2
3

4
5

Realizace parozábrany u tohoto typu zastřešení je nesrovnatel-
ně jednodušší, než u klasické konstrukce šikmé střechy (mimo 
způsobu zateplení nad krokvemi).

45
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10.  Rekonstrukce šikmých střech  
nad obytným podkrovím

Cílem rekonstrukce je:

  zajištění vzduchotěsnosti na vnitřní straně konstrukce

   snížení tepelných ztrát a zvýšení tepelné pohody v místnosti 
zvýšením tloušťky tepelné izolace v konstrukci

  zlepšení akustických parametrů konstrukce

  oprava nebo doplnění chybějící pojistné hydroizolační fólie

   oprava střešní krytiny poškozené v důsledku působení 
vnějších vlivů 

Předpokladem úspěšné rekonstrukce je zjištění skutečného 
stavu všech stávajících vrstev střešního pláště: nosné kon-
strukce, hydroizolační fólie, parozábrany, tepelné izolace atd. 
V případě zjištění závady je nutné provést příslušná opatření.

Rekonstrukce šikmé střechy nad obytným podkrovím může 

být provedena:

  z vnitřní strany

  z vnější strany

REKONSTRUKCE

10.1  Rekonstrukce šikmé střechy 
z vnitřní strany

Rekonstrukce střešního pláště z vnitřní strany je možná pouze 
v případě provedení demontáže původního vnitřního obkladu. 

V rámci rekonstrukce z vnitřní strany lze:

   provést výměnu původní izolace za izolaci novou, která 
vyplní celý prostor mezi krokvemi

   přidat další vrstvu izolace pod krokve, kdy zároveň dojde 
ke snížení vlivu tepelných mostů – krokví

  obnovit funkci parozábrany a zajistit její vzduchotěsnost

V případě tohoto způsobu rekonstrukce bude obytný prostor 
podkroví snížen.

Skladba šikmé střechy v případě rekonstrukce z vnitřní strany:

  stávající krytina na latích

  kontralatě

  stávající pojistná hydroizolace difúzně otevřená

   izolace vložena mezi krokve: ROCKTON, SUPERROCK, 
ROCKMIN PLUS, TOPROCK SUPER, MEGAROCK PLUS

  parozábrana*

   izolace vložena do sádrokartonového roštu:
ROCKTON, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS

  konstrukce podhledu**

*  poměr tloušťky izolace (stejného typu) pod a nad  
parozábranou v obytných místnostech se obvykle  
pohybuje 1 : 5.

**  nutno respektovat technologický předpis pro montáž  
sádrokartonových konstrukcí

Zásah do střešní konstrukce přináší uživatelům podkroví velké 
množství komplikací. V důsledku demontáže vnitřního obkladu 
jsou podkrovní prostory po určitou dobu neobyvatelné. To je ve 
většině případů z hlediska investora (uživatele) nepřijatelné  
a může být přistoupeno k rekonstrukci z vnější strany podkroví. 
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10.2  Rekonstrukce šikmé střechy 
z vnější strany

Rekonstrukce šikmé střechy z vnější strany má obrovskou 
výhodu v tom, že ve většině případů není nutné stěhovat 
nájemníky obytného podkroví. Pohledové části obytného pro-
storu zůstanou neporušeny. Při výměně střešní krytiny je velmi 
výhodné střešní konstrukci zateplit vložením izolace mezi a 
nad krokve. V rámci tohoto způsobu zateplení lze dosáhnout 
vyšších úspor tepla, kdy nový střešní plášť splňuje nejpřísnější 
tepelněizolační i akustické požadavky. Zároveň bude zachována 
výška obytného prostoru v podkroví.

Způsob rekonstrukce šikmé střechy z vnější strany je zvolen  
s ohledem na to, zda stávající parozábrana je či není funkční.

Stávající parozábrana je funkční
Postup při rekonstrukci střechy v případě funkční parozábrany:

1. Původní střešní plášť

Je nutné odstranit stávající krytinu, střešní latě a původní izola-
ci. Stávající izolace může být v některých případech ponechána 
bez výměny.

2. Vložení tepelné izolace mezi krokve

Následně je provedeno vložení vrstvy tepelné izolace v deskách 
ROCKTON, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS, případně v rolích 
MEGAROCK PLUS nebo TOPROCK SUPER. Tato izolace vyplní 
celý prostor mezi krokvemi.

3. Montáž nadkrokevních kovových držáků TOPROCK

Následuje realizace zateplení nad krokvemi, kdy je provedeno 
osazení kovových držáků TOPROCK na horní hranu krokví. 
Jejich počet a vzdálenost je určen statickým výpočtem. Volba 
výšky držáků je dána celkovou tloušťkou izolace, která má být 
aplikována nad krokvemi. Bližší informace jsou uvedeny v kapi-
tole 7. Postup části realizace zateplení nad krokvemi je shodný 
s realizací zateplení systémem TOPROCK (více na stránce 
40 a 41).

4. Vložení tepelné izolace nad krokve

Mezi kovové držáky a pomocné krokve je vložena tepelná 
izolace ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS.

5. Pokládka pojistné hydroizolační fólie difúzně otevřené

Následuje pokládka kontaktní hydroizolační difúzní fólie dle 
doporučení výrobce fólií. Tato fólie zabraňuje zatečení vody  
do tepelné izolace v důsledku netěsnosti střešní krytiny  
a umožňuje prostup případné vzdušné vlhkosti z interiéru  
do provětrávané mezery pod krytinou.

6. Pokládka střešní krytiny

Následuje montáž kontralatí a latí pro střešní krytinu 
a pokládka samotné krytiny.

Skladba šikmé střechy v případě rekonstrukce z vnější strany 

– stávající parozábrana je funkční:

  krytina na latích

  kontralatě 40 × 60 mm

  pojistná hydroizolace difúzně otevřená

   izolace vložena mezi pomocné krokve systému TOPROCK 
a mezi kovové držáky: ROCKTON, SUPERROCK, 
ROCKMIN PLUS

   izolace vložena mezi krokve: ROCKTON, SUPERROCK, 
ROCKMIN PLUS, TOPROCK SUPER, MEGAROCK PLUS

   funkční stávající parozábrana včetně konstrukce původního 
podhledu

Na obrázku je znázorněna skladba střešního pláště při variantě 
funkční stávající parozábrany, kdy je provedena v rámci rekon-
strukce z vnější strany výměna izolace mezi krokvemi a doplně-
na nová vrstva izolace nad krokve.

Termovizní snímek zateplení šikmé střechy
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Stávající parozábrana je nefunkční
Postup při rekonstrukci střechy v případě nefunkční parozábrany:

1. Původní střešní plášť

Je nutné odstranit stávající krytinu, střešní latě a vrstvu stávají-
cí tepelné izolace.

2. Pokládka nové parozábrany

Přes stávající krokve z vnější strany je provedena pokládka spe-
ciální sanační parozábrany s proměnným difúzním odporem, 
například: DÖRKEN DELTA®-NOVAFLEXX, příp. DELTA®-Sd-
FLEXX. Tato parozábrana reaguje na změny vzdušné vlhkosti. 
Čím vlhčí je vzduch, tím je fólie propustnější a difúzní odpor 
klesá. Umožňuje prostup vodní páře na horní hraně krokví. 
Tato fólie se na rozdíl od ostatních podobných fólií pokládá 
celoplošně přetažením přes krokve, bez přerušení. Vzducho-
těsně slepená a zakončená fólie tvoří spolehlivou a funkční 
paropropustnou vzduchotěsnou vrstvu. Přerušení pro stan-
dardní parozábrany představuje pracný a rizikový detail. 

3. Vložení tepelné izolace mezi krokve

Následně je provedeno vložení vrstvy tepelné izolace v deskách 
ROCKTON, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS, případně v rolích 
TOPROCK SUPER nebo MEGAROCK PLUS. Tato izolace vyplní 
celý prostor mezi krokvemi.

4. Montáž nadkrokevních kovových držáků

Následuje realizace zateplení nad krokvemi, kdy je provedeno 
osazení kovových držáků na horní hranu krokví. Jejich počet 
a vzdálenost je určen statickým výpočtem. Volba výšky držáku 
je dána celkovou tloušťkou izolace, která má být aplikována 
nad krokvemi. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 7. 
Další postup realizace je shodný s realizací zateplení nad 
krokvemi systémem TOPROCK, jediný rozdíl je v typu pojistné 
hydroizolační fólie.

5. Vložení tepelné izolace nad krokve

Mezi kovové držáky a pomocné krokve je vložena tepelná izola-
ce ROCKTON, SUPERROCK nebo ROCKMIN PLUS (více na str. 
40 a 41).

6. Pokládka pojistné hydroizolační fólie difúzně otevřené

Při tomto sanačním řešení musí být použita pojistná hydroizo-
lační fólie difúzně otevřena, například DÖRKEN DELTA®-MAXX 
PLUS s integrovanými těsnicími páskami (těsnicí páska pod 
kontralatě DELTA®-NB50). Slepením podélných spojů jednot-
livých pásů se zvyšuje stupeň těsnosti pojistné hydroizolační 
vrstvy, což může zvýšit úspory na vytápění až o 9 %.

7. Pokládka střešní krytiny

Následuje montáž kontralatí a latí pro střešní krytinu a poklád-
ka samotné krytiny.

Skladba šikmé střechy v případě rekonstrukce z vnější  

strany – stávající parozábrana je nefunkční:

   krytina na latích

   kontralatě 40 × 60 mm

   speciální pojistná hydroizolace difúzně otevřená

   izolace vložena mezi pomocné krokve systému TOPROCK 
a mezi kovové držáky: ROCKTON, SUPERROCK, 
ROCKMIN PLUS

   izolace vložena mezi krokve: ROCKTON, SUPERROCK, 
ROCKMIN PLUS, TOPROCK SUPER, MEGAROCK PLUS

   speciální parozábrana celoplošně položena přetažením 
přes krokve

   konstrukce stávajícího podhledu

Na obrázku je znázorněna skladba střešního pláště při rekon-
strukci z vnější strany při variantě aplikace nové parozábrany 
a nové tepelné izolace.

Upozornění: Řešení tohoto způsobu rekonstrukce 
popsané výše lze provést za předpokladu zachová-
ní relativní vlhkosti interiéru do 50 %. Řešení není 
vhodné pro koupelny a místnosti s dlouhodobě vyšší 
relativní vlhkostí. Pro více informací kontaktujte 
výrobce příslušných fólií.

Výsledkem provedení rekonstrukce střechy z vnější strany,  
kde je izolace vložena mezi a nad krokve, je splnění nejpřísněj-
ších požadavků na tepelnou ochranu budov. Takto lze docílit 
doporučených hodnot součinitele prostupu tepla stanovené  
pro energeticky úsporné nebo pasivní domy. V rámci tohoto 
způsobu rekonstrukce lze ve střešní konstrukci umístit 
až 460 mm tepelné izolace.
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Ukázka šikmé střechy 
historické budovy 
zateplené izolacemi 
ROCKWOOL.

 Referenční stavba Jezvé
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11.  Způsoby zateplení  
podlahy na půdě

Zateplení nepochozí podlahy na půdě – izolace v deskách v souvislé 
vrstvě

Zateplení pochozí podlahy na půdě  – izolace mezi trámkovou 
konstrukcí

Zateplení nepochozí podlahy na půdě – izolace v rolích v souvislé 
vrstvě

Zateplení nepochozí podlahy na půdě – izolace nad a mezi trámy

Zateplení pochozí podlahy na půdě – izolace mezi trámy Zateplení pochozí podlahy na půdě – izolace mezi trámy 
a v podhledu
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Pokud neplánujeme využití půdních prostor pro obytné míst-
nosti a střecha zůstane bez tepelné izolace, je vhodné zvážit 
způsob zateplení podlahy půdy nebo stropu pod nevytápěnou 
půdou. 

Toto velmi často podceňované opatření může přinést poměrně 
vysoké úspory tepla. Existuje několik způsobů zateplení půdní-
ho prostoru a to i s ohledem na to, zda bude půda v budoucnu 
využívána nebo nikoli.

Tabulka 13 –  Zateplení trámového stropu pod nevytápěnou půdou
(izolace umístěna mezi trámy a v souvislé vrstvě na podlaze půdy nebo v podhledu)

Orientační součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]
Celková tloušťka izolace                     [mm] 220+100 220+80 220+60 220+40 220 200 180 160
ROCKTON, SUPERROCK, TOPROCK SUPER 0,14 0,15 0,16 0,17 0,23 0,25 0,28 0,32
ROCKMIN PLUS 0,14 0,16 0,17 0,18 0,24 0,26 0,30 0,34
MEGAROCK PLUS 0,15 0,16 0,18 0,19 0,25 0,28 0,31 0,36

Tabulka 12 –  Zateplení trámového stropu pod nevytápěnou půdou (izolace položena v souvislé vrstvě zezhora)

Orientační součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]
Celková tloušťka izolace                     [mm] 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120
ROCKTON, SUPERROCK, TOPROCK SUPER 0,12 0,13 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,23 0,26 0,30
ROCKMIN PLUS 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,24 0,27 0,32
MEGAROCK PLUS 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,23 0,25 0,29 0,33

Uvedené hodnoty U jsou orientační.

Uvedené hodnoty U jsou orientační a jsou vypočítány se zahrnutím vlivu trámů o rozměru 220 × 140 s osovou vzdáleností 750 mm.

Zateplení nepochozí podlahy – izolace v souvislé 
vrstvě
Vytvoření nepochozí podlahy vodorovnou pokládkou 
izolace v souvislé vrstvě, která je nezatížena. Tímto 
způsobem lze zateplit podlahu nevyužívané půdy.

    Izolace položena v souvislé vrstvě (nezatížena), 
záklop, trámy

Zateplení pochozí podlahy – izolace mezi  
trámkovou konstrukcí
Vytvoření pochozí podlahy vložením izolace mezi  
dřevěné hranoly, kdy nedojde k zatížení izolační výplně. 
Pochozí podlaha vznikne zaklopením prkny nebo 
OSB deskou.

   Bednění, izolace vložena mezi trámkovou konstrukci, 
záklop, trámy

Zateplení pochozí podlahy – izolace mezi trámy
Zateplení stropní konstrukce vložením izolace mezi trámy.

   Bednění, izolace vložena mezi trámy, parozábrana,
vzduchová mezera, sádrokartonový podhled

U = 0,16

U = 0,16

U = 0,23

U = 0,17

Tloušťka izolace ROCKMIN PLUS 240 mm nebo MEGAROCK PLUS 260 mm.

Tloušťka izolace ROCKMIN PLUS 280 mm nebo MEGAROCK PLUS 300 mm.

Tloušťka izolace SUPERROCK nebo TOPROCK SUPER 220 mm. 

Zateplení pochozí podlahy – izolace mezi trámy 
a v souvislé vrstvě na podlaze půdy nebo v podhledu
Zateplení stropní konstrukce vložením izolace mezi trámy 
a do konstrukce podhledu.

   Bednění, izolace vložena mezi trámy, izolace vložena do 
sádrokartonového roštu, parozábrana, sádrokartonový 
podhled

Tloušťka izolace SUPERROCK nebo TOPROCK SUPER 260 mm; 
ROCKMIN PLUS 280 mm.

  Doporučené hodnoty pro pasivní domy   Doporučené hodnoty pro energeticky úsporné domy    

  Požadované hodnoty   Hodnoty nesplňující požadavky
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1.1.1.01 Napojení šikmé střechy na obvodový plášť
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 2 vrstvách

1.1.1.02 Napojení šikmé střechy na obvodový plášť
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 3 vrstvách

1.1.1.03 Zateplení šikmé střechy do hřebene 
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 2 vrstvách

1.1.1.04 Zateplení šikmé střechy do hřebene 
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 3 vrstvách

1.1.1.05 Zateplení šikmé střechy v úrovni kleštin
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 2 vrstvách

1.1.1.06 Zateplení šikmé střechy v úrovni kleštin
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 3 vrstvách

1.1.1.07 Osazení střešního okna do šikmé střechy
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 2 vrstvách

1.1.1.08 Osazení střešního okna do šikmé střechy
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 3 vrstvách

1.1.1.09 Ukončení u štítové zdi
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 2 vrstvách

1.1.1.10 Ukončení u štítové zdi
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 3 vrstvách 

1.1.2.01 Napojení šikmé střechy na obvodový plášť
Izolace nad krokvemi Systém TOPROCK

1.1.2.02 Napojení šikmé střechy na obvodový plášť
Izolace nad krokvemi Systém TOPROCK

1.1.2.03 Detail u hřebene
Izolace nad krokvemi Systém TOPROCK

1.1.2.04 Osazení střešního okna do šikmé střechy
Izolace nad krokvemi Systém TOPROCK

1.1.2.05 Ukončení u štítové zdi 
Izolace nad krokvemi Systém TOPROCK

12.  Vybrané konstrukční detaily  
šikmých střech

KONstrUKčNí 
Detaily

Praktické využití dále uvedených detailů je nutné pro konkrétní případy posoudit a upravit. Jedná se o vzorová řešení. Ve vybraných 
konstrukčních detailech nemohou být  vyřešena  všechna  specifika pro konkrétní řešení. Proto také nelze z vybraných detailů 
vyvodit bezprostřední právní zodpovědnost. 
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1.1.1.09 Ukončení u štítové zdi
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 2 vrstvách

1.1.1.10 Ukončení u štítové zdi
Izolace mezi a pod krokvemi vložena ve 3 vrstvách 

1.1.2.01 Napojení šikmé střechy na obvodový plášť
Izolace nad krokvemi Systém TOPROCK

1.1.2.02 Napojení šikmé střechy na obvodový plášť
Izolace nad krokvemi Systém TOPROCK

1.1.2.03 Detail u hřebene
Izolace nad krokvemi Systém TOPROCK

1.1.2.04 Osazení střešního okna do šikmé střechy
Izolace nad krokvemi Systém TOPROCK

1.1.2.05 Ukončení u štítové zdi 
Izolace nad krokvemi Systém TOPROCK
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NAPOJENÍ ŠIKMÉ STŘECHY NA
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OKAPNIČKA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
ŽB VĚNEC

BUTYLKAUČUKOVÝ TMEL
KOTVA

HYDROIZOLACE

ZDIVO

POZEDNICE 180x140mm

OCELOVÁ VÝZTUŽ

2. ALTERNATIVA S OMÍTKOU, EVENTUELNĚ
SDK DESKA LEPENÁ NA SÁDROVÉ LEPIDLO
(SUCHÁ OMÍTKA)

PAROZÁBRANA

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA     
ZÁVĚSY A SDK PROFILY      
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

Izolace mezi a pod
krokvemi vložena

ve 2 vrstvách

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI,
NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ
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e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

NÁZEV
VÝKRESU

NÁZEV
STAVBY

INVESTOR

PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT
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DATUM PODPIS

ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO
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NAPOJENÍ ŠIKMÉ STŘECHY NA
OBVODOVÝ PLÁŠŤ

AUTOR

FORMÁT A4
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OKAPNIČKA ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
ŽB VĚNEC

BUTYLKAUČUKOVÝ TMEL
KOTVA

HYDROIZOLACE

ZDIVO

POZEDNICE 180x140mm

OCELOVÁ VÝZTUŽ

PAROZÁBRANA

2. ALTERNATIVA S OMÍTKOU, EVENTUELNĚ
SDK DESKA LEPENÁ NA SÁDROVÉ LEPIDLO
(SUCHÁ OMÍTKA)

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA
ZÁVĚSY A SDK PROFILY
 3. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL VLOŽENA DO SDK ROŠTU 60mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS     
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)          

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

Izolace mezi a pod
krokvemi vložena

ve 3 vrstvách

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI,
NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ
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ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DO
HŘEBENE
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1.1.1.03Šikmá střecha
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1. VARIANTA S HŘEBENÁČEM

DRŽÁK LATĚ

LAŤ 50x35

2. VARIANTA
S VĚTRACÍ TVAROVKOU

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA     
ZÁVĚSY A SDK PROFILY      
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Izolace mezi a pod
krokvemi vložena

ve 2 vrstvách

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI,
ZATEPLENÍ DO HŘEBENE
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ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DO
HŘEBENE

AUTOR

FORMÁT A4

1.1.1.04Šikmá střecha
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1. VARIANTA S HŘEBENÁČEM

DRŽÁK LATĚ

LAŤ 50x35

2. VARIANTA
S VĚTRACÍ TVAROVKOU

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA
ZÁVĚSY A SDK PROFILY
 3. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL VLOŽENA DO SDK ROŠTU 60mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS     
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)          

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Izolace mezi a pod
krokvemi vložena

ve 3 vrstvách

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI,
ZATEPLENÍ DO HŘEBENE
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ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY V
ÚROVNI KLEŠTIN

AUTOR

FORMÁT A4

1.1.1.05Šikmá střecha
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1. VARIANTA S HŘEBENÁČEM

DRŽÁK LATĚ

LAŤ 50x35

2. VARIANTA
S VĚTRACÍ TVAROVKOU

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA     
ZÁVĚSY A SDK PROFILY      
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Izolace mezi a pod
krokvemi vložena

ve 2 vrstvách

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI,
ZATEPLENÍ V ÚROVNI KLEŠTIN
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ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY V
ÚROVNI KLEŠTIN

AUTOR

FORMÁT A4

1.1.1.06Šikmá střecha
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1. VARIANTA S HŘEBENÁČEM

DRŽÁK LATĚ

LAŤ 50x35

2. VARIANTA
S VĚTRACÍ TVAROVKOU

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA
ZÁVĚSY A SDK PROFILY
 3. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL VLOŽENA DO SDK ROŠTU 60mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS     
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)          

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Izolace mezi a pod
krokvemi vložena

ve 3 vrstvách

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI,
ZATEPLENÍ V ÚROVNI KLEŠTIN
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OSAZENÍ STŘEŠNÍHO OKNA DO
ŠIKMÉ STŘECHY
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FORMÁT A4
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STŘEŠNÍ OKNO S TEPELNĚIZOLAČNÍM
SYSTÉMOVÝM LÍMCEM

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA     
ZÁVĚSY A SDK PROFILY      
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Izolace mezi a pod
krokvemi vložena

ve 2 vrstvách

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI,
OSAZENÍ STŘEŠNÍHO OKNA
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STŘEŠNÍ OKNO S TEPELNĚIZOLAČNÍM
SYSTÉMOVÝM LÍMCEM

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA
ZÁVĚSY A SDK PROFILY
 3. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL VLOŽENA DO SDK ROŠTU 60mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS     
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)          

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

Izolace mezi a pod
krokvemi vložena

ve 3 vrstvách

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI,
OSAZENÍ STŘEŠNÍHO OKNA
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OPLECHOVÁNÍ DLE ČSN 73 36 10 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

BUTYLKAUČUKOVÝ TMEL

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA     
ZÁVĚSY A SDK PROFILY      
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

Izolace mezi a pod
krokvemi vložena

ve 2 vrstvách

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI,
UKONČENÍ U ŠTÍTOVÉ ZDI
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e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
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INVESTOR

PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ

DATUM PODPIS

ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO

1:10

UKONČENÍ U ŠTÍTOVÉ ZDI

AUTOR

FORMÁT A4

1.1.1.10Šikmá střecha
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BUTYLKAUČUKOVÝ TMEL

OPLECHOVÁNÍ DLE ČSN 73 36 10 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA
ZÁVĚSY A SDK PROFILY
 3. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL VLOŽENA DO SDK ROŠTU 60mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS     
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)          

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ       40x60mm
KONTRALATĚ      40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
KROKVE       120x160mm     
1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI KROKVEMI :  160 mm
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS
POMOCNÝ ROŠT      40x120mm
2. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝM ROŠTEM  120 mm
  ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 
PAROZÁBRANA     
ZÁVĚSY A SDK PROFILY      
SÁDROKARTONOVÉ DESKY    12,5mm
 (DLE MONTÁŽNÍCH PRAVIDEL VÝROBCE SDK)

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

Izolace mezi a pod
krokvemi vložena

ve 3 vrstvách

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI,
UKONČENÍ U ŠTÍTOVÉ ZDI
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TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

NÁZEV
VÝKRESU

NÁZEV
STAVBY

INVESTOR

PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ

DATUM PODPIS

ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO

1:10

NAPOJENÍ ŠIKMÉ STŘECHY NA
OBVODOVÝ PLÁŠŤ

AUTOR

FORMÁT A4

1.1.2.01Šikmá střecha
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OKAPNIČKA

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
ŽB VĚNEC
KOTVA

HYDROIZOLACE

ZDIVO

POZEDNICE 180x140mm

OCELOVÁ VÝZTUŽ

PALUBOVÝ OBKLAD

SVISLÉ TRÁMKY 50x35mm

2. ALTERNATIVA S OMÍTKOU, EVENTUELNĚ
SDK DESKA LEPENÁ NA SÁDROVÉ LEPIDLO
(SUCHÁ OMÍTKA)

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ      40x60mm
KONTRALATĚ     40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝMI KROKVEMI 60x60 AŽ 120 mm :
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 60-120mm
IZOLACE ROCKWOOL MEZI KOVOVÝMI DRŽÁKY :  160 mm
 PRO DRŽÁK VÝŠKY 120mm: tl.120 mm
 PRO DRŽÁK VÝŠKY 180mm: tl.180 mm
POMOCNÉ KROKVE    60x(60-120)mm
KOVOVÝ DRŽÁK      120 nebo180mm
     KOTVENÝ OCEL. POZINK. HŘEBY ODOLNÝMI PROTI VYTRŽENÍ
PAROZÁBRANA - TĚŽKÝ ASFALTOVÉHO PÁS S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
BEDNĚNÍ      24mm
KROKVE      120x160mm

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ
TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

POZNÁMKA: OSOVÁ VZDÁLENOST OCELOVÝCH
DRŽÁKŮ DLE STATIKÉHO VÝPOČTU

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY S IZOLACÍ NAD KROKVEMI - SYSTÉM TOPROCK,
NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Izolace nad krokvemi
Systém TOPROCK
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TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
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PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ
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ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO

1:10

NAPOJENÍ ŠIKMÉ STŘECHY NA
OBVODOVÝ PLÁŠŤ

AUTOR

FORMÁT A4

1.1.2.02Šikmá střecha
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OKAPNIČKA

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
ŽB VĚNEC
KOTVA

HYDROIZOLACE

ZDIVO

POZEDNICE 180x140mm

OCELOVÁ VÝZTUŽ

PALUBOVÝ OBKLAD

SVISLÉ TRÁMKY 50x35mm

OCELOVÁ KOTVA

2. ALTERNATIVA S OMÍTKOU, EVENTUELNĚ
SDK DESKA LEPENÁ NA SÁDROVÉ LEPIDLO
(SUCHÁ OMÍTKA)

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ
TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

POZNÁMKA: OSOVÁ VZDÁLENOST OCELOVÝCH
DRŽÁKŮ DLE STATIKÉHO VÝPOČTU

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ      40x60mm
KONTRALATĚ     40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝMI KROKVEMI 60x60 AŽ 120 mm :
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 60-120mm
IZOLACE ROCKWOOL MEZI KOVOVÝMI DRŽÁKY :  160 mm
 PRO DRŽÁK VÝŠKY 120mm: tl.120 mm
 PRO DRŽÁK VÝŠKY 180mm: tl.180 mm
POMOCNÉ KROKVE    60x(60-120)mm
KOVOVÝ DRŽÁK      120 nebo180mm
     KOTVENÝ OCEL. POZINK. HŘEBY ODOLNÝMI PROTI VYTRŽENÍ
PAROZÁBRANA - TĚŽKÝ ASFALTOVÉHO PÁS S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
BEDNĚNÍ      24mm
KROKVE      120x160mm

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY S IZOLACÍ NAD KROKVEMI - SYSTÉM TOPROCK,
NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ, ŘEŠENÍ PRO PASIVNÍ DOMY

Izolace nad krokvemi
Systém TOPROCK
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DETAIL U HŘEBENE

AUTOR

FORMÁT A4

1.1.2.03Šikmá střecha
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1. VARIANTA S HŘEBENÁČEM

DRŽÁK LATĚ

LAŤ 50x35

2. VARIANTA
S VĚTRACÍ TVAROVKOU

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ      40x60mm
KONTRALATĚ     40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝMI KROKVEMI 60x60 AŽ 120 mm :
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 60-120mm
IZOLACE ROCKWOOL MEZI KOVOVÝMI DRŽÁKY :  160 mm
 PRO DRŽÁK VÝŠKY 120mm: tl.120 mm
 PRO DRŽÁK VÝŠKY 180mm: tl.180 mm
POMOCNÉ KROKVE    60x(60-120)mm
KOVOVÝ DRŽÁK      120 nebo180mm
     KOTVENÝ OCEL. POZINK. HŘEBY ODOLNÝMI PROTI VYTRŽENÍ
PAROZÁBRANA - TĚŽKÝ ASFALTOVÉHO PÁS S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
BEDNĚNÍ      24mm
KROKVE      120x160mm

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY S IZOLACÍ NAD KROKVEMI - SYSTÉM TOPROCK,
DETAIL U HŘEBENE

Izolace nad krokvemi
Systém TOPROCK
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TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161

NÁZEV
VÝKRESU

NÁZEV
STAVBY

INVESTOR

PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ

DATUM PODPIS

ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO

1:10

OSAZENÍ STŘEŠNÍHO OKNA DO
ŠIKMÉ STŘECHY

AUTOR

FORMÁT A4

1.1.2.04Šikmá střecha

180

120

x

STŘEŠNÍ OKNO S TEPELNĚIZOLAČNÍM
SYSTÉMOVÝM LÍMCEM

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ      40x60mm
KONTRALATĚ     40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝMI KROKVEMI 60x60 AŽ 120 mm :
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 60-120mm
IZOLACE ROCKWOOL MEZI KOVOVÝMI DRŽÁKY :  160 mm
 PRO DRŽÁK VÝŠKY 120mm: tl.120 mm
 PRO DRŽÁK VÝŠKY 180mm: tl.180 mm
POMOCNÉ KROKVE    60x(60-120)mm
KOVOVÝ DRŽÁK      120 nebo180mm
     KOTVENÝ OCEL. POZINK. HŘEBY ODOLNÝMI PROTI VYTRŽENÍ
PAROZÁBRANA - TĚŽKÝ ASFALTOVÉHO PÁS S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
BEDNĚNÍ      24mm
KROKVE      120x160mm

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY S IZOLACÍ NAD KROKVEMI - SYSTÉM TOPROCK,
OSAZENÍ STŘEŠNÍHO OKNA

Izolace nad krokvemi
Systém TOPROCK
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TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
e-mail: info@rockwool.cz tel. 800 161 161
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NÁZEV
STAVBY
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PROJEKTANT

ZODP. PROJEKTANT

STUPEŇ

DATUM PODPIS

ČÍSLO VÝKRESUMĚŘÍTKO

1:10

UKONČENÍ U ŠTÍTOVÉ ZDI

AUTOR

FORMÁT A4

1.1.2.05Šikmá střecha
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BUTYLKAUČUKOVÝ TMEL

OPLECHOVÁNÍ DLE ČSN 73 36 10 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

x - TLOUŠŤKA IZOLANTŮ DLE TEPELNĚ TECHNICKÉHO POSOUZENÍ, DLE ČSN 73 05 40-2

y - TLOUŠŤKA ZATEPLOVANÉHO ZDIVA

SKLADBA STŘECHY

STŘEŠNÍ KRYTINA NA LATÍCH
LATĚ      40x60mm
KONTRALATĚ     40x60mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE - DIFŮZNÍ KONTAKTNÍ FÓLIE
IZOLACE ROCKWOOL MEZI POMOCNÝMI KROKVEMI 60x60 AŽ 120 mm :
 ROCKTON, SUPERROCK  nebo ROCKMIN PLUS 60-120mm
IZOLACE ROCKWOOL MEZI KOVOVÝMI DRŽÁKY :  160 mm
 PRO DRŽÁK VÝŠKY 120mm: tl.120 mm
 PRO DRŽÁK VÝŠKY 180mm: tl.180 mm
POMOCNÉ KROKVE    60x(60-120)mm
KOVOVÝ DRŽÁK      120 nebo180mm
     KOTVENÝ OCEL. POZINK. HŘEBY ODOLNÝMI PROTI VYTRŽENÍ
PAROZÁBRANA - TĚŽKÝ ASFALTOVÉHO PÁS S HLINÍKOVOU FÓLIÍ
BEDNĚNÍ      24mm
KROKVE      120x160mm

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY S IZOLACÍ NAD KROKVEMI - SYSTÉM TOPROCK,
UKONČENÍ U ŠTÍTOVÉ ZDI

Izolace nad krokvemi
Systém TOPROCK



Pasivní dům KOBerOVy

Pasivní dům KOBerOVy

rodinná vila, Josefův Důl

Pasivní dům KOBerOVy

rekonstrukce historické budovy, Jezvé

rodinná vila, Praha-Krč

referenční budovy 
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rodinný dům, Bílovice nad svitavou

rodinný dům, líně

rekonstrukce fary, Jezvé

rodinný dům, Brno Žebětín

Dřevostavba, trnovo

rodinný dům, Oldřichovice u třince
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ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín
e-mail: info@rockwool.cz
technické poradenství:  800 161 161
www.rockwool.cz
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