
Bezpe�ný sklon st�echy - minimální hodnota je stanovena normou �SN 73 19 01

Zvýšený požadavek na t�snost podst�ešního prostoru

Vzhledem k zatížení konstrukce, použít lat� 40×60 mm (po�ítáno na rozte� krokví 1 m), 
V klimatické oblasti K3 použít �eskou šablonu ve verzi Horal.

Tabulka p�esah� krytiny     p�esah krytiny (mm) / rozte� latí (mm)   
sklon 

st�echy
(°) od - do

šablona
400×400 mm 

bobrovka
400×240 mm

obdélník
600×300 mm 

Rhombus
400×440 mm 

Rhombus 
šablona

400×440 mm

Klimatická oblast K1

18°- 24° 150/225

25°- 29° 120/240 100/295 90/174

30°- 39°

85/210

120/140

100/250

100/295 90/174

40°- 45°
100/150

90/305
80/186

45°- více 80/315

Klimatická oblast K2

25°- 29° 150/225

30°- 39° 85/210 120/140 120/240 100/295 90/174

40°- 45°
85/210

120/140
100/250

90/305
80/186

45°- více 100/140 80/315

Klimatická oblast K3
30°- 39° 150/225

40°- 45°
85/105

120/240 100/295
90/174

45°- více 100/250 90/305

1. stupně  - hydroizolace nad vzduchovou vrstvou

3. stupně - hydroizolace na pevný podklad

2. stupně  - hydroizolace na podkladní vrstvu

1

1.1 1. stupně fólie pod kontralatěmi přesah volný, bez utěsnění

označení stupně těsnosti kolem kontralatě spojení hydroizolačních vrstevspecifikace použitého materiálu

2.1  2. stupně,Třída A fólie
desky

pod kontralatěmi přesah volný, bez utěsnění

2.2 2. stupně.,Třída B asfaltové pásy typu R,S
desky

pod kontralatěmi přesah přibitý, bez utěsnění

2.3 2. stupně,Třída C fólie
desky

pod kontralatěmi přesah svařený nebo slepený

3.1 3. stupně, Třída A pásy na bázi plastů, kaučuku
hydroizolační asfaltové pásy typu R,S

pod kontralatěmi přesah svařený nebo slepený

3.2 3. stupně, Třída B pásy na bázi plastů, kaučuku
hydroizolační asfaltové pásy typu R,S

přes kontralatě přesah svařený nebo slepený

3

2

Tabulka stupně těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev      

Klimatická oblast je pro pot�ebu 
pokládky charakterizována sn�hovou 
oblastí a nadmo�skou výškou.
Klimatickou oblast lze pro danou obec 
nalézt na www.cembrit.cz v oddíle 
klimatická oblast. 
Podle za�azení stavby do dané klimatické 
oblasti je stanoven p�esah krytiny pro 
použitý formát a sklon st�echy. 
Skládané krytiny obecn� nejsou t�sné 
proti prachovému sn�hu, prachu a proti 
vod� p�sobící hydrostatickým tlakem, 
proto je doporu�eno krytinu doplnit 
vhodnou hydroizolací.
 Projektant nebo realiza�ní firma musí p�i 
celkovém �ešení st�echy zohlednit místní 
podmínky a funk�nost okolních staveb, 
bezpe�nost provozu kolem objektu (pád 
sn�hu se st�echy) a �lenitost st�echy, 
podle dané klimatické oblasti.
Stupe� t�snosti hydroizola�ní vrstvy 
se musí navrhnout podle skute�ných 
podmínek v dané oblasti stavby. Stavba 
postavená na kopci se bude chovat jinak, 
než ta samá stavba v té samé lokalit�, 
ale stojící v zástavb� budov nebo v údolí. 
Aby podst�ešní konstrukce plnila svoji 
funkci musí být správný návrh její skladby 
podpo�en bezchybn� odvedenou prací 
realiza�ní firmy.
P�edpokladem dob�e odvedené práce 
je znalost vlastností jednotlivých typ� 
hydroizola�ních fólií a jejich možnost 
použití v dané skladb� st�ešního plášt�. 
T�snost podst�ešní konstrukce je stále 
podce�ována. Dopl�ková hydroizola�ní 
vrstva není ur�ena jen na p�echodnou 
dobu p�ed položením krytiny, ale její 
funkce (kvalita provedení) se projeví 
v extrémních podmínkách, tání zafou-
kaného sn�hu, p�ípadn� zate�ení pod 
krytinu za p�sobení hydrostatického 
tlaku.

Jak postupovat p�i volb� krytiny a �ešení st�ešního plášt�
1) Ur�ení klimatické oblasti dané stavby:  a) internet www.cembrit.cz/klima
 b) tabulka - klimatické oblasti
2) Podle klimatické oblasti a sklonu st�echy vybrat typ krytiny, rozte� latí 
 a p�esah krytiny v tabulce - Tabulka p�esah� krytiny.
3) Stanovit pot�ebný stupe� t�snosti dopl�kové hydroizola�ní vrstvy
4) Ur�it skladbu st�ešního plášt� a typ pojistné hydroizola�ní vrstvy (str. 2) 

Klimatická oblast -  t�snost st�ešního plášt�
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rd - Ekvivalentní difúzní tlouš�ka 
 Odpor materiálu v��i pr�niku 

páry vztažený na sloupec vzdu-
chu p�epo�tený na tlouš�ku 
materiálu. 

UV - Stálost proti UV zá�ení 
 Odolnost proti sv�telnému 
 zá�ení v m�sících.

P - Pevnost p�i p�etrhu podélná
 Pevnost  materiálu ší�ky 5 cm 

proti p�etržení (N/5 cm). 

rd (m)

UV (v m�sících)

P (N/5 cm)

Pásy na bázi plastů, pásy na bázi kaučuku, asfaltové pásy  
přesah svařený nebo slepený 

  

Delta Foxx  

JUTA TOP 

0.02 6 ano 

0.02 9 ano

www.juta.cz www.pktt.cz www2.dupont.com/Tyvek_Construction/cs_CZwww.dorken.cz
Technické údaje jsou p�evzaty od dodavatel� materiál� a nemusejí odpovídat aktuální skute�nosti.

Toto �ešení lze aplikovat i do nižších sklon� st�ech a je vhodné do klimatické oblasti III 
. Podst�eší je odolné proti zafoukání prachového sn�hu proti vod� p�sobící hydrosta-
tickým tlakem. Protože se jedná o t�ípláš�ovou st�echu je nutno zajistit pro odv�trání 
dv� v�trací mezery. Proto je tato skladba vhodná pro sedlové st�echy,  použití u jiných 
typu st�ech je již komplikovan�jší. 

T�snost dopl�kových hydroizola�ních vrstev - 2 stupe�

T�snost dopl�kových hydroizola�ních vrstev - 1 stupe�

Dvoupláš�ová st�echa 
Dopl�ková hydroizolace kontaktní na pevný 
podklad (difúzn� otev�ená) s v�tráním nad poj. 
hydroizolací  

Dvoupláš�ová st�echa 
Dopl�ková hydroizolace kontaktní na tepel-
nou izolaci (difúzn� otev�ená) s v�tráním 
nad poj. hydroizolací 

T�ípláš�ová st�echa
Dopl�ková hydroizolace bezkontaktní voln� 
napnutá s v�tráním nad a pod fólií 

Pásy na bázi plastů, pásy na bázi kaučuku, asfaltové pásy 
 

Jutadach 135 0.02 4 ano 

Jutadach 150 0.04 4 ano 
Tyvek Solid 0.02 4 ano 
Tyvek Supro 0.02 4 ano 

0.02 3 ano 

0.15 3 ano DELTA MAX / PLUS 
PK - FOL  HP 0.15 3 ano 

Nicofol HP 0.03 3 ano 

Jutadach 115 0.02 4 ano 
Tyvek Solid 0.02 4 ano 

0.02 3 ano 

PK - FOL  HP 0.02 3 ano 

Jutafol DTB 4.22 4 ano 
Delta PVG 3 6 ano 

DELTA VENT N / PLUS 

DELTA VENT S / PLUS 

Jutafol  D 110 0.98 3 ano 220

Dragofol 3 3 ano 400

Nicofol  MP 0.66 3 ano 450

Jutacon  77.2 12 800

T�ípláš�ová st�echa
Dopl�ková hydroizolace kontaktní na pevný 
podklad (Rd>0,3) s v�tráním nad a pod poj. 
hydroizolací

T�snost dopl�kových hydroizola�ních vrstev - 3 stupe�

www.cembrit.cz

Dvoupláš�ová st�echa 
Dopl�ková hydroizolace kontaktní na pevný 
podklad (difúzn� otev�ená) s v�tráním nad poj. 
hydroizolací  

T�ípláš�ová st�echa
Dopl�ková hydroizolace na pevný podklad
s v�tráním nad pod poj hydroizolací

Ch - Chemická odolnost
 Údaj o možnosti použití mate-

riálu v p�ípad� chemicky ošet-
�ených konstrukcí.

Fólie bezkontaktní, nesmí se dotýkat izolace v míst� prov�šení. Je 
nefunk�ní, když leží na pevném podkladu, není vhodná na složit�jší 
tvary st�ech. Není vhodná pro objemov� nestálé tepelné izolace.

Pro vytvo�ení vodot�sného podst�eší je p�esah fólie slepený.

Fólie kontaktní na pevný podklad. Izolace smí být doražena až po záklop, protože fólie 
propustí dostate�né množství vodní páry.

Fólie kontaktní na tepelnou izolaci. Propustí vodní páry v relativn� velkém množství, 
nevyžadují v�trací mezeru pod fólií.
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