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Úvod
Šikmé střechy s nejrůznějšími druhy krytin – ať už z přírodních 

nebo umělých materiálů, břidlice, pálených nebo betonových 

tašek atd. – byly vždy nejběžnějším řešením zastřešení obyt-

ných domů a jsou často používány i u nebytových staveb. 

Jejich všestrannost a relativně malé nároky na údržbu jsou 

umocněny estetickým vzhledem, který může dotvářet atraktivní 

exteriér stavby.

Sklon střechy zajišťuje odvod srážkové vody a liší se podle po-

žadavků jednotlivých druhů krytiny. V mnoha rodinných i byto-

vých domech postavených v minulém století byl prostor půdy 

ponechán nezateplený. V současnosti je řada těchto podkroví 

rekonstruována a poskytuje atraktivní obytnou plochu se šikmý-

mi stropy a střešními okny. Také nově navrhované stavby např. 

pro komerční a administrativní účely často využívají prostor 

pod střechou jako užitný. 

Aktuální požadavky na tepelnou ochranu budov a splnění 

dalších kritérií – např. požární bezpečnosti a ochrany proti 

hluku – zvyšují náročnost a význam správného návrhu a pro-

vedení izolace šikmých střech. 

Tato příručka se zabývá řešeními izolace v úrovni krokví a pod 

krokvemi, kdy je podkroví vytápěné a slouží jako užitný 

prostor.

O
ch

ra
na

 p
ří

ro
dy

Po
žá

rn
í

 o
ch

ra
na

Te
p

lo
Ti

ch
o

… od tepelné izolace, poskytuje energetickou úspornost

 … od akustické izolace, snižuje přenos hluku

… od nehořlavé izolace, zvyšuje bezpečnost

… přináší úpory fosilních paliv, šetří životní prostředí



3

TI 435 U
Izolační materiál vyrobený z minerálních skleně-

ných vláken s kašírováním světlou skelnou textilií. Dodává 

se v rolích, vyznačuje se zvýšenou tuhostí, která usnadňuje 

instalaci. Materiál špičkových vlastností určený speciálně 

pro přídavnou izolaci pod krokve od minimální tloušťky 

30 mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ  = 0,035 W/m.K. 

Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý 

– třída reakce na oheň A1. 

Classic 035
Izolační materiál vyrobený z minerálních skleně-

ných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se 

v rolích. Classic 035 má špičkové teplněizolační vlastnosti 

– součinitel tepelné vodivosti λ  = 0,035 W/m.K. Výrobek 

má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý – třída re-

akce na oheň A1. Může být použit jako alternativa pro pří-

davnou vrstvu pod krokvemi od minimální tloušťky 50 mm.

Výhody
Izolace v šikmé střeše může podle svého umístění 
vytvářet „teplou“ nebo „studenou“ střechu.
Pokud je položena v úrovni stropu pod nezateplenou 
střechou, hovoříme o „studené“ střeše. Toto řešení 
je obvykle nejlevnější variantou, ale znemožňuje 
využití podkroví jako užitné plochy.
Izolace v úrovni krokví, tj. mezi krokvemi, pod kro-
kvemi, případně nad krokvemi, je řešením, jež po-
skytuje další teplý a atraktivní obytný prostor, kte-
rý zvyšuje hodnotu domu, aniž by výrazně měnil 
vnější vzhled. 

Unifit 035, Unifit 039 
Izolační materiály vyrobené z minerálních skleně-

ných vláken bez povrchové úpravy. Dodávají se v rolích, 

vyznačují se zvýšenou tuhostí, která usnadňuje instalaci 

– po stlačení drží mezi krokvemi třením. Na povrchu jsou 

opatřeny značením pro lehčí měření a řezání na míru. Uni-

fit 035 má špičkové teplněizolační vlastnosti – součinitel 

tepelné vodivosti λ  = 0,035 W/m.K, Unifit 039 má sou-

činitel tepelné vodivosti λ  = 0,039 W/m.K. Oba výrobky 

mají vysokou zvukovou pohltivost a jsou nehořlavé 

– třída reakce na oheň A1.

Classic 040
Univerzální izolační materiál vyrobený z mi-

nerálních skleněných vláken bez povrchové úpravy. 

Dodává se v rolích, má součinitel tepelné vodivosti 

λ  = 0,040 W/m.K. Má vysokou zvukovou pohltivost a je 

nehořlavý – třída reakce na oheň A1. Výhodou je vysoký 

stupeň komprese – úspora při manipulaci, dopra-

vě a skladování. 

TP 116, TP 115
Izolační materiály vyrobené z minerálních skle-

něných vláken bez povrchové úpravy. Dodávají se v des-

kách, součinitel tepelné vodivosti λ  = 0,037 W/m.K. Mají 

vysokou zvukovou pohltivost a jsou nehořlavé – třída re-

akce na oheň A1. Mohou být použity také pro přídavnou 

vrstvu pod krokve od minimální tloušťky 40 mm. 

Produkty 
Knauf Insulation
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řešení
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0,24*
požadovaná 
hodnota

0,30*
požadovaná 
hodnota

0,16*
doporučená 
hodnota

Krokev b×h

Min. vzdál. krokví

Typ izolace

Tloušťka izolace

Dřevo/ocel

Vzdál. profilů

Typ izolace

Tloušťka izolace

Dřevo/ocel

Vzdál. profilů

Typ izolace

Tloušťka izolace

 Spotřeba energie**  (kWh/rok)

 Náklady**  (Kč/rok)

 0,24 

60×200

600

Unifit 035

200

Ocel

CD – 500

17 856

20 350

 U W/(m2.K) 

0,24 

 0,24 

60×200

600

Unifit 039

200

Dřevo

50×30 – 500

17 856

20 350

 U W/(m2.K) 

0,24 

 0,30 

100×160

900

Unifit 039

160

Ocel

CD – 500

18 884

21 430

 U W/(m2.K) 

0,30 

 0,24 

100×160

900

Classic 040

160

Ocel

CD – 500

TP 116/TP 115

60

17 856

20 350

 U W/(m2.K) 

0,24 

* Šikmé a ploché střechy se sklonem do 45°    * Šikmé a ploché střechy se sklonem nad 45°   ** Poznámky k vý

Knauf Insulation nabízí výrobky pro 

celou řadu izolačních systémů šik-

mých střech, které splňují požadavky 

platných ČSN, jsou vhodné pro různé 

konstrukční varianty a mohou dosaho-

vat různých stupňů tepelněizolačních 

vlastností. 

Tabulka na této straně přehledně 

graficky znázorňuje vybrané příklady 

možných řešení pro vytvoření teplého 

obytného podkroví. Izolace v jedné vrstvě

4

str. 12 - 17

 0,23 

100×160

900

Unifit 039

160

Ocel

CD – 500

TP 116/TP 115

60

17 685

20 160
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počtu na str. 33

 0,18 

60×200

600

Unifit 035

200

Dřevo

50×60 – 500

TP 116/TP 115

60

16 828

19 260

 U W/(m2.K) 

0,18 

 0,19 

60×200

600

Unifit 039

200

Dřevo

50×60 – 500

TP 116/TP 115

60

16 999

19 440

 U W/(m2.K) 

0,19

 0,20 

60×200

600

Unifit 039

200

Ocel

CD – 500

TP 116/TP 115

60

17 171

19 620

 U W/(m2.K) 

0,20 

 0,16 

100×160

900

Unifit 035

160

Dřevo

50×120 – 500

TP 116/TP 115

120

Ocel

CD – 500

TP 116/TP 115

60

16 485

18 900

 U W/(m2.K) 

0,16 

 0,15 

100×160

900

Unifit 035

160

Dřevo

50×80 – 500

TP 116/TP 115

80

Dřevo

50×60 – 500

TP 116/TP 115

60

16 314

18 720

 U W/(m2.K) 

0,15 

 0,14 

60×200

600

Unifit 035

200

Dřevo

50×80 – 500

TP 116/TP 115

80

Dřevo

50×60 – 500

TP 116/TP 115

60

16 142

18 540

 U W/(m2.K) 

0,14 

 0,13 

60×200

600

Unifit 035

200

Dřevo

50×100 – 500 

Unifit035

100

Dřevo

50×50 – 500

TI 435 U

50

15 971

18 360

 U W/(m2.K) 

0,13

Izolace ve třech vrstvách

str. 18 - 23 str. 24 - 29

Izolace ve dvou vrstvách
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Pokud chceme využít půdní prostor, nebo ale-

spoň jeho část, je třeba tepelnou izolaci umístit 

v úrovni krokví. V minulosti se obvykle izolace 

vkládala pouze mezi krokve zdola tak, aby byla 

ponechána větrací dutina pod pojistnou hydroi-

zolací. S růstem požadavků na tepelnou ochra-

nu je třeba navrhovat řešení, která tyto nároky 

splní při rozumných nákladech a při minimálním 

omezení pro řešení vnitřního prostoru. Pro ná-

vrh skladby konstrukčních vrstev šikmé střechy 

z tepelnětechnického hlediska je třeba vzít v úva-

hu požadované tepelněizolační parametry, sklon 

střechy, konstrukční výšku krokví, typ, parametry 

a umístění parotěsné folie a pojistné hydroizolač-

ní folie. Možnost vyplnění celé výšky dutiny mezi 

krokvemi záleží na typu použité pojistné hydroi-

zolace (PHI). 

Požární odolnost stavebních konstrukcí, tedy 

i skladeb šikmých střech, se hodnotí zásadně 

pro celý systém. Od šikmé střechy jako systému je 

obvykle požadována požární odolnost REI, kde 

jednotlivé mezní stavy představují: R – únosnost 

a stabilita, E – celistvost, I – izolace (teplo-

ta na neohřívaném povrchu). Výrobci systémů 

(např. sádrokartonový systém Knauf) poskytují ve 

svých podkladech odzkoušené skladby se stano-

venou klasifikací požární odolnosti. Ve skladbě je 

obvykle specifikován typ použité izolace, její min. 

tloušťka a objemová hmotnost, případně třída re-

akce na oheň nebo bod tavení vláken. Splněním 

Využití podkroví jako obytného prostoru

těchto a ostatních předepsaných požadavků 

systému je dosažena deklarovaná požární odol-

nost. V dalším textu jsou prezentovány hodnoty 

požární odolnosti sádrokartonových systémů 

Knauf při použití specifikovaných typů a tlouštěk 

izolací Knauf Insulation:

Vložením izolací Knauf Insulation z minerálních 

skleněných vláken do dutiny střechy mezi krokve-

mi dosáhneme podstatného zlepšení vzduchové 

neprůzvučnosti celé skladby. Z akustického hle-

diska je šikmá střecha dvojitou konstrukcí, v níž 

krokve a další nosné prvky působí jako akustické 

mosty zhoršující výslednou hodnotu neprůzvuč-

nosti. V dalším textu jsou uvedeny hodnoty vá-

žené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw 

skladeb konstrukcí při použití sádrokartonových 

systémů Knauf společně s danými typy a tloušťka-

mi izolace Knauf Insulation mezi krokvemi, popř. 

i pod krokvemi šikmé střechy o sklonu 45°, se 

skládanou krytinou z pálených nebo betonových 

tašek na dřevěném laťování s pojistnou hydroizo-

lační fólií. Při provedení celoplošného bednění 

mohou být hodnoty Rw ještě mírně vyšší, bezpeč-

ně lze vzít hodnoty Rw uvedené. 

Případná druhá (nebo i třetí) vrstva izolace se vklá-

dá mezi a pod ocelové profily spodní konstrukce 

opláštění, nebo mezi dřevěné hranoly či latě. 

Při výpočtu je nutno respektovat tepelné mosty, 

které vytvářejí krokve a prvky spodní konstrukce 

opláštění.   

Možné alternativy 
umístění izolace v šikmé střeše:

Teplá střecha
mezi krokvemi

Teplá střecha
mezi a pod krokvemi

Studená střecha
strop pod nevytápěnou půdou

Podrobné podmínky 
pro projektování
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Základním požadavkem pro šikmé střechy je dodr-

žení stanoveného součinitele prostupu tepla (UN). 

Platná ČSN 73 0540–2 (Změna Z1–2005) Tepelná 

ochrana budov – část 2: Požadavky předepisuje 

dvě úrovně – požadovaný UN a doporučený UN. 

Při výpočtu je nutno respektovat tepelné mosty, 

které vytvářejí krokve a prvky spodní konstrukce 

opláštění. 

Přehled je uveden v následující tabulce:

Pozn.:  Za lehké konstrukce se považují konstrukce s plošnou hmotností vrstev 
od vnitřního líce k tepelněizolační vrstvě včetně do 100 kg/m2. 
Ostatní konstrukce se považují za těžké.

Norma ČSN 73 0540–2 požaduje, aby bylo prokázáno, že nedojde ke kon-

denzaci uvnitř konstrukce v případech, kdy je tím ohrožena požadovaná 

funkce. Ohrožením požadované funkce je např. zkrácení předpokládané ži-

votnosti, snížení vnitřní povrchové teploty, vedoucí ke vzniku plísní, objemové 

změny, zvýšení objemové hmotnosti nad rámec statického výpočtu atd.

Ke snížení rizika kondenzace vkládáme do konstrukce parotěsnou vrstvu, 

která se umísťuje na teplou stranu izolace, případně mezi vrstvy izolace. Tím 

podstatně omezíme pronikání vodních par do konstrukce střechy. Parotěsná 

vrstva musí být souvislá a spoje musí být utěsněny. 

Skladba střechy s přídavnou vrstvou izolace pod krokvemi a parotěsnou fólií 

mezi vrstvami izolace musí být vždy ověřena z hlediska rizika kondenzace 

vodní páry. Parotěsná fólie se obvykle instaluje pod krokve, což přináší dvě 

výhody – menší množství porušení upevňovacími prostředky a možnost vést 

Posouzení rizika 
kondenzace

Kromě dalších požadavků je dle normy ČSN 73 0540–2 třeba po-

soudit teplotu vnitřního povrchu konstrukce v zimním období ve vztahu 

k minimální požadované vnitřní povrchové teplotě θsi,N ve °C. Tímto po-

stupem se prokazuje, že nedojde k povrchové kondenzaci, která může 

být příčinou růstu plísní. Rozhodující pro toto kritérium jsou kritické de-

taily – např. tepelné mosty v konstrukci a tepelné vazby mezi konstruk-

cemi – např. ostění, kouty atd. Pro řešení je třeba stanovit teplotní pole 

kritického detailu.

Posouzení nejnižší vnitřní 
povrchové teploty konstrukcí

Typ konstrukce

Součinitel prostupu tepla 
UN [W/(m2.K)]

Požadované 
hodnoty

Doporučené 
hodnoty

Střecha plochá a šikmá se sklonem ≤ 45° 0,24 0,16

Strop pod nevytápěnou půdou 
se střechou bez tepelné izolace 0,30 0,20

Střecha strmá 
se sklonem > 45°

lehká 0,30 0,20

těžká 0,38 0,25

instalace v prostoru před fólií s vyloučením prostupů, jejichž utěsnění je pro-

blematické. 

S ohledem na současné normové požadavky se použití kontaktních, vyso-

ce difuzně otevřených fólií jako PHI a využití celé výšky krokví pro izolaci 

stává převažujícím řešením. V tomto případě je odvod vodních par zajištěn 

vlastnostmi fólie. 

V případech tradičních řešení s asfaltovou lepenkou a bedněním je třeba 

zajistit spolehlivé odvětrání průběžnou dutinou nad izolací.

Normy pro tepelnou ochranu a pro navrhování střech stanovují postup 

pro posouzení odvětrání šikmé střechy a dimenzování rozměrů otvorů a du-

tin pro ventilaci. Základní údaje jsou uvedeny v odstavci „Střecha s větrací 

dutinou“. 

Posouzení součinitele 
prostupu tepla

Stavební normy 
pro tepelnou ochranu budov
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Přehled je uveden v následující tabulce:

Prodyšná střecha

Izolace vyplňuje celou výšku krokví bez ponechání větrací dutiny mezi tepelnou izolací 

a PHI, která musí být vysoce difuzně otevřená – „kontaktní“. 

Parotěsná vrstva se umisťuje na teplou stranu tepelné izolace. Kromě omezení množství 

vodní páry pronikající do střešní konstrukce musíme dosáhnout také utěsnění podhledu 

proti proudění vzduchu.

V případě potřeby provedení kabelových a trubních rozvodů je vhodné opláštění odsadit 

použitím vhodné spodní konstrukce a závěsů, a vytvořit tak dutinu k jejich umístění. Veške-

ré instalace jsou potom vedeny na vnitřní straně parozábrany a je možno zabránit jejímu 

porušení. 

Střecha s větrací dutinou

V této variantě musíme ponechat mezi horním povrchem izolace a pojistnou hydroizolací 

větrací dutinu. Potřebné rozměry dutiny a také přiváděcích a odváděcích otvorů udává 

následující tabulka, která vychází z ČSN 73 1901:

Sklon střechy Celková plocha přiváděcích a odváděcích větracích 
otvorů

Minimální výška větrací 
dutiny nad izolací

PŘIVÁDĚCÍ ODVÁDĚCÍ
Dvouplášťová střecha s difuzně uzavřenou krytinou
>25° – 45° P/300 P/273 40 mm
>45° P/400 P/362 40 mm
Dvouplášťová střecha s difuzně otevřenou krytinou
>5° P/500 P/1000 20 mm
Tříplášťová střecha s difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací
>5° P/500 P/1000 20 mm

Tříplášťová střecha s difuzně uzavřenou pojistnou hydroizolací a difuzně otevřenou krytinou

>25° – 45° P/Z300 P/273 40 mm
>45° P/400 P/362 40 mm
Tříplášťová střecha s difuzně uzavřenou pojistnou hydroizolací a difuzně uzavřenou krytinou
>25° – 45° >P/300 >P/273 40 mm
>45° >P/400 >P/362 40 mm

Tabulka platí pro délku větrané 
dutiny (krokví) do 10 m.

P –  je přilehlá plocha střechy, 
která je větrána.

Umístění izolace

V šikmé střeše můžeme volit umístění 
izolace následovně:

• V úrovni krokví – mezi krokvemi
  – mezi a pod krokvemi
• V úrovni stropu pod nezatepleným podkrovím 

Izolace mezi krokvemi

Střešní konstrukce může být navržena 
ve dvou variantách:

•  „Prodyšná“ střecha s PHI vysoce difuzně 
otevřenou – „kontaktní“

• Střecha s větrací dutinou  

Kromě výše uvedených minimálních požadavků je nutno brát v úvahu také 

prověšení PHI (např. vlivem teplotních změn) a rozměrové tolerance, proto 

by v návrhu měla být uvažována rezerva minimálně 20 mm. 

S ohledem na tyto údaje se ukazuje, že výška krokví nebude ve většině 

případů dostatečná pro umístění potřebné tloušťky izolace. Pomoci může 

přídavná vrstva izolace pod krokve. Přesto doporučujeme jako lepší řešení 

kontaktní vysoce difuzně otevřené fólie, které nám usnadní také provede-

ní např. složitých tvarů a průniků střešních rovin, střech s okny, vikýři atd., 

kde je realizace větrací dutiny problematická, ne-li nemožná.  
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Zásady projektování prodyšné střechy s izolací mezi a pod krokvemi

Difuze vodní páry ve studené prodyšné střeše

Prodyšná střecha
U prodyšné střechy může vodní pára z budovy 

volně pronikat difuzně otevřenou PHI, a lze tak 

upustit od větrací dutiny.

To přináší několik výhod:

•  Difuzně otevřená konstrukce snižuje riziko 

kondenzace v dřevěných prvcích krovu.

•  Pojistná, difuzně otevřená hydroizolace slou-

ží zároveň jako protivětrová zábrana na vněj-

ší straně krokví.

•  Zamezení proudění vzduchu zlepšuje ener-

getickou účinnost střešní konstrukce.

Knauf Insulation doporučuje prodyšnou varian-

tu řešení pro všechny šikmé střechy. 

Spáry mezi střešními prvky 
umožňují únik vodní páry

Pojistná hydroizolace, difuzně 
otevřená je natažena mezi 
krokve jako protivětrová 
zábrana.

Větrací dutina tvořená 
kontralatěmi

Celoplošná difu
ze

 vo
dní p

áry 
přes d

ifu
zně 

otevře
nou m

embránu

Jak u prodyšné střechy, tak u střechy s větrací dutinou se v mnoha případech 

neobejdeme bez přidání druhé (nebo i třetí) vrstvy izolace pod krokve. 

S ohledem na požadavky platné ČSN je toto řešení obvykle nutné u tra-

dičních krovů, kde výška krokví nepřesahuje 160–180 mm. Přídavná vrstva 

izolace přináší výhodu také v omezení tepelných mostů. Směr kladení druhé 

vrstvy je kolmo na krokve. Izolace se vkládá mezi dřevěné latě, nebo mezi 

a pod ocelové profily, které přímo vytvářejí spodní konstrukci pro opláštění 

podhledu – šikminy. Použití systémových závěsů umožňuje dosáhnout po-

třebné tloušťky přídavné vrstvy.

U střešní konstrukce, kde požadujeme špičkové tepelněizolační parametry 

na úrovni, nebo dokonce pod doporučenými hodnotami U, je k dispozici 

řešení se dvěma vrstvami izolace pod krokvemi. V tomto případě vy-

tváříme v 1. úrovni pomocný rošt obvykle z dřevěných hranolů jdoucích 

kolmo na krokve a ve 2. úrovni nosný rošt pro opláštění podobně jako 

v předchozím případě.

Parozábrana se u dvouvrstvých systémů umisťuje přednostně pod krok-

ve (tedy pod hlavní izolační vrstvu mezi krokvemi). U třívrstvého systé-

mu doporučujeme polohu mezi 2. a 3. vrstvou. Možnost tohoto umístění 

však závisí na posouzení rizika kondenzace ve střešních vrstvách, které 

je pro každou konkrétní situaci nutno provést.   

Přídavná vrstva izolace pod krokvemi

 
Sníh a déšť pronikající střešní 
krytinou jsou bezpečně svedeny 
do žlabu

Větrací dutina tvořená 
kontralatěmi

Celoplošná difuze vo
dní páry

Celoplošná difuze vodní páry

PHI, difuzně otevřená musí být 
přetažena na okapnici přes líc 
vnější stěny

Parotěsná vrstva na spodní 
straně izolace

Ochrana 
proti hmyzu 

Izolace střechy a stěn musí být navázány bez netěsností 
– zabránění pronikání vzduchu a tepelným mostům



Rekonstrukce stávajících šikmých střech

Vestavba podkroví je obvykle nejekonomičtějším způsobem zvětšení užit-

né plochy budovy bez významných zásahů do vnějšího vzhledu a v mno-

ha případech ji lze provést i bez nutnosti odstranění stávající střešní krytiny 

nebo podstatných úprav nosné konstrukce. Dobře provedené podkroví zvýší 

hodnotu nemovitosti. Předpokladem je správný a kvalitní projekt, který musí 

zpracovat specialista s dobrými znalostmi problematiky.

Při rekonstrukci stávajících šikmých střech je třeba dosáhnout celkové tloušť-

ky tepelněizolačních vrstev 200 mm – 350 mm. 

Ve většině případů je stávající izolace umístěna mezi krokvemi. Pokud je vy-

plněna celá výška krokví, přidáváme druhou, popřípadě i třetí vrstvu pod 

krokve. Jestliže stávající izolace nevyplňuje celou výšku krokví, je možno 

doplnit příslušnou vrstvu mezi krokve. Toto řešení je možné pouze pokud 

máme jistotu, že použitá pojistná hydroizolace může být v kontaktu s izolací, 

nebo při rekonstrukci krytiny a použití nové vyhovující pojistné hydroizola-

ce.  Jestliže je zachována stávající krytina s podkladními vrstvami, které jsou 

difuzně uzavřené, např. bednění s asfaltovými pásy, musí být zachována vě-

trací dutina požadovaných parametrů. 

V případech, kdy stávající izolace vykazuje závady, např. netěsné osazení, 

spáry, sesednutí, pochybné tepelněizolační parametry atd., doporučujeme 

její odstranění a celkovou náhradu novou izolací.

Tepelné mosty

Střešní izolace musí být těsně napojena na izolaci stěn, nebo ji překrývat, 

aby se zamezilo tepelným mostům. Projektant musí zvážit postup instalace, 

který ovlivňuje řešení detailů. Prostor mezi štítovou zdí / dělící stěnou a sou-

sedním trámem nebo krokví musí být kvalitně zaizolován. 

10
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Izolace v jedné vrstvě

Izolace ve třech vrstvách

Izolace ve dvou vrstvách
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Střecha s izolací 
mezi krokvemi

Úvod

Vhodné řešení, pokud výška krokví postačí pro navrženou tloušťku izolace. Pro běžné střešní konstrukce o sklonu ≤ 45° to znamená krov s vysokými krokvemi 

o výšce h ≥ 200 mm. Pro tradiční krovy s krokvemi výšky 160–180 mm je možno dosáhnout požadovaných hodnot U pro strmé střechy o sklonu > 45°.

Z hlediska využití prostoru velmi výhodná a ekonomicky úsporná varianta izolace šikmé střechy. Veškeré práce jsou prováděny z vnitřního prostoru půdy. 

Pokud to konstrukční omezení dovolí, může být střešní konstrukce realizována jak v tradiční skladbě s neprodyšnou pojistnou hydroizolační vrstvou, tak v mo-

derní skladbě využívající vysoce difuzně otevřenou PHI. Tradiční řešení vyžaduje větrací dutinu podle zásad uvedených v předchozím textu. Tím se zabrání 

problémům spojeným s kondenzací, ale není možno využít celou výšku krokve pro izolaci. Proto Knauf Insulation doporučuje používat variantu s difuzně 

otevřenou PHI, a vytvořit tak prodyšnou střechu. Hodnoty U, které jsou uvedeny v následující tabulce, platí pro obě varianty.
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Unifit 035, Unifit 039 – Izolační materiály vyrobené z minerálních 

skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodávají se v rolích, vyzna-

čují se zvýšenou tuhostí, která usnadňuje instalaci – po stlačení drží 

mezi krokvemi třením. Na povrchu jsou opatřeny značením pro lehčí 

měření a řezání na míru. Unifit 035 má špičkové teplněizolační vlast-

nosti – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K, Unifit 039 má 

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m.K. Oba výrobky mají vyso-

kou zvukovou pohltivost a jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1.

 Classic 040 – Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních 

skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, má sou-

činitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/m.K. Má vysokou zvukovou po-

hltivost a je nehořlavý – třída reakce na oheň A1. Výhodou je vysoký 

stupeň komprese – úspora při manipulaci, dopravě a skladování.

 TP 116, TP 115 – Izolační materiály vyrobené z minerálních skleně-

ných vláken bez povrchové úpravy. Dodávají se v deskách, součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K. Mají vysokou zvukovou pohltivost 

a jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1.

Výrobky St
ře

ch
a 
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Příklady řešení

! Pojistná, difuzně otevřená hydroizolační fólie

" Unifit 035, Unifit 039, Classic 040, TP 116, TP 115

# Parotěsná zábrana

$ Sádrokarton na spodní dřevěné/kovové konstrukci 

D
O

BRÝ

 Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
60 × 200 mm v minimální osové vzdálenosti 
600 mm. 
Sádrokartonový obklad na spodní ocelové 
konstrukci z profilů CD.

!

"

#

$

 Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
60 × 200 mm v minimální osové vzdálenosti 
600 mm. 
Sádrokartonový obklad na spodní dřevěné 
konstrukci z latí.

!

"

#

$

 Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
100 × 160 mm v minimální osové vzdálenosti 
900 mm. 
Sádrokartonový obklad na spodní ocelové 
konstrukci z profilů CD.

!

"

#

$

 Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
100 × 160 mm v minimální osové vzdálenosti 
900 mm. 
Sádrokartonový obklad na spodní dřevěné 
konstrukci z latí.

!

"

#

$
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Hodnoty U W/(m2.K) 

pro obvyklé skladby střechy s izolací mezi krokvemi

Nové krovy:

Výrobek Opláštění s kovovou spodní konstrukcí (např. CD profily) Opláštění s dřevěnou spodní konstrukcí – latěmi

Tloušťka (mm) U W/(m2.K) Tloušťka (mm) U W/(m2.K)

Unifit 035 200 0,24 200 0,23

TP 116/TP 115 200 0,25 200 0,24

Unifit 039 200 0,26 200 0,24

Classic 040 200 0,26 200 0,25

Poznámka: Ve výpočtu je uvažována maximální šířka krokví 60 mm, které jsou umístěny v osových vzdálenostech nejméně 600 mm a jejich výška odpovídá tloušťce izolace. 
Hodnoty U jsou počítány podle metody ČSN EN ISO 6946:1998.

Výrobek Opláštění s kovovou spodní konstrukcí (např. CD profily) Opláštění s dřevěnou spodní konstrukcí – latěmi

Tloušťka (mm) U W/(m2.K) Tloušťka (mm) U W/(m2.K)

Unifit 035 160 0,29 160 0,27

TP 116/TP 115 160 0,29 160 0,28

Unifit 039 160 0,30 160 0,29

Classic 040 160 0,31 160 0,30

Poznámka: Ve výpočtu je uvažována maximální šířka krokví 100 mm, které jsou umístěny v osových vzdálenostech nejméně 900 mm a jejich výška odpovídá tloušťce izolace. 
Hodnoty U jsou počítány podle metody ČSN EN ISO 6946:1998.

Tradiční krovy:

Šikmá střecha s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek, betonových 

tašek, břidlice apod., uložených na střešních latích a kontralatích. Pod kryti-

nou je pojistná hydroizolační, difuzně otevřená vrstva. Prostor mezi krokvemi 

je zcela vyplněn izolací ze skleněných vláken. Tloušťka izolace je uvedena 

v tabulce pro každý typ izolace. 

Na teplou stranu izolace umisťujeme parotěsnou vrstvu a pod ní následuje 

spodní konstrukce opláštění, které je nejčastěji tvořeno sádrokartonovými 

deskami. Dvě základní varianty spodní konstrukce – ocelové profily a dřevě-

né latě – vykazují mírně odlišné výsledné hodnoty U (zhoršení u kovových 

prvků – vliv tepelných mostů). 

S ohledem na velkou různorodost používaných systémů krovů a možných 

kombinací skladeb konstrukce, typů izolace a dalších použitých materiálů 

a okrajových podmínek návrhu jsou uváděny pouze vybrané příklady, které 

Upozornění:
Pokud je střešní konstrukce realizována v tradiční skladbě s neprodyšnou 

PHI, musí být bezpodmínečně dodržena požadovaná výška větrací duti-

ny podle zásad uvedených v předchozím textu.

Obvyklé skladby konstrukce

mohou sloužit jako předběžné, orientační řešení. Výsledný návrh pro kon-

krétní dané podmínky je třeba ověřit tepelnětechnickým výpočtem podle 

ČSN 73 0540 zvláště s ohledem na:

• dosažení požadované, doporučené nebo jinak specifikované hodnoty

      součinitele prostupu tepla U,

• dodržení nejnižší přípustné vnitřní povrchové teploty konstrukce θ,

• posouzení rizika kondenzace vodní páry v konstrukci Gk.
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Pojistná difuzně otevřená hydroizolační folie je natažena přes 

krokve a ukotvena přes kontralatě. Střešní latě se rozmístí ve 

vzdálenostech požadovaných pro daný typ střešní krytiny 

a sklon střechy. Krytina se pokládá podle montážních pokynů 

výrobce.

Izolace Unifit 035 a 039 v rolích se rozbalí a řeže se příčně 

podle přesně odměřených světlých vzdáleností krokví s přidá-

ním cca 20 mm. Izolace TP 116  nebo TP 115 v deskách se ob-

dobným způsobem rozměrově přizpůsobí danému krovu tak, 

aby se minimalizoval prořez. Připravené kusy izolace se lehce 

stlačí a vsunou mezi krokve, kde drží třením do doby montáže 

dalších vrstev. Současně tak dokonale vyplníme prostor mezi 

krokvemi a omezíme tepelné mosty vznikající netěsnostmi. Po-

kud má izolace více vrstev, dbejte na prostřídání spár. Při pou-

žití izolace Classic 040 může nastat potřeba dalších opatření 

ke spolehlivému umístění izolace.

Pokud není použita difuzně otevřená PHI, je nutno zabezpe-

čit větrací dutinu mezi touto vrstvou a horním povrchem izolace v předepsané výšce. K tomuto účelu je třeba použít vhodných pomocných konstrukcí, 

např. vymezovacích latí na zadní straně krokve, sítě–výpletu v úrovni horního povrchu izolace apod.

Pozornost musí být věnována detailu napojení střešní izolace na izolaci vnější stěny v místě okapu, aby nevznikl tepelný most.

Poté je na spodní stranu izolace položena parotěsná vrstva, která musí být celoplošná a utěsněná ve spojích.

Montáž

Výhody – izolace mezi krokvemi

• Využívá konstrukční dutiny pro umístění izolace 

•  Vybrané produkty, doporučené pro toto použití, mají tuhost, která umožní jejich instalaci mezi krokve stlačením, 

kde potom drží třením bez použití dalších prostředků 

• Jednoduchá montáž prováděná z vnitřního prostoru

• Použité izolační materiály jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1

• Výrazně zvyšuje zvukověizolační parametry střechy – Rw až 55 dB (se sádrokartonovým systémem Knauf)

• Cenově nejúspornější varianta

Výhody – prodyšná střecha

• Umožňuje využití celé výšky krokví

• Není třeba provádět větrací vstupy, vývody – úspora nákladů

•  Protože větrací dutina mezi izolací a pojistnou hydroizolací není nutná, odstraníme riziko uzavření větrací 

dutiny, které může vést k vážným poruchám

• Zjednodušuje detaily ve hřebeni, úžlabích a nárožích

St
ře

ch
a 

s 
iz

ol
ac

í 
m

ez
i k

ro
kv

em
i



16

Poznámky: 
Při realizaci je nutno dodržet veškeré podmínky a detaily stanovené v podkladech výrobce systému – Knauf Praha, s. r. o. 
Pokud je použit jiný systém, musí být respektovány jeho požadavky na tepelnou izolaci.
1) Podrobnější údaje viz katalog „Ochrana stavebních konstrukcí před požárem“ – Knauf (v platném znění).
2) Minimum splňující pouze požadavky PO, obvykle bude použita větší tloušťka daná tepelněizolačními požadavky, popř. požadavky ochrany proti hluku.

Systém Knauf Požární odolnost 
REI (min)

Opláštění Spodní 
konstrukce1)

Typy izolace 
Knauf Insulation

Min. tloušťka 
izolace2)

K 311 – Podkroví 30 1 × 15 Knauf GKF Dřevěné latě nebo 
ocelové profily CD

Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 111 – Střechy dřevěné 45 15 + 12,5 Knauf GKF Dřevěné latě Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 112 – Střechy dřevěné 45 15 + 12,5 Knauf GKF Ocelové profily CD Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 113 – Střechy dřevěné 45 15 + 12,5 Knauf GKF Ocelové profily CD 
– v jedné úrovni

Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 111 – Střechy dřevěné 60 18 + 15 Knauf GKF Dřevěné latě Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 112 – Střechy dřevěné 60 18 + 15 Knauf GKF Ocelové profily CD Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 113 – Střechy dřevěné 60 18 + 15 Knauf GKF Ocelové profily CD 
– v jedné úrovni

Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

Unifit 035, TP 116, TP 115, Unifit 039 i Classic 040 jsou klasifikovány podle ČSN EN 13501-1 v třídě reakce na oheň A1. 

Požární odolnost stavebních konstrukcí tedy i skladeb šikmých střech se hodnotí pro celý systém. Dále uvádíme požární odolnost sádrokartonových systémů 

Knauf s použitou izolací Knauf Insulation:

Vlastnosti

Tepelná ochrana

Součinitel tepelné vodivosti uvedených materiálů:

Unifit 035 0,035 W/m.K

 TP 116/TP 115 0,037 W/m.K

Unifit 039 0,039 W/m.K

Classic 040 0,040 W/m.K

V tabulkách na straně 14 jsou uvedeny hodnoty součinitele prostupu tepla U pro obvyklé konstrukční skladby s izolací mezi krokvemi.

Požární ochrana
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V následující tabulce je uvedena vážená laboratorní neprůzvučnost konstrukčních skladeb platných pro sádrokartonové systémy Knauf při použití izolace 

Knauf Insulation v šikmé střeše o sklonu 45°  se skládanou krytinou z pálených nebo betonových tašek na dřevěném laťování s pojistnou hydroizolační fólií:

Poznámky: 
Při realizaci je nutno dodržet veškeré podmínky a detaily stanovené v podkladech výrobce systému – Knauf Praha, s.r.o.
V případě použití celoplošného bednění pod krytinou je možno dosáhnout ještě dalšího zvýšení Rw. Podrobnější informace viz. příručky Knauf Praha, s.r.o., bezpečně můžeme 
i v této variantě brát hodnoty z tabulky.
1) Podrobnější údaje viz katalog „Knauf-podkroví“ – Knauf (v platném znění).

Systém Knauf Typy izolace 
Knauf Insulation

Min. tloušťka 
izolace

Vážená laboratorní 
neprůzvučnost Rw (dB)

Opláštění Spodní konstrukce1)

K 311-2 Podkroví Classic 040 160 mm 44 Knauf 1 × 12,5 Dřevěné latě
Unifit 039 200 mm 44
TP 116/TP 115
Unifit 035   

K 311-2 Podkroví Classic 040 160 mm 45 Knauf 2 × 12,5  Dřevěné latě
Unifit 039 200 mm 45
TP 116/TP 115
Unifit 035

K 311-3 Podkroví Classic 040 160 mm 48 Knauf 1 × 12,5  Ocelové profily CD/Typ „Federschiene“
Unifit 039 200 mm 48
TP 116/TP 115
Unifit 035

K 311-3 Podkroví Classic 040 160 mm 51 Knauf 2 × 12,5  Ocelové profily CD/Typ „Federschiene“
Unifit 039 200 mm 51
TP 116/TP 115
Unifit 035

K 311-3 Podkroví Classic 040 160 mm 55 Knauf 2 × 18  Ocelové profily CD
Unifit 039 200 mm 55
TP 116/TP 115
Unifit 035

Ochrana proti hluku

St
ře

ch
a 

s 
iz

ol
ac

í 
m

ez
i k

ro
kv

em
i



18

Vhodné řešení, pokud výška krokví nestačí pro navrženou tloušťku izolace. Pro běžné tradiční střešní konstrukce o sklonu ≤ 45° s krokvemi výšky 

160–180 mm je potom možno dosáhnout požadovaných hodnot U. Umožňuje také provedení s hodnotami U pod požadovanou úrovní až do cca 1/2 intervalu 

mezi požadovanou a doporučenou hodnotou pro všechny sklony šikmých střech.  

Pokud to konstrukční omezení dovolí, může být střešní konstrukce realizována jak v tradiční skladbě s neprodyšnou PHI, tak v moderní skladbě využívající 

vysoce difuzně otevřenou PHI. Tradiční řešení vyžaduje větrací dutinu podle zásad uvedených v předchozím textu. Tím se zabrání problémům spojeným 

s kondenzací, ale není možno využít celou výšku krokve pro izolaci. Proto Knauf Insulation doporučuje používat variantu s difuzně otevřenou PHI, a vytvořit 

tak prodyšnou střechu. Hodnoty U, které jsou uvedeny v následující tabulce, platí pro obě varianty.

Střecha s izolací 
mezi krokvemi a jednou 
vrstvou pod krokvemi

Úvod
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Výrobky

Unifit 035, Unifit 039 – Izolační materiály vyrobené z minerálních 

skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodávají se v rolích, vyzna-

čují se zvýšenou tuhostí, která usnadňuje instalaci – po stlačení drží 

mezi krokvemi třením. Na povrchu jsou opatřeny značením pro lehčí 

měření a řezání na míru. Unifit 035 má špičkové teplněizolační vlast-

nosti – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K, Unifit 039 má 

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m.K. Oba výrobky mají vyso-

kou zvukovou pohltivost a jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1.

Classic 040 – Univerzální izolační materiál vyrobený z minerálních 

skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích, má sou-

činitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/m.K. Má vysokou zvukovou po-

hltivost a je nehořlavý – třída reakce na oheň A1. Výhodou je vysoký 

stupeň komprese – úspora při manipulaci, dopravě a skladování.

 TP 116, TP 115 – Izolační materiály vyrobené z minerálních skleně-

ných vláken bez povrchové úpravy. Dodávají se v deskách, součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K. Mají vysokou zvukovou pohltivost 

a jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1.

TI 435 U – Izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken 

s kašírováním světlou skelnou textilií. Dodává se v rolích, vyznačuje se 

zvýšenou tuhostí, která usnadňuje instalaci. Materiál špičkových vlast-

ností, určený speciálně pro přídavnou izolaci pod krokve od minimální 

tloušťky 30 mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K. 

Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý – třída reakce na oheň 

A1.

Classic 035 – Izolační materiál vyrobený z minerálních skleně-

ných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích. Classic 035 

má špičkové teplněizolační vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti 

λ = 0,035 W/m.K. Výrobek má vysokou zvukovou pohltivost a je ne-

hořlavý – třída reakce na oheň A1. Může být použit jako alternativa 

pro přídavnou vrstvu pod krokvemi od minimální tloušťky 50 mm.
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Příklady řešení

! Pojistná, difuzně otevřená hydroizolační fólie

" Unifit 035, Unifit 039, Classic 040, TP 116, TP 115

# Parotěsná zábrana

$ TP 116, TP 115, TI 435 U, Classic 035 

% Sádrokarton na spodní dřevěné/kovové konstrukci 

LEPŠÍ

Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
60 × 200 mm v minimální osové vzdálenosti 
600 mm a jednou vrstvou pod krokvemi. 
Sádrokartonový obklad na spodní ocelové 
konstrukci z profilů CD.

!
"
#
$
%

Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
60 × 200 mm v minimální osové vzdálenosti 
600 mm a jednou vrstvou pod krokvemi. 
Sádrokartonový obklad na spodní dřevěné 
konstrukci z latí.

!
"
#
$
%

Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
100 × 160 mm v minimální osové vzdálenosti 
900 mm a jednou vrstvou pod krokvemi. 
Sádrokartonový obklad na spodní ocelové 
konstrukci z profilů CD.

!
"
#
$
%

Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
100 × 160 mm v minimální osové vzdálenosti 
900 mm a jednou vrstvou pod krokvemi. 
Sádrokartonový obklad na spodní dřevěné 
konstrukci z latí.

!
"
#
$
%
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Výrobek pro 
hlavní vrstvu

Opláštění s kovovou spodní konstrukcí 
(např. CD profily)

Opláštění s dřevěnou spodní konstrukcí 
– latěmi

Tloušťka hlavní 

vrstvy (mm)

Tloušťka přídavné

vrstvy (mm)
U W/(m2.K)

Tloušťka hlavní 

vrstvy (mm)

Tloušťka přídavné 

vrstvy (mm)
U W/(m2.K)

Unifit 035 160 50 0,23 160 40 0,23

TP 116/TP 115 160 50 0,24 160 40 0,23

Unifit 039 160 60 0,23 160 40 0,24

Classic 040 160 60 0,24 160 50 0,23

Poznámka: Pro přídavnou vrstvu doporučujeme izolace TP 116, TP 115, TI 435 U nebo Classic 035. Ve výpočtu je uvažována maximální šířka krokví 100 mm, které jsou umístě-
ny v osových vzdálenostech nejméně 900 mm a jejich výška odpovídá tloušťce izolace. Hodnoty U jsou počítány podle metody ČSN EN ISO 6946:1998.

Poznámka: Pro přídavnou vrstvu doporučujeme izolace TP 116, TP 115, TI 435 U nebo Classic 035. Ve výpočtu je uvažována maximální šířka krokví 60 mm, které jsou umístě-
ny v osových vzdálenostech nejméně 600 mm a jejich výška odpovídá tloušťce izolace. Hodnoty U jsou počítány podle metody ČSN EN ISO 6946:1998.

Hodnoty U W/(m2.K) 

pro obvyklé skladby střechy s izolací mezi krokvemi 
a jednou vrstvou pod krokvemi

Tradiční krovy:

Nové krovy:

Výrobek pro 
hlavní vrstvu

Opláštění s kovovou spodní konstrukcí 
(např. CD profily)

Opláštění s dřevěnou spodní konstrukcí 
– latěmi

Tloušťka hlavní 

vrstvy (mm)

Tloušťka přídavné

vrstvy (mm)
U W/(m2.K)

Tloušťka hlavní 

vrstvy (mm)

Tloušťka přídavné 

vrstvy (mm)
U W/(m2.K)

Unifit 035 200 80 0,18 200 60 0,18

Unifit 039 200 60 0,20 200 60 0,19

Classic 040 200 60 0,21 200 50 0,20

Šikmá střecha s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek, betonových 

tašek, břidlice apod., uložených na střešních latích a kontralatích. Pod kryti-

nou je pojistná hydroizolační, difuzně otevřená vrstva. Prostor mezi krokvemi 

je zcela vyplněn izolací ze skleněných vláken. Tloušťka izolace je uvedena 

v tabulce pro každý typ izolace. 

Na spodní stranu krokví obvykle umisťujeme parotěsnou vrstvu a pod ní ná-

sleduje spodní konstrukce opláštění, které je nejčastěji tvořeno sádrokarto-

novými deskami. Dvě základní varianty spodní konstrukce – ocelové profily 

a dřevěné latě – vykazují mírně odlišné výsledné hodnoty U (zhoršení u ko-

vových prvků – tepelné mosty). Prostor mezi dřevěnými latěmi, popř. mezi 

a pod ocelovými profily, je dokonale vyplněn přídavnou izolační vrstvou 

předepsané tloušťky. Poloha parotěsné vrstvy nad přídavnou izolací musí 

Obvyklé skladby konstrukce

být ověřena tepelnětechnickým výpočtem. Při nesprávném návrhu hrozí ri-

ziko kondenzace.

S ohledem na velkou různorodost používaných systémů krovů a možných 

kombinací skladeb konstrukce, typů izolace a dalších použitých materiálů 

a okrajových podmínek návrhu jsou uváděny pouze vybrané příklady, které 

mohou sloužit jako předběžné, orientační řešení. Výsledný návrh pro kon-

krétní dané podmínky je třeba ověřit tepelnětechnickým výpočtem podle 

ČSN 73 0540 zvláště s ohledem na:

•  dosažení požadované, doporučené nebo jinak specifikované hodnoty 

součinitele prostupu tepla U,

• dodržení nejnižší přípustné vnitřní povrchové teploty konstrukce θ,

• posouzení rizika kondenzace vodní páry v konstrukci Gk. 
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Pojistná difuzně otevřená hydroizolační fólie je natažena přes 

krokve a uchycena přes kontralatě. Střešní latě se rozmístí ve 

vzdálenostech požadovaných pro daný typ střešní krytiny 

a sklon střechy. Krytina se pokládá podle montážních pokynů 

výrobce.

Izolace Unifit 035 a 039 v rolích se rozbalí a řeže se příčně 

podle přesně odměřených světlých vzdáleností krokví s přidá-

ním cca 20 mm. Izolace TP 116 nebo TP 115 v deskách se ob-

dobným způsobem rozměrově přizpůsobí danému krovu tak, 

aby se minimalizoval prořez. Připravené kusy izolace se lehce 

stlačí a vsunou mezi krokve, kde drží třením do doby montáže 

dalších vrstev. Současně tak dokonale vyplníme prostor mezi 

krokvemi a omezíme tepelné mosty vznikající netěsnostmi. Po-

kud má izolace více vrstev, dbejte na prostřídání spár. Při pou-

žití izolace Classic 040 může nastat potřeba dalších opatření 

ke spolehlivému umístění izolace.

Pokud není použita difuzně otevřená PHI, je nutno zabezpečit 

větrací dutinu mezi touto vrstvou a horním povrchem izolace v předepsané výšce. K tomuto účelu je třeba použít vhodných pomocných konstrukcí, např. 

vymezovacích latí na zadní straně krokve, sítě–výpletu v úrovni horního povrchu izolace apod.

Pozornost musí být věnována detailu napojení střešní izolace na izolaci vnější stěny v místě okapu, aby nevznikl tepelný most.

Poté je na spodní stranu izolace položena parotěsná vrstva, která musí být celoplošná a utěsněná ve spojích.

V případě použití dřevěných latí pro spodní konstrukci opláštění zvolíme průřez, který splňuje požadavky konkrétního systému na únosnost a požární 

odolnost a současně má výšku podle navržené tloušťky přídavné izolace. Izolaci nařežeme na rozměr odpovídající světlé vzdálenosti latí s přesahem cca 

15–20 mm. Připravené kusy izolace se lehce stlačí a vsunou mezi latě. Následuje montáž opláštění.

Pokud používáme ocelové profily CD, je třeba zvolit správný typ závěsu, odpovídající požadavkům systému na únosnost a požární odolnost a umožňující 

odsazení profilů od krokví v potřebné vzdálenosti pro navrženou tloušťku izolace. Izolace musí dokonale vyplňovat prostor mezi i pod profily.   

Montáž

Výhody – izolace mezi krokvemi a pod krokvemi

• Systém dosahuje požadované hodnoty U i při nízkých tradičních krokvích

•  Vybrané produkty, doporučené pro toto použití, mají tuhost, která umožní jejich instalaci mezi krokve stlačením, 

kde potom drží třením bez použití dalších prostředků

•  Jednoduchá montáž prováděná z vnitřního prostoru

•  Použité izolační materiály jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1

•  Výrazně zvyšuje zvukověizolační parametry střechy – Rw až 56 dB (se sádrokartonovým systémem Knauf) 

•  Možnost dosáhnout hodnot U až v polovině intervalu mezi požadovanou a doporučenou hodnotou

Výhody – prodyšná střecha

•  Umožňuje využití celé výšky krokví

•  Není třeba provádět větrací vstupy, vývody – úspora nákladů

•  Protože větrací dutina mezi izolací a pojistnou hydroizolací není nutná, odstraníme riziko uzavření větrací dutiny, 

které může vést k vážným poruchám

•  Zjednodušuje detaily ve hřebeni, úžlabích a nárožích
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Poznámky: 
Při realizaci je nutno dodržet veškeré podmínky a detaily stanovené v podkladech výrobce systému – Knauf Praha, s. r. o. 
Pokud je použit jiný systém, musí být respektovány jeho požadavky na tepelnou izolaci.
1) Podrobnější údaje viz katalog „Ochrana stavebních konstrukcí před požárem“ – Knauf (v platném znění).
2) Minimum splňující pouze požadavky PO, obvykle bude použita větší tloušťka daná tepelněizolačními požadavky, popř. požadavky ochrany proti hluku.
3) Pro druhou vrstvu pod krokve lze použít izolaci TI 435 U, TP 116, TP 115 nebo Classic 035.

Vlastnosti

Tepelná ochrana

Součinitel tepelné vodivosti uvedených materiálů:

Unifit 035 0,035 W/m.K

TI 435 U 0,035 W/m.K

Classic 035 0,035 W/m.K

TP 116/TP 115 0,037 W/m.K

Unifit 039 0,039 W/m.K

Classic 040 0,040 W/m.K

V tabulkách na straně 20 jsou uvedeny hodnoty součinitele prostupu tepla U pro obvyklé konstrukční skladby s izolací mezi krokvemi a pod krokvemi.

Systém Knauf Požární odolnost 
REI (min)

Opláštění Spodní 
konstrukce1)

Typy izolace 
Knauf Insulation 
mezi krokvemi 3)

Min. tloušťka 
izolace mezi 
krokvemi2)

K 311 – Podkroví 30 1 × 15 Knauf GKF Dřevěné latě nebo 
ocelové profily CD

Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 111 – Střechy dřevěné 45 15 + 12,5 Knauf GKF Dřevěné latě Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 112 – Střechy dřevěné 45 15 + 12,5 Knauf GKF Ocelové profily CD Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 113 – Střechy dřevěné 45 15 + 12,5 Knauf GKF Ocelové profily CD 
– v jedné úrovni

Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 111 – Střechy dřevěné 60 18 + 15 Knauf GKF Dřevěné latě Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 112 – Střechy dřevěné 60 18 + 15 Knauf GKF Ocelové profily CD Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 113 – Střechy dřevěné 60 18 + 15 Knauf GKF Ocelové profily CD 
– v jedné úrovni

Classic 040
Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

Unifit 035, TP 116, TP 115, Unifit 039, Classic 040, TI 435 U i Classic 035 jsou klasifikovány podle ČSN EN 13501-1 v třídě reakce na oheň A1. 

Požární odolnost stavebních konstrukcí tedy i skladeb šikmých střech se hodnotí pro celý systém. Dále uvádíme požární odolnost sádrokartonových systémů 

Knauf s použitou izolací Knauf Insulation:

Požární ochrana
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V následující tabulce je uvedena vážená laboratorní neprůzvučnost konstrukčních skladeb platných pro sádrokartonové systémy Knauf při použití izolace 

Knauf Insulation v šikmé střeše o sklonu 45° se skládanou krytinou z pálených nebo betonových tašek na dřevěném laťování s pojistnou hydroizolační fólií:

Poznámky: 
Při realizaci je nutno dodržet veškeré podmínky a detaily stanovené v podkladech výrobce systému – Knauf Praha, s. r. o.
V případě použití celoplošného bednění pod krytinou je možno dosáhnout ještě dalšího zvýšení Rw. Podrobnější informace viz. příručky Knauf Praha, s. r. o., bezpečně můžeme 
i v této variantě brát hodnoty z tabulky.
1) Podrobnější údaje viz katalog „Knauf-podkroví“ – Knauf (v platném znění).
2) Pro druhou vrstvu pod krokve lze použít izolaci TI 435 U, TP 116, TP 115 nebo Classic 035.

Ochrana proti hluku

Systém Knauf Typy izolace 
Knauf Insulation 
vrstva1 – mezi 
krokve

Min. tloušťka 
izolace 
vrstva1
+vrstva22)

Vážená laboratorní 
neprůzvučnost Rw (dB)

Opláštění Spodní konstrukce1)

K 311-2 Podkroví Classic 040 160+40 mm 45 Knauf 1 × 12,5  Dřevěné latě
Unifit 039 200+40 mm 45
TP 116/TP 115 200+80 mm 45
Unifit 035

K 311-2 Podkroví Classic 040 160+40 mm 46 Knauf 2 × 12,5  Dřevěné latě
Unifit 039 200+40 mm 46
TP 116/TP 115 200+80 mm 46
Unifit 035

K 311-3 Podkroví Classic 040 160+40 mm 49 Knauf 1 × 12,5  Ocelové profily CD/Typ „Federschiene“
Unifit 039 200+40 mm 49
TP 116/TP 115 200+80 mm 49
Unifit 035

K 311-3 Podkroví Classic 040 160+40 mm 52 Knauf 2 × 12,5  Ocelové profily CD/Typ „Federschiene“
Unifit 039 200+40 mm 52
TP 116/TP 115 200+80 mm 52
Unifit 035

K 311-3 Podkroví Classic 040 160+40 mm 55 Knauf 2 × 18  Ocelové profily CD
Unifit 039 200+40 mm 56
TP 116/TP 115 200+80 mm 56
Unifit 035
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Špičkové řešení pro dosažení nejnižších hodnot U v úrovni doporučené ČSN. Střecha s takto provedenou izolací přinese nejvyšší úspory nákladů na vytápění 

a současně se jedná o provedení, které zaručuje vynikající zvukověizolační vlastnosti celé střechy.

Knauf Insulation doporučuje pro tyto střechy používat variantu s difuzně otevřenou pojistnou hydroizolací, a vytvořit tak prodyšnou střechu. 

Střecha s izolací 
mezi krokvemi a dvěma 
vrstvami pod krokvemi

Úvod
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Výrobky

Unifit 035, Unifit 039 – Izolační materiály vyrobené z minerálních 

skleněných vláken bez povrchové úpravy. Dodávají se v rolích, vyzna-

čují se zvýšenou tuhostí, která usnadňuje instalaci – po stlačení drží 

mezi krokvemi třením. Na povrchu jsou opatřeny značením pro lehčí 

měření a řezání na míru. Unifit 035 má špičkové teplněizolační vlast-

nosti – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K, Unifit 039 má 

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m.K. Oba výrobky mají vyso-

kou zvukovou pohltivost a jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1.

 TP 116, TP 115 – Izolační materiály vyrobené z minerálních skleně-

ných vláken bez povrchové úpravy. Dodávají se v deskách, součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K. Mají vysokou zvukovou pohltivost 

a jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1.

TI 435 U – Izolační materiál vyrobený z minerálních skleněných vláken 

s kašírováním světlou skelnou textilií. Dodává se v rolích, vyznačuje se 

zvýšenou tuhostí, která usnadňuje instalaci. Materiál špičkových vlast-

ností určený speciálně pro přídavnou izolaci pod krokve od minimální 

tloušťky 30 mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K. 

Má vysokou zvukovou pohltivost a je nehořlavý – třída reakce na oheň 

A1.

Classic 035 – Izolační materiál vyrobený z minerálních skleně-

ných vláken bez povrchové úpravy. Dodává se v rolích. Classic 035 

má špičkové teplněizolační vlastnosti – součinitel tepelné vodivosti 

λ = 0,035 W/m.K. Výrobek má vysokou zvukovou pohltivost a je ne-

hořlavý – třída reakce na oheň A1. Může být použit jako alternativa 

pro přídavnou vrstvu pod krokvemi od minimální tloušťky 50 mm.
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Příklady řešení

! Pojistná, difuzně otevřená hydroizolační fólie

" Unifit 035, Unifit 039,  TP 116, TP 115

# TP 116, Classic 035

$ Parotěsná zábrana 

% TP 116, TP 115, TI 435 U, Classic 035 

& Sádrokarton na spodní dřevěné/kovové konstrukci 

V
YN

IK
A

JÍC
Í

Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
60 × 200 mm v minimální osové vzdálenosti 
600 mm a dvěma vrstvami pod krokvemi. 
Sádrokartonový obklad na spodní ocelové 
konstrukci z profilů CD.
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Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
60 × 200 mm v minimální osové vzdálenosti 
600 mm a dvěma vrstvami pod krokvemi. 
Sádrokartonový obklad na spodní dřevěné 
konstrukci z latí.
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Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
100 × 160 mm v minimální osové vzdálenosti 
900 mm a dvěma vrstvami pod krokvemi. 
Sádrokartonový obklad na spodní ocelové 
konstrukci z profilů CD.
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Šikmé střechy s izolací mezi krokvemi 
100 × 160 mm v minimální osové vzdálenosti 
900 mm a dvěma vrstvami pod krokvemi. 
Sádrokartonový obklad na spodní dřevěné 
konstrukci z latí.
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Poznámka: Pro přídavné vrstvy doporučujeme izolace TP 116, TP 115, TI 435 U nebo Classic 035. Ve výpočtu je uvažována maximální šířka krokví 100 mm, které jsou umístě-
ny v osových vzdálenostech nejméně 900 mm a jejich výška odpovídá tloušťce izolace. Hodnoty U jsou počítány podle metody ČSN EN ISO 6946:1998.

Poznámka: Pro přídavné vrstvy doporučujeme izolace TP 116, TP 115, TI 435 U nebo Classic 035. Ve výpočtu je uvažována maximální šířka krokví 60 mm, které jsou umístěny 
v osových vzdálenostech nejméně 600 mm a jejich výška odpovídá tloušťce izolace. Hodnoty U jsou počítány podle metody ČSN EN ISO 6946:1998.

Výrobek pro 
hlavní vrstvu

Opláštění s kovovou spodní konstrukcí 
(např. CD profily)

Opláštění s dřevěnou spodní konstrukcí 
– latěmi

Tloušťka hlavní 

vrstvy (mm)

Tloušťka přídavných

vrstev (mm)
U W/(m2.K)

Tloušťka hlavní 

vrstvy (mm)

Tloušťka přídavných 

vrstev (mm)
U W/(m2.K)

Unifit 035 160 120 + 60 0,16 160 80 + 60 0,15

Hodnoty U W/(m2.K) 

pro obvyklé skladby střechy s izolací mezi krokvemi 
a dvěma vrstvami pod krokvemi

Tradiční krovy:

Nové krovy:

Výrobek pro 
hlavní vrstvu

Opláštění s kovovou spodní konstrukcí 
(např. CD profily)

Opláštění s dřevěnou spodní konstrukcí 
– latěmi

Tloušťka hlavní 

vrstvy (mm)

Tloušťka přídavných

vrstev (mm)
U W/(m2.K)

Tloušťka hlavní 

vrstvy (mm)

Tloušťka přídavných

vrstev (mm)
U W/(m2.K)

Unifit 035

200 80 + 60 0,16 200 80 + 60 0,14

200 100 + 50 0,13

Šikmá střecha s dřevěným krovem a krytinou z pálených tašek, betonových 

tašek, břidlice apod., uložených na střešních latích a kontralatích. Pod kryti-

nou je pojistná hydroizolační, difuzně otevřená vrstva. Prostor mezi krokvemi 

je zcela vyplněn izolací ze skleněných vláken. Tloušťka izolace je uvedena 

v tabulce pro každý typ izolace. 

Na spodní stranu krokví se upevňuje pomocný rošt např. z dřevěných hrano-

lů, který slouží jako základní vrstva spodní konstrukce opláštění a současně 

vymezuje prostor pro izolaci v první vrstvě pod krokvemi. Ze spodní strany 

tohoto pomocného roštu obvykle umisťujeme parotěsnou vrstvu a pod ní ná-

sleduje spodní konstrukce opláštění, které je nejčastěji tvořeno sádrokarto-

novými deskami. Dvě základní varianty spodní konstrukce – ocelové profily 

a dřevěné latě – vykazují mírně odlišné výsledné hodnoty U (zhoršení u ko-

vových prvků – tepelné mosty). Prostor mezi dřevěnými latěmi, popř. mezi 

a pod ocelovými profily, je dokonale vyplněn druhou přídavnou izolační 

Obvyklé skladby konstrukce

vrstvou předepsané tloušťky. Poloha parotěsné vrstvy nad druhou přídav-

nou izolací musí být ověřena tepelnětechnickým výpočtem. Při nesprávném 

návrhu hrozí riziko kondenzace.

S ohledem na velkou různorodost používaných systémů krovů a možných 

kombinací skladeb konstrukce, typů izolace a dalších použitých materiálů 

a okrajových podmínek návrhu jsou uváděny pouze vybrané příklady, které 

mohou sloužit jako předběžné, orientační řešení. Výsledný návrh pro kon-

krétní dané podmínky je třeba ověřit tepelnětechnickým výpočtem podle 

ČSN 73 0540 zvláště s ohledem na:

•  dosažení požadované, doporučené nebo jinak specifikované hodnoty 

součinitele prostupu tepla U,

• dodržení nejnižší přípustné vnitřní povrchové teploty konstrukce θ,

• posouzení rizika kondenzace vodní páry v konstrukci Gk. 
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Pojistná difuzně otevřená hydroizolační fólie je natažena přes 

krokve a uchycena přes kontralatě. Střešní latě se rozmístí ve 

vzdálenostech požadovaných pro daný typ střešní krytiny 

a sklon střechy. Krytina se pokládá podle montážních pokynů 

výrobce.

Izolace Unifit 035 a 039 v rolích se rozbalí a řeže se příčně 

podle přesně odměřených světlých vzdáleností krokví s přidá-

ním cca 20 mm. Izolace TP 116 nebo TP 115 v deskách se ob-

dobným způsobem rozměrově přizpůsobí danému krovu tak, 

aby se minimalizoval prořez. Připravené kusy izolace se lehce 

stlačí a vsunou mezi krokve, kde drží třením do doby montáže 

dalších vrstev. Současně tak dokonale vyplníme prostor mezi 

krokvemi a omezíme tepelné mosty vznikající netěsnostmi. Po-

kud má izolace více vrstev, dbejte na prostřídání spár. 

Pozornost musí být věnována detailu napojení střešní izolace 

na izolaci vnější stěny v místě okapu, aby nevznikl tepelný 

most.

Pomocný rošt z dřevěných hranolů je třeba navrhnout tak, aby rozměry splňovaly požadavky systému na únosnost a požární odolnost. Výška hranolů od-

povídá tloušťce první vrstvy přídavné izolace. Izolaci nařežeme na rozměr odpovídající světlé vzdálenosti trámků s přesahem cca 15–20 mm. Připravené 

kusy izolace se lehce stlačí a vsunou mezi trámky.

Poté je na spodní stranu izolace položena parotěsná vrstva, která musí být celoplošná a utěsněná ve spojích.

V případě použití dřevěných latí pro spodní konstrukci opláštění zvolíme průřez, který splňuje požadavky konkrétního systému na únosnost a požární 

odolnost a současně má výšku podle navržené tloušťky druhé vrstvy přídavné izolace. Izolaci nařežeme na rozměr odpovídající světlé vzdálenosti latí 

s přesahem cca 15–20 mm. Připravené kusy izolace se lehce stlačí a vsunou mezi latě. Následuje montáž opláštění.

Pokud používáme ocelové profily CD, je třeba zvolit správný typ závěsu, odpovídající požadavkům systému na únosnost a požární odolnost a umožňující 

odsazení profilů od krokví v potřebné vzdálenosti pro navrženou tloušťku druhé vrstvy izolace. Izolace musí dokonale vyplňovat prostor mezi i pod profily. 

Montáž

Výhody – izolace mezi krokvemi a pod krokvemi ve dvou vrstvách

•  Systém dosahuje špičkových hodnot U na úrovni doporučené ČSN

•  Vysoce energeticky úsporné řešení, které přináší nejvýznamnější úspory nákladů na vytápění

•  Vybrané produkty, doporučené pro toto použití, mají tuhost, která umožní jejich instalaci mezi krokve 

stlačením, kde potom drží třením bez použití dalších prostředků

•  Použité izolační materiály jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1

•  Špičkové zvukověizolační parametry střechy – vážená neprůzvučnost až 57 dB 

(se sádrokartonovým systémem Knauf) 

Výhody – prodyšná střecha

•  Umožňuje využití celé výšky krokví

•  Není třeba provádět větrací vstupy, vývody a tvarovky – úspora nákladů

•  Protože větrací dutina mezi izolací a pojistnou hydroizolací není nutná, odstraníme riziko uzavření větrací dutiny, 

které může vést k vážným poruchám

•  Zjednodušuje detaily ve hřebeni, úžlabích a nárožích
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Poznámky:
Při realizaci je nutno dodržet veškeré podmínky a detaily stanovené v podkladech výrobce systému – Knauf Praha, s. r. o. 
Pokud je použit jiný systém, musí být respektovány jeho požadavky na tepelnou izolaci.
1) Podrobnější údaje viz katalog „Ochrana stavebních konstrukcí před požárem“ – Knauf (v platném znění).
2) Minimum splňující pouze požadavky PO, obvykle bude použita větší tloušťka daná tepelněizolačními požadavky, popř. požadavky ochrany proti hluku.
3) Pro druhou a třetí vrstvu pod krokvemi lze použít izolace TI 435 U, TP 116, TP 115 nebo Classic 035.

Tepelná ochrana

Součinitel tepelné vodivosti uvedených materiálů:

Unifit 035 0,035 W/m.K

TI 435 U 0,035 W/m.K

Classic 035 0,035 W/m.K

TP 116/TP 115 0,037 W/m.K

Unifit 039 0,039 W/m.K

V tabulkách na straně 26 jsou uvedeny hodnoty součinitele prostupu tepla U pro obvyklé konstrukční skladby s izolací mezi krokvemi a pod krokvemi.

Unifit 035, TP 116, TP 115, Unifit 039, TI 435 U i Classic 035 jsou klasifikovány podle ČSN EN 13501-1 v třídě reakce na oheň A1. 

Požární odolnost stavebních konstrukcí, tedy i skladeb šikmých střech, se hodnotí pro celý systém. Dále uvádíme požární odolnost sádrokartonových systé-

mů Knauf s použitou izolací Knauf Insulation:

Požární ochrana

Vlastnosti

Systém Knauf Požární odolnost 
REI (min)

Opláštění Spodní 
konstrukce1)

Typy izolace 
Knauf Insulation 
mezi krokvemi 3)

Min. tloušťka 
izolace mezi 
krokvemi 2)

K 311 – Podkroví 30 1 × 15 Knauf GKF Dřevěné latě nebo 
ocelové profily CD

Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 111 – Střechy dřevěné 45 15 + 12,5 Knauf GKF Dřevěné latě Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 112 – Střechy dřevěné 45 15 + 12,5 Knauf GKF Ocelové profily CD Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 113 – Střechy dřevěné 45 15 + 12,5 Knauf GKF Ocelové profily CD 
– v jedné úrovni

Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 111 – Střechy dřevěné 60 18 + 15 Knauf GKF Dřevěné latě Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 112 – Střechy dřevěné 60 18 + 15 Knauf GKF Ocelové profily CD Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm

D 113 – Střechy dřevěné 60 18 + 15 Knauf GKF Ocelové profily CD 
– v jedné úrovni

Unifit 039
TP 116/TP 115
Unifit 035

100 mm
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Systém Knauf Typy izolace 
Knauf Insulation 
vrstva1 – mezi 
krokve

Min. tloušťka 
izolace 
vrstva1
+vrstva (2+3)2)

Vážená laboratorní 
neprůzvučnost Rw (dB)

Opláštění Spodní konstrukce1)

K 311-2 Podkroví Unifit 039 160+120 mm 46 Knauf 1 × 12,5  Dřevěné latě
TP 116/TP 115 160+160 mm 46
Unifit 035 200+80 mm 46

200+120 mm 46
K 311-2 Podkroví Unifit 039 160+120 mm 47 Knauf 2 × 12,5  Dřevěné latě

TP 116/TP 115 160+160 mm 47
Unifit 035 200+80 mm 47

200+120 mm 47
K 311-3 Podkroví Unifit 039 160+120 mm 50 Knauf 1 × 12,5  Ocelové profily CD/Typ „Federschiene“

TP 116/TP 115 160+160 mm 50
Unifit 035 200+80 mm 50

200+120 mm 50
K 311-3 Podkroví Unifit 039 160+120 mm 53 Knauf 2 × 12,5  Ocelové profily CD/Typ „Federschiene“

TP 116/TP 115 160+160 mm 53
Unifit 035 200+80 mm 53

200+120 mm 53
K 311-3 Podkroví Unifit 039 160+120 mm 56 Knauf 2 × 18  Ocelové profily CD

TP 116/TP 115 160+160 mm 57
Unifit 035 200+80 mm 56

200+120 mm 57

Poznámky:
Při realizaci je nutno dodržet veškeré podmínky a detaily stanovené v podkladech výrobce systému – Knauf Praha, s. r. o.
V případě použití celoplošného bednění pod krytinou je možno dosáhnout ještě dalšího zvýšení Rw. Podrobnější informace viz. příručky Knauf Praha, s. r. o., 
bezpečně můžeme i v této variantě brát hodnoty z tabulky.
1) Podrobnější údaje viz katalog „Knauf-podkroví“ – Knauf  (v platném znění).
2) Pro druhou a třetí vrstvu pod krokve lze použít izolaci TI 435 U, TP 116, TP 115 nebo Classic 035.

V následující tabulce je uvedena vážená laboratorní neprůzvučnost konstrukčních skladeb platných pro sádrokartonové systémy Knauf při použití izolace 

Knauf Insulation v šikmé střeše o sklonu 45° se skládanou krytinou z pálených nebo betonových tašek na dřevěném laťování s pojistnou hydroizolační fólií:

Ochrana proti hluku
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Detaily: 
Šikmá střecha s izolací mezi krokvemi 
a pod krokvemi 

Detail okapu
Prodyšná střecha

Detail štítu
Prodyšná střecha

Detail okapu
Střecha s větrací dutinou

1b

2

3

4

5

1a
2

3

4

5

1a 2

5 4 3
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 1a  Vysoce difuzně otevřená – „kontaktní“ PHI

 1b  PHI

 2 Unifit 035, Unifit 039, Classic 040, TP 116, TP 115

 3 Parotěsná zábrana 

 4 TP 116, TP 115, TI 435 U, Classic 035

 5 Sádrokarton na spodní dřevěné/kovové konstrukci  

Detail hřebene
Střecha s větrací dutinou

Detail hřebene
Prodyšná střecha

1a

2

3

4

5

2

3

4 5

1b

Legenda:



32

Specifikace 
– popisy položek pro výkaz výměr

1) Střecha s izolací mezi krokvemi

Tepelná / zvuková* / a protipožární* izolace šikmé střechy s dřevěným krovem o sklonu …°, krokve mají rozměr 100 mm × 160 mm* / 60 mm × 200 mm* 

/ ...* Osová vzdálenost krokví je 600* / 625* / 900* / 1000* / ...* mm. Krytina z pálených tašek* / betonových tašek* / přírodní břidlice* / ...* ulože-

ných na střešních latích a kontralatích. 

•  Pod krytinou je difuzně otevřená PHI* / difuzně uzavřená PHI* / celoplošné bednění s PHI*. Ekvivalentní difuzní tloušťka sd ≤ … m. Způsob kladení, 

přesahy, napojování podle montážních předpisů výrobce. 

•  Prostor mezi krokvemi je vyplněn na celou výšku krokve* / tak, aby byla zachována větrací dutina minimální výšky … mm* izolací z minerálních skleně-

ných vláken Knauf Insulation v rolích* / deskách* Unifit 035 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K, tloušťka ... mm* / Unifit 039 – součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m.K, tloušťka ... mm* / Classic 040 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/m.K, tloušťka ... mm* / TP 115 - součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K, tloušťka = ... mm* / TP 116 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K., tloušťka ... mm*. 

•  Izolace je nehořlavá – třída reakce na oheň A1.

•  Na spodní straně krokví je upevněna parotěsná vrstva s ekvivalentní difuzní tloušťkou sd ≥ … m. Veškeré styky, napojení na okolní konstrukce a prostupy 

musí být utěsněny podle montážních pokynů výrobce.

•  Spodní konstrukce opláštění je tvořena kovovými profily CD* / kovovými profily* … / dřevěnými latěmi rozměrů b × h … mm × … mm* v osových vzdá-

lenostech … mm. Spodní konstrukce je ke krokvím upevněna pomocí vrutů …*/ přímých závěsů CD* / závěsů …*.  

•  Opláštění je tvořeno sádrokartonovými deskami Knauf … × … mm GKF* / GKB* / GKFi* / GKBi* / deskami …*. Provedení spodní konstrukce a opláš-

tění odpovídá požadavkům sádrokartonového systému Knauf* / sádrokartonového systému …* / systému …*.  

•  Součinitel prostupu tepla U celé konstrukční skladby s izolací mezi krokvemi = …W/(m2.K).

•  Požární odolnost systému střešní konstrukce je REI … min.

•  Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost střešní konstrukce je Rw = … dB.

2) Střecha s izolací mezi krokvemi a pod krokvemi

Tepelná / zvuková* / a protipožární* izolace šikmé střechy s dřevěným krovem o sklonu …°, krokve mají rozměr 100 mm × 160 mm* / 60 mm × 200 mm* 

/ ...* Osová vzdálenost krokví je 600* / 625* / 900* / 1000* / ...* mm. Krytina z pálených tašek* / betonových tašek* / přírodní břidlice* / … *ulože-

ných na střešních latích a kontralatích. 

•  Pod krytinou je difuzně otevřená PHI* / difuzně uzavřená PHI* / celoplošné bednění s PHI*. Ekvivalentní difuzní tloušťka sd ≤ … m. Způsob kladení, 

přesahy, napojování podle montážních předpisů výrobce.

•  Prostor mezi krokvemi je vyplněn na celou výšku krokve* / tak, aby byla zachována větrací dutina minimální výšky … mm* izolací z minerálních skleně-

ných vláken Knauf Insulation v rolích* / deskách* Unifit 035 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K, tloušťka ... mm* / Unifit 039 – součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m.K, tloušťka ... mm* / Classic 040 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,040 W/m.K, tloušťka ... mm* / TP 115 - součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K, tloušťka = ... mm* / TP 116 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K., tloušťka ... mm*. 

•  Izolace mezi krokvemi je nehořlavá – třída reakce na oheň A1.

•  Na spodní straně krokví je upevněna parotěsná vrstva s ekvivalentní difuzní tloušťkou sd ≥ … m. Veškeré styky, napojení na okolní konstrukce a prostupy 

musí být utěsněny podle montážních pokynů výrobce.

•  Spodní konstrukce opláštění je tvořena kovovými profily CD* / kovovými profily* … / dřevěnými latěmi rozměrů b × h … mm × … mm* v osových vzdá-

lenostech … mm. Spodní konstrukce je ke krokvím upevněna pomocí vrutů …*/ přímých závěsů CD* / závěsů …*.

•  Prostor mezi dřevěnými latěmi* / mezi a pod kovovými profily* je vyplněn izolací z minerálních skleněných vláken Knauf Insulation v rolích* / deskách* 

TP 115 - součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K, tloušťka = ... mm* / TP 116 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K., tloušťka ... mm* / TI 

435 U – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K, tloušťka ... mm* / Classic 035 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K, tloušťka ... mm*. 

•  Izolace pod krokvemi je nehořlavá – třída reakce na oheň A1.

•  Opláštění je tvořeno sádrokartonovými deskami Knauf … × … mm GKF* / GKB* / GKFi* / GKBi* / deskami …*. Provedení spodní konstrukce a opláš-

tění odpovídá požadavkům sádrokartonového systému Knauf ...* / sádrokartonového systému …* / systému …*.  

• Součinitel prostupu tepla celé konstrukční skladby s izolací mezi krokvemi a pod krokvemi U = … W/(m2.K).

• Požární odolnost systému střešní konstrukce je REI … min.

• Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost střešní konstrukce je Rw = … dB.
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3) Střecha s izolací mezi krokvemi a dvěma vrstvami pod krokvemi

Tepelná / zvuková* / a protipožární* izolace šikmé střechy s dřevěným krovem o sklonu …°, krokve mají rozměr 100 mm × 160 mm* / 60 mm × 200 mm* 

/ ...* Osová vzdálenost krokví je 600* / 625* / 900* / 1000* / ...* mm. Krytina z pálených tašek* / betonových tašek* / přírodní břidlice* / ...* ulože-

ných na střešních latích a kontralatích. 

•  Pod krytinou je difuzně otevřená PHI* / difuzně uzavřená PHI* / celoplošné bednění s PHI*. Ekvivalentní difuzní tloušťka sd ≤ … m. Způsob kladení, 

přesahy, napojování podle montážních předpisů výrobce.

•  Prostor mezi krokvemi je vyplněn na celou výšku krokve* / tak, aby byla zachována větrací dutina minimální výšky … mm* izolací z minerálních skleně-

ných vláken Knauf Insulation v rolích* / deskách* Unifit 035 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K, tloušťka ... mm* / Unifit 039 – součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m.K, tloušťka ... mm* / TP 115 - součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K, tloušťka = ... mm* / TP 116 – součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K., tloušťka ... mm*. 

•  Izolace mezi krokvemi je nehořlavá – třída reakce na oheň A1.

•  Kolmo na krokve jsou umístěny dřevěné hranoly rozměrů b × h … mm × … mm v osových vzdálenostech … mm. Konstrukce je ke krokvím upevněna 

pomocí vrutů ...

•  Prostor mezi dřevěnými trámky je vyplněn izolací z minerálních skleněných vláken Knauf Insulation v rolích* / deskách* TP 115 - součinitel tepelné vodi-

vosti λ = 0,037 W/m.K, tloušťka = ... mm* / TP 116 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K., tloušťka ... mm* / Classic 035 – součinitel tepelné 

vodivosti λ = 0,035 W/m.K, tloušťka ... mm*. 

•  Izolace pod krokvemi je nehořlavá – třída reakce na oheň A1.

•  Na spodní straně trámků je upevněna parotěsná vrstva s ekvivalentní difuzní tloušťkou sd ≥ … m. Veškeré styky, napojení na okolní konstrukce a prostupy 

musí být utěsněny podle montážních pokynů výrobce.

•  Spodní konstrukce opláštění je tvořena kovovými profily CD* / kovovými profily* … / dřevěnými latěmi rozměrů b × h … mm × … mm* v osových vzdá-

lenostech … mm. Spodní konstrukce je k trámkům upevněna pomocí vrutů …*/ přímých závěsů CD* / závěsů …*.

•  Prostor mezi dřevěnými latěmi* / mezi a pod kovovými profily* je vyplněn izolací z minerálních skleněných vláken Knauf Insulation v rolích* / deskách* 

TP 115 - součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K, tloušťka = ... mm* / TP 116 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K., tloušťka ... mm* / TI 

435 U – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K, tloušťka ... mm* / Classic 035 – součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/m.K, tloušťka ... mm*. 

•  Izolace v druhé vrstvě pod krokvemi je nehořlavá – třída reakce na oheň A1.

•  Opláštění je tvořeno sádrokartonovými deskami Knauf … × … mm GKF* / GKB* / GKFi* / GKBi* / deskami …*. Provedení spodní konstrukce a opláš-

tění odpovídá požadavkům sádrokartonového systému Knauf ...* / sádrokartonového systému ...* / systému …*.  

•  Součinitel prostupu tepla celé konstrukční skladby s izolací mezi krokvemi a dvěma vrstvami pod krokvemi U = … W/(m2.K).

•  Požární odolnost systému střešní konstrukce je REI … min.

•  Vážená vzduchová neprůzvučnost střešní konstrukce je Rw = … dB.

 Poznámky:

 1) U položek označených (*) vyberte vhodnou variantu.

 2) Doplňte hodnoty do míst označených (...).

 Výpočty spotřeby energie a nákladů jsou orientačním příkladem a jsou provedeny za následujících předpokladů:

 1)  Do spotřeby je zahrnuta pouze energie na vytápění k pokrytí tepelných ztrát prostupem a větráním, nejsou zahrnuty tepelné zisky a spotřeba na ohřev TUV.

 2) Rodinný dům střední kategorie pro 4 - 6 osob, 5 obytných místností, zastavěná plocha 110,6 m2, užitná plocha 173,8 m2.

 3) Plocha střechy je 105 m2.

 4) Topení ústřední s nízkoteplotním atmosférickým kotlem na zemní plyn.

 5) Je uvažována cena plynu 975,64 Kč/MWh + 126 Kč stálá měsíční platba.
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Šikmé střechy Vnější stěny Vnitřní stěny Vnější stěny v suterénu Podlahy

Aplikace produktů Knauf Insulation

Izolace šikmých střech
v úrovni krokví

Pitched Roofs CZ September / 2006

Izolace šikmých střech 

v úrovni krokví

Řešení pro půdní vestavbu – 

teplou střechu. Izolace v jed-

né, dvou a třech vrstvách.

Další informace o produktech a aplikacích najdete na 

www.knaufinsulation.cz 

nebo kontaktujte obchodní zástupce.



Knauf Insulation, spol. s r. o.
ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Fax: +420 800 800 060

order.cz@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.cz

@

✆ Tel.: +420 234 714 014

Knauf Insulation, spol. s r. o. 
Thákurova 4, 160 00  Praha 6
Česká republika

www.thinksulation.com


