
Co je dobré vûdût 
pfii zateplování podkroví

• Jaká bude pouÏita podstfie‰ní 

difúzní (paropropustná) fólie

• Jaké vlastnosti má pouÏitá 

tepelná izolace 

• Jaká a jak bude namontována

parozábrana (fólie pod vnitfiním 

obloÏením zamezující prostup par 

z místnosti do konstrukce)



I. Nejãastûj‰í typy konstrukce:
1a. Provûtrávaná stfiecha (tfiíplá‰Èová),

izolace mezi krokvemi  

1b. Neprovûtrávaná stfiecha (dvouplá‰Èová), 
izolace mezi krokvemi  

2. Neprovûtrávaná stfiecha (dvouplá‰Èová), 
s pfiidanou tepelnou izolací pod krokvemi  

3. Izolace nad krokvemi
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Legenda:
1 parotûsná fólie sd > 100m

nebo parobrzda 
2 tepelná izolace URSA® SF35, SF40, DF40
3 pfiidaná tepelná izolace URSA® DF40, SF35, SF40

variantnû: URSA® TWP, TWF 
4 podstfie‰ní pojistná hydroizolaãní fólie sd > 100m 

pokud je fólie kladena na bednûní, mûlo by b˘t toto 
pouÏití deklarováno v˘robcem

5 konstrukãní prvky systému zateplení nad krokvemi
6 krokev
7 provûtrávaná mezera

Není úãelem na tomto místû popisovat detailnû pracovní
postupy, chceme jen seznámit koneãného uÏivatele s tím,
jaké by mûl mít poÏadavky na dílo, které mu bude
pfiedurãovat kvalitu bydlení na mnoho let dopfiedu. Pro
plnou funkãnost stfiechy je tfieba dbát na správné provede-
ní celé konstrukce zateplení. Znaãnou ãást starostí lze
u‰etfiit pouÏitím vhodnû zvolen˘ch fólií, spolu se v‰emi
potfiebn˘mi prvky (tepelnou izolací, montáÏními kompo-
nenty) v nejvy‰‰í kvalitû. Vlastnosti v‰ech komponentÛ by
mûly b˘t navrÏeny tak, aby byla zaji‰tûna jejich maximální
souãinnost.

Doporuãení
âasto se provádí nejjednodu‰‰í zateplení mezi krokvemi
(viz. obr. 1a nebo 1b). Z hlediska dosaÏení hodnot poÏado-
van˘ch (doporuãen˘ch) v normû âSN 73 05 40 je v˘hod-
nûj‰í zvolit variantu obr. 2 nebo 3, neboÈ obû tyto varianty
omezují vliv tepeln˘ch mostÛ (tj. míst, která vedou teplo
lépe neÏ vlastní tepeln˘ izolant).

II. Rozdûlení podle odvûtrání
konstrukce:
a) konstrukce provûtrávaná (tfiíplá‰Èová stfiecha, 

viz. obr. 1a)
b) konstrukce neprovûtrávaná (dvouplá‰Èová stfiecha, 

viz. obr. 1b, 2, 3)



Moderní materiály umoÏÀují pouÏití moderních typÛ
konstrukce. Platí to i u stfiech. Stfiecha má chránit pfied
vlivy poãasí a zároveÀ izolovat. Tepeln˘ odpor, kter˘ by mûl
b˘t co nejvût‰í, závisí od tlou‰Èky izolace. Proto nové trendy
vedou k zateplení stfiech konstrukcí neprovûtrávanou
(dvouplá‰Èovou) - s izolací do plné v˘‰e krokví. V tomto
pfiípadû je nutné pouÏít kontaktní difúznû otevfienou
podstfie‰ní fólii. 

III. DÛleÏité vrstvy konstrukce:
1. Difúzní fólie 

Zásadní rozhodnutí je, jak˘ typ paropropustné (pojistné
podstfie‰ní) fólie zvolit. Z hlediska budoucího difúzního
reÏimu a tepelnû technick˘ch parametrÛ konstrukce je
spolehlivûj‰í a efektivnûj‰í varianta konstrukce neprovûtrá-
vané, (dvouplá‰Èové). Pfiedpokladem je pouÏití kontaktní
podstfie‰ní fólie, která mÛÏe leÏet pfiímo na tepelném
izolantu. 
Pozor: u konstrukãních variant, kde dochází ke styku
podstfie‰ní fólie s izolací, nelze pouÏít tzv. mikro-
perforovanou PE fólii, která má v˘raznû hor‰í difúzní
vlastnosti. V místû styku s tepelnou izolací pak hrozí
nebezpeãí toho, Ïe fólie zaãne protékat.
U difúzní fólie je dÛleÏité znát v˘robcem povolen˘
zpÛsob pouÏití (v typu konstrukce) a v˘robcem deklaro-
van˘ parametr sd (udává ekvivalentní odpor vzduchu,
tedy napfi. fólie s sd ≤ 0,02 m má stejn˘, nebo men‰í
difúzní odpor jako 2 cm vzduchu).



2. Tepelná izolace
Základním vodítkem pro v˘bûr tepelné izolace by mûly b˘t
pfiedev‰ím její tepelnû technické a mechanické vlastnosti.

• Ne v‰echny izolace (od rÛzn˘ch dodavatelÛ) ve srov-
nateln˘ch tlou‰Èkách mají srovnatelné izolaãní    vlast-
nosti.
Stále se setkáváme s tím, Ïe vám zku‰enû vyhlíÏející proda-
vaã nebo pracovník na va‰í stavbû sdûlí informaci, Ïe:
„Káãko (nebo „Úãko“) tohoto materiálu je úplnû
v normû!“; „Dejte tam 16 cm, to úplnû staãí“.

• Nespokojte se s tím !

Provûfite si:
• jak˘ souãinitel tepelné vodivosti λ (lambda) má materiál,
kter˘ je Vám nabízen! Parametry λ izolaãních materiálÛ
ze skelné vlny nabízen˘ch na ãeském trhu jsou v rozmezí
0,035-0,050 (W/m.K). Platí: ãím men‰í je její ãíselná
hodnota, tím lep‰í je jejich tepelnû izolaãní úãinnost.
Nechtûjte vÏdy jen tu nejlevnûj‰í variantu.

• jak˘ parametr souãinitele prostupu tepla U bude mít celá
konstrukce (se zapoãtením vlivu dfievûné konstrukce
a dal‰ích prvkÛ), nejenom samotná izolace.

Vzhledem k rostoucím poÏadavkÛm na tepelnû izolaãní
vlastnosti budov bychom Vás rádi upozornili na souvislosti
s odpovídajícími normami.

• âSN 73 05 40 je norma, která definuje poÏadované
a doporuãené tepelnû technické parametry rÛzn˘ch typÛ
stavebních konstrukcí. Základním parametrem, kter˘
musí dle této normy konstrukce splÀovat, je poÏadovaná
hodnota souãinitele prostupu tepla UN (W/m2.K), dfiíve
znaãená jako „k“. Jedná se o obrácenou hodnotu tepel-
ného odporu R (m2.K/W), kter˘ byl základním parametrem
poÏadovan˘m v pfiedchozím znûní této normy. Jedná se
v‰ak o parametr, pro jehoÏ urãení je tfieba do v˘poãtu
zahrnout hodnoty v‰ech prvkÛ konstrukce a ne jen
tepelnû technické parametry samostatného izolantu.



3. Parozábrana 
Parozábrana je velmi dÛleÏitou souãástí konstrukce
zateplení stfiechy. Klade se pod vnitfiní obloÏení a pfii její
montáÏi se musí dbát na ve‰keré detaily. 
Zejména v zimním období dochází pfii rozdíln˘ch teplotách
a vlhkostních pomûrech uvnitfi a vnû budovy k tomu, Ïe
uvnitfi budovy dosahuje parciální tlak vodní páry
v˘znamnû vy‰‰ích hodnot neÏ vnû budovy. Na základû
tohoto rozdílu má vodní pára tendenci vstupovat z vnitfiku
budovy dovnitfi zateplené konstrukce stfiechy. Pokud se
nepouÏije úãinná parozábrana s sd > 100m, dojde uvnitfi
konstrukce ke kondenzaci, hromadûní vzniklé vody
a následnû mÛÏe dojít k trvalému po‰kození nejen tepel-
ného izolantu, ale i nosné konstrukce krovu. Dbejte tedy
zejména na celistvost a paronepropustnost této ãásti kon-
strukce. Není pfiijatelné, aby byla fólie spojována obyãej-
nou lepicí páskou z papírnictví! VÏdy musí b˘t pouÏit spo-
jovací materiál, kter˘ je k tomuto úãelu urãen! Dbejte tedy
na to, jak˘ materiál bude montován jako parozábrana a jak
peãlivû bude ve v‰ech detailech provedena jeho montáÏ!

IV. Porovnání souãinitele prostu-
pu tepla „U“ stfie‰ní konstrukce

Konstrukce:
• Neprovûtrávaná konstrukce zateplení stfiechy s pfiidanou

izolací pod krokvemi
• V˘‰ka krokví odpovídá tlou‰Èce izolantu
• ·ífika krokví 100 mm
• Rozteã krokví 750 mm
• Podstfie‰ní pojistná hydroizolaãní fólie sd ≤ 0,02m
• Tepelná izolace viz tabulka
• Parozábrana sd ≥ 100m
• Vzduchová mezera pod parozábranou 30 mm
• Sádrokarton 12,5 mm (λ = 0,21 W/m.K)
• Tepelná izolace: dvouvrstvá - 1. vrstva mezi krokvemi,

2. vrstva pod krokvemi - alternativnû:
URSA® SF 35 λD = 0,035 W/m.K
URSA® DF 40/SF 40 λD = 0,040 W/m.K

• Tlou‰Èka izolace pod krokvemi: vÏdy 50 mm podle 
tabulky



t lou‰Èka izo lace U konstrukce (W/m2.K)

1. vrstva SF 35 DF/SF 40 SF 35 DF/SF 40

2. vrstva SF 35 SF 35 DF/SF 40 DF/SF 40
(mm) (mm)

120 50 0,23 0,25 0,24 0,26

140 50 0,21 0,23 0,22 0,23

160 50 0,20 0,21 0,20 0,22

180 50 0,18 0,20 0,19 0,20

200 50 0,17 0,18 0,18 0,19

220 50 0,16 0,17 0,16 0,18

V˘poãet byl proveden dle âSN EN ISO 10211 
a âSN EN ISO 6946.

V. PoÏadované a doporuãené
hodnoty souã. prostupu tepla
„U“ dle âSN 73 05 40 - 2 (lehké
konstrukce - v˘bûr)

Poznámka: U je obrácená hodnota tepelného
odporu R, ãím men‰í ãíselná hodnota U - tím lépe !

UN konstrukce (W/m2.K)

poÏadovaná doporuãená

stfiecha plochá a ‰ikmá
se sklonem do 45° (lehká) 0,24 0,16

stfiecha strmá se sklonem
nad 45° (lehká) 0,30 0,20

obvodová stûna (lehká) 0,30 0,20

strop pod nevytápûn˘m 
pÛdním prostorem 0,30 0,20
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