
REALIZACE ŠIKMÉ ST ECHY 
TOPDEK NA VLAŠSKÉM KROVU

Systém TOPDEK pro nadkrokevní 
skladbu šikmé st echy máme 
již dlouhodob  v Atelieru DEK 
prov ený spoustou realizací. 
V tomto p ípad  se investor rozhodl, 
že chce mít pohledové krokve 
v interiéru tzv. „po vlašsku“ – neboli 
rovnob žn  s okapem.

Požadavkem investora byl otev ený 
prostor obývacího pokoje až po 
st echu. St echa je sedlového 
tvaru o sklonu 45° (obr. 01 a 02). 
Provedení krokví „po vlašsku“ není 
u nás asté, proto se náš opavský 
technik spole n  s projektanty akce 
zabýval ešením mechanického 

upevn ní systému TOPDEK a také 
ešením detail  u okapu a p esahu 

st echy. Technik pak doporu il 
investorovi provád cí realiza ní Þ rmu 
Stavby Tomšík, která má bohaté 
zkušenosti s realizacemi systému 
TOPDEK. Následovala objednávka 
materiál  ve Stavebninách DEK.
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Realizovaná skladba st echy (od 
exteriéru):
• plechová krytina
• separa ní vrstva – smy ková 

rohož
• d ev né bedn ní
• kontralat  40×60mm (tlouš ka 

v trané vzduchové vrstvy 60 mm), 
kotveny vruty TOPDEK ASSY

• dopl ková hydroizola ní vrstva – 
DEKTEN MULTI-PRO II

• tepelná izolace – TOPDEK 022 
PIR, tl. 100 mm

• tepelná izolace – TOPDEK 022 
PIR, tl. 140 mm – vložen KVH 
hranol 120×140mm

• parozábrana – TOPDEK AL 
BARRIER

• OSB deska + sádrokartonová 
deska

• ocelový HEB proÞ l (rámová 
konstrukce) + d ev ná krokev 
z KVH 80×180 mm

Krokve „po vlašsku“ jsou upevn ny 
ve vzdálenosti cca 1,2 m do 
ocelové rámové konstrukce 
z HEB proÞ l  (obr. 06 a 07). Aby 
bylo možné pro upevn ní st ešní 
skladby využít obvyklé zásady 
pro upev ování nadkrokevní 
skladby, bylo navrženo vložení 
p í ných KVH hranol  („falešných 
krokví“) do spodní vrstvy tepelné 
izolace. Hranoly byly p ipevn ny 
k vlašským krokvím. Kotvení 
se pak navrhovalo dle umíst ní 
stavby (v trová a sn hová oblast) 
s pomocí výpo etního postupu 
pro klasický systém TOPDEK. Bylo 
navrženo kotvení pomocí 2 kolmých 
a 1 šikmého vrutu (obr. 04 a 05) 
na délku kontralat  1,35 m (úsek 
kontralat  odpovídá ší ce difuzní 
fólie pokládané rovnob žn  
s okapem). Firma dostala kompletní 
speciÞ kaci upev ovacích prvk .

 01| Pohled na RD

 02| ez

 03| Realizovaná skladba st echy 
TOPDEK

 04| Princip kotvení u okapu

 05| Princip kotvení v ploše st echy

 06| Ocelová rámová konstrukce 
z HEB proÞ l

 07| Detail uchycení krokví „po 
vlašsku“

 08| Bedn ní z OSB desek

 09| Krokve a bedn ní v interiéru
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Záklop st echy byl proveden 
z OSB 3 desek P+D v tl. 22 mm 
(obr. 08 a 09), montoval se 
odshora, kv li velké rozte i krokví. 
Parot snicí vrstva byla provedena 
ze samolepicího pásu s AL vložkou 
TOPDEK AL BARRIER. S ohledem 
na sklon st echy byly pásy 
pokládány shora dol . Podélné 
spoje jsou samolepicí a st echa 
tak byla ihned zabezpe ena proti 
pov trnostním vliv m. Parozábrana 
je u okapu napojena na žb. v nec.

Na provedenou parozábranu se 
provád la montáž p í né „krokve“ 
z KVH proÞ lu. Rozte  t chto krokví 
byla zvolena dle rozm ru PIR 
desky 800 mm (t etina z 2400 mm). 
Pomocí této krokve byl proveden 
i p esah st echy u okapu. Mezi 
p í né „krokve“ byla položena první 
vrstva tepelné izolace TOPDEK 022 
PIR v tl. 140 mm (obr. 10). Následn  
byla provedena pokládka souvislé 
druhé vrstvy PIR v tl. 100 mm, 
rovnob žn  s okapem (obr. 11). 
Desky jsou spojovány na pero 
a drážku, malé net snosti jsou 
dop n ny nízkoexpanzní PU p nou. 

Štítový p esah st echy je tvo en 
vysunutím OSB desky (obr. 12).

Sou asn  s položením tepelné 
izolace z PIR desek se provád la 
montáž dopl kové hydroizola ní 
vrstvy z difuzní fólie DEKTEN 
MULTI-PRO II a také kontralatí 
o výšce 60 mm. Tlouš ka vzduchové 
mezery byla 60 mm s ohledem na 
plechovou krytinu. Kontralat , a tím 
i skladba st echy, se p ikotvily vruty 
TOPDEK ASSY do p í né „krokve“ 
(obr. 13). Kontrala  byla d lena 
na délky 1,35 m dle ší ky difuzní 
fólie, na každý úsek dle výpo tu 
p ipadly 2 kolmé a jeden šikmý vrut. 
Pro zvýšení t snosti systému byly 
použity t snicí pásky pod kontrala  
DEKTAPE KONTRA.

Následn  bylo provedeno 
celoplošné bedn ní z prken (obr. 
14). Krytina byla vybrána hladká 
plechová a byla položena na 
smy kovou rohož, která tvo í 
separa ní vrstvu (obr. 15 a 16). 
Krytina byla provedena v souladu 
s podklady výrobce, v etn  v trání 
h ebene a sn hových zachytáva  

(obr. 17 a 18). K záklopu z OSB 
desek se p ipevnily sádrokartonové 
desky vložené mezi krokve „po 
vlašsku“ (obr. 19). Výsledný 
podhled se dle informací od 
investora velmi povedl a splnil jeho 
o ekávání.
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 10| První vrstva tepelné izolace PIR

 11| Pokládka druhé vrstvy izolace PIR

 12| Štítový p esah pomocí OSB desky

 13| Kotvení TOPDEK ASSY vruty

 14| Celoplošné bedn ní

 15| Separa ní fólie a plechová krytina

 16| Podložení krytiny smy kovou 
rohoží

 17| Sn hové zachytáva e

 18| D m t sn  p ed dokon ením

 19| Hotový interiér
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