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Technologický postup použití desek PAVATEX nad viditelnými krokvemi 
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Tabulka 1. Základní vlastnosti desek PAVATEX 

 

Tabulka 2. Tepelně technické charakteristiky zateplení deskami PAVATHERM, PAVATHERM-

COMBI a PAVATHERM-PLUS 

 

* - Pavatherm 100 + 120 mm  
** - Pavatherm 120 + 120 mm 
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Tabulka 3. Tepelně technické charakteristiky zateplení pružnými rohožemi PAVAFLEX LIGHT a 

deskami PAVATHERM-COMBI, ISOLAIR 

Poznámka : 

* tloušťka konstrukce včetně záklopu z palubek 22 mm  
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TECHNOLOGIE ZATEPLOVÁNÍ  
Prakticky lze použít dva konstrukční systémy:  


Vícevrstvé kladení tuhých desek. Řešení poskytuje souvislou vrstvu dřevovláknité 
tepelné izolace Pavatex.  
 
VÝHODY : 

o bez tepelných mostů  

o větší objemová hmotnost souvrství = větší tepelná akumulace >> maximální tepelná 

stabilita interiéru pod střechou  

o menší pracnost  

 
NEVÝHODY : 

o jsou potřeba delší vruty pro kotvení kontralatí 

 



Pruţná rohoţ PAVAFLEX nebo PAVAFLEX LIGHT mezi falešnými krokvemi + 
tuhá deska.  
 
VÝHODY : 

o kratší vruty ve dvou provedení (falešné krokve do krokví, kontralatě do falešných 

krokví)  

o menší hmotnost  

 
NEVÝHODY : 

o tepelné mosty v místě falešných krokví  

o větší pracnost  

o menší objemová hmotnost souvrství = menší tepelná akumulace >> menší tepelná 

stabilita interiéru pod střechou  
 

Vícevrstvé kladení tuhých desek  
Nejlehčí a energeticky nejúspornější varianta (největší tepelný odpor) je souvrství dvou 
materiálů : 
PAVATHERM na záklop  

PAVATHERM-COMBI ve druhé vrstvě  
 
KLADENÍ DESEK  
 
Desky PAVATHERM (rozměr 102x60 cm) se pokládají na záklop od okapu směrem ke 

hřebeni delší stranou kolmo na krokve. Tloušťka 120 mm má tupý spoj (na sraz), větší 

tloušťky 140 - 200 mm mají přesazený okraj, je proto nutné jeden „zub“ podél okrajů 

střechy oříznout. Další řada desek Pavatherm-Combi se klade opět delší stranou kolmo 

na krokve, perem nahoru ke hřebeni, drážkou dolu k okapu. Svislé styčné spáry (ve 

směru krokví) by měly být v obou vrstvách na vazbu o 250-300 mm. Všechny spoje horní 

vrstvy v ploše střechy jsou uzavřeny celoobvodovým zámkem „pero-drážka“. Spáry se 

nelepí ! 
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Konstrukci lze kombinovat i z dalších typů materiálů. Například použít jen desky 
Pavatherm-Combi. Nebo z důvodu dosažení ještě větší akumulace Pavatherm-Combi a 
Pavatherm-Plus. Tepelně-technické vlastnosti dvou variant kombinací desek jsou 
uvedeny v Tabulce 2.  
 

Pruţná rohoţ PAVAFLEX mezi falešnými krokvemi + tuhá deska  
 
Pružná výplňová rohož se vkládá mezi falešné krokve. Ideální světlá vzdálenost mezi 
krokvemi je 565 mm (rozměr rohože Pavaflex je 575 mm). Následující tuhá deska 
Pavatherm-Combi nebo Isolair (může být použita i deska Pavatherm-Plus) se pokládá na 
přídavné krokve stejným způsobem, jako na běžné krokve krovu.  
Tepelné mosty vznikající v místě vložených krokví lze eliminovat úpravou skladby 

materiálů. Pružná rohož se rozdělí na dvě vrstvy, první pomocný rošt na záklopu se dává 

kolmo na krokve, druhý pomocný rošt ve směru krokví. Tím se podstatně zmenší tepelné 

mosty, které se z původních „liniových“ změní na „bodové“ v místě křížení pomocných 

roštů. Tepelně-technické vlastnosti tří variant kombinací desek jsou uvedeny v Tabulce 3 

(není uvažován dvojitý křížový rošt). 

 

Foto 1 : kladení desek ve třech vrstvách na sebe (desky Hofatex UD), spoje všech desek „na vazbu“ 
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POJISTNÁ KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ HYDROIZOLACE  
 
Celá plocha střechy se po zateplení zakryje pojistnou kontaktní difúzní hydroizolací. 
Požadovaná ekvivalentní difúzní tloušťka Sd= 0,02-0,03 m. Folii je nutné ve všech 
spojích slepit, nebo použít výrobek s integrovanou lepicí páskou. Difúzní folie je pro 
sklon střechy < 30° nutná, pro větší sklon střechy doporučená.  
 
KOTVENÍ DESEK - FALEŠNÉ KROKVE, KONTRALATĚ A VRUTY  
 
Pro sklon střechy 30°a více se použijí kontralatě výšky 40 mm, které vytvářejí mezi 
dřevovláknitou deskou a střešní krytinou provětrávanou vzduchovou mezeru. Výška 
kontralatí na střeše o menším spádu se musí určit podle skutečného sklonu střechy.  
Kontralatě fixují celou vrstvu nadkrokevní izolace a střešní krytinu do nosné střešní 
konstrukce. Šroubují se samořeznými vruty do dřeva. Průměr vrutů je 8 mm. 
Doporučené jsou stavební vruty RAPI-TEC® SK TopTherm, dodávané v délkách 220- 
400 mm. Pro větší tloušťky souvrství se použijí stavební vruty RAPI-TEC® HBS (bez 
podložky) v délkách 420 - 500 mm. Dodavatel vrutů je HPM-TEC s.r.o., Hustopeče u 
Brna. U šikmých střech se sklonem 25° a více se vruty odklánějí o 20°-25°od kolmé 
roviny ke střeše. Zapuštění vrutu do krokví je minimálně 80 mm.  
Varianta s pružnou rohoží a falešnými krokvemi vyžaduje přišroubovat pomocný rošt do 
krokví. Opět se použije jeden ze dvou zmíněných typů vrutů.  
Vzdálenost vrutů: v okrajových místech střechy (okap, hřeben, štít) maximálně 800 mm, 

v ploše střechy maximálně 1000 mm. 

Tabulka 4. : doporučené délky vrutů do kontralatí podle tloušťky souvrství Pavatex 

 

NÁROŢÍ, ÚŢLABÍ, HŘEBEN  
 
Desky Pavatex se oříznou na požadovaný tvar, navzájem se napojí „na sraz“. Spoj je 
vhodné slepit PUR lepidlem. Jakékoliv další spáry (kdekoliv v ploše střechy) širší než 4-5 
mm je vhodné vyplnit nízkoexpanzní PUR pěnou (je nutné, pokud není použita pojistná 
hydroizolace).  
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Požadavek na pojistnou hydroizolaci : úžlabí, nároží a hřeben se překryje samostatným 
pruhem folie s přesahem cca 300 mm na obě strany tak, aby voda stékala „po spádu“. 
Folii je nutné ve všech spojích slepit.  
 
PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ  
 
Na palubkový záklop pod desky Pavatex je vhodné položit netkanou textilii (geotextilie). 

Eventuální potřeba parobrzdné folie je v závislosti na konkrétním řešení záklopu a 

tloušťce souvrství dřevovláknitých desek. Je nutné vždy individuelně posoudit. Ve 

vlhkých provozech (např. koupelna) je parobrzda nezbytná. V běžných provozech 

obvykle stačí parobrzdná membrána, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd≥2 m. 

 

Foto 2 : uložení kontralatí, šroubování samořeznými stavebními vruty RAPI-TEC HBS, 460 mm 

Obvod střechy na výšku zateplení je vhodné ochránit KVH hranolem šířky 60 mm, výška 
dle tloušťky souvrství Pavatex. Spodní hranol u okapu připevnit pomocí zavětrovací 
děrované pásky do plochy střechy v místě krokví. Tím se zabezpečí kompletní střešní 
plášť proti sesunutí.  
 

Diagonálně umístěné zavětrovací pásky nad záklopem pod deskami ztužují střechu ve 

své rovině. 
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Foto 3, 4 : Celoobvodový střešní rám, připevnění pomocí zavětrovacích pásek do krokví 

 

Foto 5 : Diagonální vyztužení střechy v tomto případě ztužuje pultovou střechu ve své rovině, kladení 

desek „na vazbu“ 
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Foto 6 : Detail souvrství Pavaflex 100 mm + Pavatherm-Combi 80 mm 
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Foto 7 : Tatáž střecha, pohled shora na plochu Pavatherm-Combi a kontralatě 
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Kontakty:  
 
Dřevovláknité desky a rohože PAVATEX    
 
+   
 
difúzní ekologická izolace KnaufInsulation „diffu“   www.pavatex-eshop.cz 
 
Tenkovrstvé omítky        www.termoholding.cz  

www.jub.cz  
www.weber-terranova.cz  

 

Vruty, kotevní hmoždinky       www.hpmtec.cz 

Informace        info@pavatex-eshop.cz 

Objednávky        objednavky@pavatex-eshop.cz 

Tel.:         +420 728 563 365  
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