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Střešní tašková tabule a trapézové plechy jsou vyráběny na nejmoder-

nějších profilovacích linkách. Plechy nejvyšší jakosti o tloušťkách od  

0,5 do 1,0 mm žárově zinkovaných a lakovaných zajišťují dlouholetou 

pevnost, odolnost vůči atmosférickým podmínkám a mechanickému  

poškození.

Námi dodávané výrobky jsou vyráběny v souladu s osvědčením o sho-

dě. Speciální lisování v místech svislých prolisů o výšce 20 mm pro ple-

chové střešní tabule SARA a WENUS a 14 mm pro plechovou střešní 

tabuli ZEFIR, chrání vrstvu laku před vznikem mikrotrhlin. Právě tento 

pouhým okem neviditelný prvek rozhoduje o životnosti střešní taškové 

tabule. My jsme tento technický problém vyřešili. Cílem je zabránit hyd-

roskopickému pronikání vody mezi složené tabule tvarováním kapilární 

drážky zaručující absolutní jistotu ještě dodatečným žlábkem pro odvá-

dění vody. Překrývající vlna je vyprofilovaná způsobem zajišťujícím těs-

né přiléhání plechů. Trapézové plechy a fasádní systémy jsou praktickým  

a ekonomickým řešením pro pokrytí střech a fasád. Široká škála profilů 

a typů plechů dovoluje různorodé využití v individuálním a průmyslovém 

stavebnictví. Vezmeme-li v úvahu výše uvedené atributy těsnosti spojů, 

má zákazník absolutní jistotu, že koupil výrobek nejvyšší kvality.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se námi dodávaných výrobků nás 

můžete kontaktovat na telefonním čísle 577 943 065 nebo na emailové 

adrese stato@statostrechy.cz. Děkujeme za zakoupení námi dodávané-

ho výrobku. Doufáme, že splní všechny Vaše požadavky a očekávání.

1. Úvod

Na požádání Vám spočítáme plochu střešní krytiny, počet a délku tabu-

lí. Pro tento účel je nutné uvést rozměry plochy střechy, včetně detailů  

ve střešním plášti, nebo dodat projektovou dokumentaci  

2. Výpočet střešní krytiny

Obr. 1.

1.  Před zahájením montáže krytiny je nutno zkontrolovat rovnost  

střešní plochy a v případě nerovností plochu upravit.

2. Mezi plechy a difúzní fólií musí zůstat vzduchová mezera.

3.  Pro správnou funkci odvětrávání musí být tabule bezpodmínečně  

uloženy na roštu z latí a kontralatí. Vzduchová mezera významně  

zmenšuje kondenzaci vodních par v zimním období a při prudkých  

změnách teplot. Naopak v letním období snižuje nadměrné zahřívá-

ní povrchu střechy, a tím i podstřešních místností. Latě připevněné  

k podkladům (bez kontralatí) by zadržovaly kapající vodu z případ- 

né kondenzace a snižovaly prostor pro odvětrání mezistřešního  

prostoru.

3. Zásady montáže a odvětrávání střešní krytiny

 (obr. 1).
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4.  Difúzní fólii je nutné důkladně zkontrolovat, jestli není poškozena. 

Zejména u prvků procházejících střešní plochou, např. komíny, ven-

tilační průduchy atd. Případné poškození fólie je bezpodmínečně 

nutno opravit dle pokynů výrobce fólie.

5.  Kontralatě a běžné latění musí být vůči sobě velmi důkladně při- 

pevněny.

4. Vzdálenost podpor (latění)

Krytina spuštěna do žlabu, obr. 2 Krytina spuštěna na okapnici, obr. 2a

5. Montáž taškových tabulí
Střecha musí mít spád minimálně 14°, aby voda nezůstávala v prohlubni 

tašek. Vzdálenost latí musí být přizpůsobena délce modulů střešní kry-

tiny. Kontralatě o šířce 50 mm a tloušťce 30 mm, běžné latění o šířce 50 

mm a tloušťce minimálně 30 mm na bedněných střechách. Na střechách 

bez bednění pokrytých paropropustnou fólií je způsob následující: po-

kud je osová vzdálenost krokví do 900 mm a objekt se nachází v prvním 

sněhovém pásmu, je dostatečný průřez latí šíře 50 mm a tloušťky 30 

mm. Pokud se objekt nachází ve vyšších sněhových pásmech, použijte 

průřez latí šíře 60 mm a tloušťky 40 mm. Jestli si nejste jistí, zda průřez 

latění je dostačující, požádejte o návrh projektanta.

Na začátku tabule (u okapů) se musí první lať zvýšit o výšku prolisu, 

přibližně 18 mm u krytiny SARA a WENUS a 12 mm u krytiny ZEFIR. Je 

potřeba podložit distanční lišty nebo přibít laty vhodné tloušťky. Montáž 

plechů je třeba vždy začít v pravém dolním rohu s ohledem na polohu 

kapilární a odvodňovací drážky. V případě položení krytiny na okapnici 

je taškové tabule nutno pokládat ve sloupcích a řadách od okapu po 

hřeben s 3cm přesahem mimo okapovou desku. Důležité je, aby první 

plech byl uložen v pravém úhlu k hraně střechy (obr. 2a). Zkroucení se 

obtížně koriguje, protože tabule jsou podélně i příčně profilované. Po 

ověření správnosti polohy taškové tabule je upevníme k latím samořez-

nými vruty s podložkou ze speciální pryže EPDM. Taškové tabule je nut-

no upevňovat do latění výhradně ve spodní části vlny (v jejím nejnižším 

bodě). Upevňování do horní části vlny je vyloučen . Průměrná spotřeba 

vrutů je 6-9 ks/m2.

Správně utažené šrouby jsou tehdy, jestliže gumové těsnění po utažení 

vystoupí zpod kovové podložky cca 1 mm.

První lať je nutno dát tak, aby tvořila pravý úhel s krokví (krovem).  

Druhá lať ve vnější vzdálenosti 260 - 280 mm (dle spádu) od první latě. 

Další latě budou každých 350 mm (vnější vzdálenost) - až do hřebene. 

U hřebene možno dát pomocnou lať.

Obr. 3

o
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Pro trapézové plechy s výškou větší než 35 mm musí být sklon střechy 

min. 7°. U trapézových plechů s výškou vlny menší než 35 mm musí být 

sklon střechy min. 10°. 

K montáži trapézových plechů přistupujeme po instalaci podokapního 

pásu, okapu a nadokapního pásu. 

Pořadí montáže tabulí je třeba začít od pravého dolního rohu (obr. 3)  

s 3cm přesahem přes okapovou desku. Je důležité, aby první plech byl 

položen v pravém úhlu k hraně okapu. Jsou-li tabule různé délky, je třeba 

začít od nejdelších, s pokládkou od okapu do hřebene. Kolmost poklád-

ky musí být kontrolována nejméně každou pátou tabuli. Každou tabuli  

po položení na plochu střechy je nutno upevnit k podkladu. K upevňo- 

vání se musí používat samořezné zinkované nebo lakované vruty  

s podložkou ze speciální pryže EPDM schválené k použití ve staveb-

nictví. Upevnění k latím provádíme vždy v dolní části vlny v každé třetí 

spodní základně na středních latích, v každé spodní základně u hřebe-

ne, okapu a ve spojích tabulí. 

Tabule musí být spojeny tak, aby horní základna byla překryta celou 

plochou spoje, jak je zobrazeno na obr. 6. Šířka mezery „g“ ve spojích 

musí být minimální. Podélné styčné plochy trapézových plechů se spo-

jují mechanicky pomocí samořezných šroubů typu plech-plech. Rozteč 

spojovacích prvků má být kolem 3 ks/m2 základny. V případě, že délka 

střešního ramene je složena z několika trapézových ploten, musí být 

příčný spoj trapézu vždy na podpoře, a délka přesahu musí být min. 

150 mm pro sklon střechy > 14° a min. 200 mm pro sklon střechy < 14° 

(obr. 7). Doporučujeme používat ploché těsnění v podélných i příčných 

spojích.

Vzdálenost podpor (vaznice, paždíky) krovu nebo jiného podkladu pro 

použití trapézových plechů se řídí technickými předpisy pro danou  

oblast.

Obr. 4

Uchycení krytiny
k lati

Uchycení krytiny
na podélných vlnách

Kontralatě

Latě nosné

Obr. 5. Sestava latí a kontralatí na střešní ploše.

Obr. 6. Podélné spojení tabulí.

Obr. 7 

Spodní plech

Latě

Horní plech

Spodní plech

Latě

Horní plech

5.1 Montáž trapézových plechů
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7.  Příklady montáže příslušenství 
pro střešní krytiny a trapézové plechy

Přířez plechů pro okraje
V případě, že šířka boční tabule plechu je velká a přesahuje za střešní 

rovinu, je nutná její korekce, a to:

 – posunutím tabule o jednu vlnu

 –  ustřižením tabule na požadovaný rozměr tak, aby byla zachována 

celá prohlubeň vlny

Lemování okraje štítu a okrajová lišta (obr. 8)
Okrajová lišta má lícovat s horní vlnou plechu, v místě spoje je možno 

ji utěsnit. Okrajovou lištu upevňujeme pomocí krátkých vrutů do čelní 

okrajové desky střešní plochy a horní vlny krytiny.

Okapnice do žlabu (obr. 9)
Nadokapní pás se doporučuje montovat 3 cm nad podkladem mimo 

hranu střešní plochy, provedení musí zasahovat do okapu. Zamezuje 

vrácení vody pod krytinu a mezi okap a krytinu. Žlabové háky se montují 

podélně s okapem ve spádu 0,5 % ve směru k okapové rouře.

Úžlabí (obr. 10)
Podél hrany úžlabí je třeba přibít distanční lišty a plech upevnit minimál-

ně s 20cm překrytím. Podélná překrytí plechů je třeba utěsnit pokrývač-

ským tmelem a podélné hrany odpovídajícím těsněním.

Hřebenáč (obr. 11a, 11b)
Hřebenáče je třeba montovat pomocí krátkých vrutů (4,8x20 mm) na 

každé druhé horní vlně. Mají se používat vhodná těsnění, přičemž je 

nutno pamatovat na odpovídající ventilaci plochy. Hřebenáče je nutno 

spojovat s přesahem podle maximální délky krytí. Hřebenáče se ukon-

čují čelem upevněným nýty.

Lemování stěn (obr. 12)

Obr. 9

Nadokapní pás

ÚžlabíLatě

Těsnění

Obr. 10

Obr. 11a

Obr. 11b

Montážní těsnění

Nýt

Krytka hřebenáče

Vruty 4,8 x 20
uchytit na každé druhé vlně

Těsnění

Hřebenáč

Vrut nebo nýt

Vrut

Závětrná lišta
dřevěná

Obr. 8 Obr. 12

Vrut Stěnová lišta

Vrut nebo nýt
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8.  Fasádní systémy 
z trapézových plechů a panelů

Fasádní systémy z trapézových plechů a panelů jsou odolné, funkční 

a umožňují rychlou a snadnou montáž a dodávají objektům estetický 

vzhled. Fasádní trapézový plech a panely je možno použít jako moder-

ní fasádní systémy pro různé druhy konstrukcí a také pro moderniza-

ci starých objektů. Obr. 13 představuje způsob regulace latí za účelem  

vytvoření svislé plochy. 

Panely se upevňují na latě pomocí vrutů do oceli (zinkované nebo fos-

fátované) a trapézové plechy samořeznými vruty s podložkou z gumy 

EPDM. 

Případné podélné spojení panelů a trapézových plechů je třeba provést 

s 10cm přesahem. Pro správný odtok srážkové vody se pokládá horní 

panel nad spodní (obr. 14). Maximální vzdálenost latí „l“ má být stanove-

na samostatným projektovým řešením. 

Tabule trapézových plechů se upevňují vždy v dolní části profilu vlny  

a používáme spojovací prvky schválené pro použití ve stavebnictví.  

Při spojení v dolní a horní části tabule umisťujeme vruty v každé druhé 

prohlubni vlny. V ostatních případech v každé třetí. 

Doporučuje se použít příslušenství a doplňky provedené výrobcem  

trapézových plechů a panelů.

Spodní okapnice

Fasádní panely
nebo tr. plech

Přichycení

Pásovina Profil U

Obr. 13.  Způsob upevnění a regulace latí 
za účelem zhotovení svislé plochy. Obr. 14.  Způsob ukládání trapézových plechů a panelů na fasádě.

Latě
Fasádní panely
nebo trap. plech
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9. Přířez plechů

V žádném případě není dovoleno používat nástroje vytvářející při řezání 

teplo, např. úhlové brusky. Vysoká teplota způsobuje změny struktury 

plechu a dochází k vypalování ochranné vrstvy, tj. zinku v šířce 5-6 cm 

od hrany řezu. 

Znemožňuje to samoregeneraci této vrstvy, odkryje se ocelové jádro,  

a tím dochází ke korozi plechu ve střižné hraně. Doporučujeme používat 

vibrační a ruční nůžky (Nibler).

10. Chůze po střeše

Montáž je nutno organizačně zajistit tak, aby se po střeše chodilo co 

nejméně. Je-li to nutné, je třeba chodit v prohlubni vlny v obuvi s měkkou 

gumovou podrážkou. Při stříhání vibračními nůžkami je nutno dbát na 

to, aby špony a odřezky plechu se nezasekávaly do podrážek, což by při 

následné chůzi po krytině způsobovalo poškození její ochranné vrstvy.

11. Doporučené délky plechů

Na střechu se nemají pokládat plechy tloušťky 0,5 mm delší než  

6,5 m. Toto doporučení vychází z roztažnosti materiálu vlivem teploty. 

Delší tabule vyvolávají také problémy při vykládce a manipulaci s mate-

riálem. Jsou rovněž náchylné k deformacím.

12. Doprava a skladování

Obecné podmínky týkající se dopravy, skladování  
plechů a výrobků zinkovaných či potahovaných  
organickými vrstvami:
•  Zkontrolujte, zda specifikace dodávky je v souladu se skutečně doda-

ným zbožím (viz dodací list).

•  Dodané zboží je nutné důkladně prohlédnout a v případě výskytu zjev-

ných poškození a vad je třeba ihned v předávacím protokole nebo do-

pravním listu toto uvést a nechat si potvrdit podpisem přepravce.

•  Pro vykládku se doporučuje použít vysokozdvižný vozík nebo jeřáb 

s textilními úvazy. Výslovně je zakázáno použití ocelových lan nebo 

řetězů.

•  Při ruční vykládce a nakládce je třeba se vyvarovat posouvání tabulí  

po sobě a po podkladu. Tabule je třeba zvedat. Zejména dlouhé kusy 

nad 3,7 m je nutno přenášet ve svislé poloze a podpírat přibližně  

co 3 m.

•  Za škody vzniklé během přepravy, manipulace a skladování nepřebírá 

výrobce ani dovozce odpovědnost.

•  Doporučuje se skladovat palety ve vzdálenosti 25 cm od podkladu.

•  Plechy a výrobky je třeba skladovat pod zastřešením, v suchých  

a větraných prostorách. V průběhu skladování chránit proti náhlým 

změnám teploty a vlhkosti vzduchu, které můžou způsobovat konden-
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zaci vodních par (vzdušná vlhkost). Zejména na povrchových plochách 

plechů ve vzájemném styku, což může způsobovat bílé korozní skvrny 

na zinkovaných pleších a poškození povrchové vrstvy lakovaných ple-

chů. Zamezit zavlhnutí např. podložením tabulí vhodnými podložkami. 

Volná cirkulace vzduchu mezi jednotlivými tabulemi zamezuje poško-

zení povlaků vlivem působení vlhkosti. Originálně zabalené palety ne-

smí být vystaveny přímým slunečním paprskům. Plechy není dovoleno 

skladovat v blízkosti hnojiv, kyselin, louhů atd. a také v jiném agresiv-

ním prostředí.

•  V případě nezbytnosti krátkodobého umístění plechů a výrobků v ote-

vřeném prostoru, např. v době provádění montážních prací, je třeba 

zajistit podélný sklon balíků za účelem odtoku vody. Balíky je třeba 

přikrýt před atmosférickými srážkami, přičemž je nutno zajistit cirkulaci 

vzduchu a kontrolovat stav zvlhnutí.

•  V případě zavlhnutí tabulí je bezpodmínečně nutné je proložit vhodným 

materiálem.

•  Při přepravě plechů je dopravce povinen zajistit materiál před zvlhnutím 

a poškozením. Balíky plechů je nutno dopravovat v továrních obalech.

•  Jsou-li výrobky opatřeny ochrannou fólií, je nutno ihned po montáži tuto 

fólii odstranit.

•  Po ukončení montážních prací je zapotřebí střechu důkladně očistit, 

aby na ní nezůstávaly žádné předměty znečistění, zejména kovové 

špony a odstřižky plechů.

•  Výskyt poškození povrchu plechů v důsledku zvlhnutí nebo mechanic-

kého poškození může mít za následek neuznání případných reklamací 

výrobků.

•  Plechy s organickými povrchy se doporučuje namontovat do 1 měsíce 

ode dne dodání.

•  Je třeba se vyvarovat zpracovávání plechů s organickými povrchy při 

teplotách pod bodem mrazu. Doporučená teplota pro ruční ohýbání  

a zpracování plechů je +15 °C. Doporučený rádius ohybu je u polyeste-

rových povlaků dvojnásobek tloušťky plechu a u povrchové úpravy  

polymat a nova čtyřnásobek tloušťky plechu.

Poznámka: plechy potažené úpravou AlZn patří do skupiny povléka-

ných plechů.

Po skončení montáže krytiny je třeba střechu uklidit. Je nepřípustné  

ponechání na povrchu plechů jakékoliv špony vzniklé vrtáním nebo  

dělením plechů. Tyto by mohly způsobit poškození povrchové úpravy. 

Úklid je třeba provést pomocí jemného smetáku. Menší mechanické 

poškození povrchové úpravy a veškeré střižné hrany je nutno opravit 

správkovou barvou dodávanou výrobcem. Před zapravením barvou je 

nutno dané místo nejdříve důkladně odmastit. Jakákoliv kombinace  

povrchově upravených plechů s materiály Cu, TiZn či Al je zakázána.

13. Zvláštní poznámky



VÝROBCE DOVOZCE
STATO střechy s.r.o.

2. května 1586
763 61 Napajedla

Tel.: 577 943 064-5, 602 779 182
Fax: 577 943 065

stato@statostrechy.cz
www.statostrechy.cz

BUDMAT Poludnie Sp. z o.o.
ul. Jana Samsonowicza 18

27-400 Ostrowiec Sw.
Polsko




