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Corrigendum 

ČSN 73 1901-2 Navrhování střech – Část 2: Střechy se skládanou krytinou z října 2020 se opravuje takto: 

V tabulce B.2 se nadpis třetího sloupce mění takto: 

Sklon 
vzduchové 

vrstvy 

Nejmenší tloušťka větrané 
vzduchové vrstvy, určené 

pro odvod vodní páry difundující 
do střešní konstrukce [mm] 

Nejmenší tloušťka větrané 
vzduchové vrstvy, určené 

pro odvod vodní páry difundující 
do střešní konstrukce i k odvedení 

vody technologické a vody 
srážkové zabudované 

do konstrukce při realizaci [mm] 

Plocha 
přiváděcích 

větracích 
otvorů k ploše 

větrané střechy 

˂ 5° 100 250 1 / 100 

5° – 25° 60 150 1 / 200 

25° – 45° 40 100 1 / 300 

˃ 45° 40 60 1 / 400 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705 

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Beneš 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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