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Zapamätanie: 

Definovať pojem strecha.  
Vymenovať základné tvary striech.  
Vymenovať základné typy striech.  
Vymenovať výhody a nevýhody jednotlivých typov striech. 

Porozumenie: 
Schematicky nakresliť jednotlivé typy striech.  
Stručne popísať konštrukciu jednotlivých typov striech.  
Porovnať typy striech z hľadiska množstva odpadu pri pokrývaní. 

Špecifický 
transfer: 

Navrhnúť použitie jednotlivých typov striech, návrhy zdôvodniť.  
Navrhnúť strešné krytiny vhodné pre jednotlivé typy striech, návrhy 
zdôvodniť. 

Nešpecifický 
transfer:  

Navrhnúť typ strechy pre budovu štvorcového pôdorysu v blízkosti hranice 
pozemku, svoj návrh obhájiť.  
Zhodnotiť vhodnosť použitia ťažkých krytín na pokrývanie pultových striech 
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1 DEFINÍCIA A ROZDELENIE STRIECH 

Strecha je časť stavby, ktorá má ochrannú a tepelnoizolačnú funkciu. Ochranná funkcia spočíva v 

ochrane stavby pred poveternostnými vplyvmi a tepelnoizolačná funkcia spočíva v minimalizácii 

tepelných strát stavby. 

Tvar a typ strechy priamo ovplyvňuje náklady na vykurovanie, cenu realizácie strechy, celkovú 

estetiku stavby, ale aj možnosti a kvalitu bývania v podkrovných priestoroch 

Základné tvary strechy sú:  

• ploché - majú uhol sklonu do 10°,  

• šikmé - majú uhol sklonu od 10° do 45°, 

• strmé strechy - majú uhol sklonu viac ako 45°. 

Základné typy striech sú sedlová, valbová, skosená valbová, ihlanová, členitá, manzardová, pultová 

a plochá. 

2 SEDLOVÁ STRECHA 

Sedlová strecha (obr. 2.1) je konštrukčne najjednoduchší, historicky najbežnejší a ekonomicky 

nenáročný typ strechy. Konštrukčne ide o spojenie dvoch šikmých plôch tak, aby sa vytvoril 

vodorovný hrebeň strechy. Pri jej realizácii zvyčajne nevznikajú žiadne problémy. Komplikácie by 

však mohli vzniknúť pri strešných oknách, strešnom výleze a vikieroch, kde je pre riziko zatekania 

nutné dôkladné ukončenie klampiarskych prác. 

 

Obr.  2.1 Sedlová strecha 

Sklon sedlovej strechy ovplyvňuje najmä predpokladané zaťaženie strechy vetrom a snehom. Pri 

predpokladanom vyššom zaťažení vetrom používame nižší sklon, pri vyššom zaťažení snehom 

volíme väčší sklon strechy, tak ako to je charakteristické pre stavby v horských oblastiach. 
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Strešné krytiny môžeme použiť povlakové (z asfaltovaných pásov a fólií) i skladané (betónové, 

keramické, plechové). Z hľadiska materiálu môžeme použiť ľahké krytiny (fóliové a asfaltované pásy, 

šindle, plechové) i ťažké krytiny (betónové, keramické). Výber záleží v prvom rade na sklone strechy. 

 

ZAPAMÄTAJ SI! 

Sedlová strecha má jednoduchú konštrukciu a je ekonomicky nenáročná 

Sklon strechy vyberáme podľa predpokladaného zaťaženia vetrom a snehom 

Pri výbere krytiny musíme zohľadniť sklon strechy. 

3 VALBOVÁ A POLVALBOVÁ STRECHA 

Valbová strecha (obr. 3.1) je oproti sedlovej streche konštrukčne zložitejšia, k dvom plochám sú 

pridané ďalšie dve plochy, ktoré nazývame valby. Náročnejšia konštrukcia sa premieta aj do 

nákladov na jej realizáciu, ktoré sú vyššie z dôvodu väčšej plochy strechy, vzniku odpadu pri rezaní 

krytiny a izolácie a aj nutnosti inštalácie odkvapového systému na všetkých stranách strechy. 

 

a) valbová strecha 

  

b) polovalbová strecha c) ihlanová strecha 

Obr.  3.1 Varianty valbovej strechy 

Valbová strecha (obr. 3.1 a) má dva varianty, ktorými sú polvalbová (obr. 3.1 b) a ihlanová strecha 

(obr. 3.1. c). Rozdiel je nielen v konštrukcii, ale aj vo vhodnosti pre daný typ stavby. Valbová strecha 
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je vhodná pre prízemné stavby obdĺžnikového pôdorysu, polvalbová pre poschodové stavby 

obdĺžnikového pôdorysu a ihlanová strecha pre stavby štvorcového alebo n-uholníkového pôdorysu. 

Polvalbová strecha (obr. 3.1 b) sa od valbovej strechy (obr. 3.1 a) sa odlišuje prakticky len menšou 

výškou bočných valieb a tým aj umiestnením odkvapového systému. Oproti valbovej streche však 

pribudla možnosť umiestnenia balkónov a okien do stien pod valbami. 

Konštrukčne je zložitejšia ako sedlová, ale má lepší estetický vzhľad a polvalbová umožňuje lepšie 

presvetlenie podkrovného priestoru pridaním okien a balkónov do stien pod valbami. 

Sklon strechy je potrebné zvoliť, podobne ako pri sedlovej streche, podľa predpokladaného 

namáhania vetrom a hlavne snehom. V porovnaní so sedlovou je odolnejšia silnému vetru, ale horšie 

znáša zaťaženie snehom, čo sa rieši vhodným sklonom.   

Strešné krytiny môžeme použiť tie isté ako pri sedlovej streche. Pri jej výbere je však vzhľadom na 

vyššiu cenu realizácie strechy a možnosť podkrovného bývania vhodné prihliadať aj na životnosť 

krytiny, akustický efekt plechových krytín za dažďa, tepelnú vodivosť kovových krytín a v 

neposlednom rade riziko sklzu snehu zo strechy. 

 

ZAPAMÄTAJ SI! 

Valbová strecha a jej varianty sú konštrukčne zložitejšie ako sedlová strecha. 

Sklon strechy je potrebné voliť podľa predpokladaného zaťaženia vetrom a snehom. 

Polvalbová strecha umožňuje podkrovné bývanie. 

4 IHLANOVÁ (STANOVÁ) STRECHA 

Ihlanová (stanová) strecha (obr. 4.1) je charakteristická pre stavby so štvorcovým pôdorysom, pre 

ktoré je esteticky a konštrukčne vhodná. Je konštrukčne riešená ako štyri alebo aj viac 

trojuholníkových strešných plôch, ktoré sa zbiehajú do vrcholu. Tento typ strechy nájdeme aj pri 

historických stavbách so šesť alebo osemuholníkovým pôdorysom, čomu sa prispôsobuje aj počet 

plôch. Pri jej realizácii je potrebné počítať s väčším odpadom z krytiny a izolácie. 

Tento typ strechy má vzhľadom na jej konštrukciu obmedzené možnosti využitia podkrovného 

priestoru na bývanie, ktoré sa zhoršujú znižovaním sklonu strechy. Pri okrajoch konštrukcie je veľmi 

malá výška, ktorú nie je možné využiť ako plnohodnotný obytný priestor. 

Sklon strechy je potrebné zvoliť, podobne ako pri sedlovej streche, podľa predpokladaného 

namáhania vetrom a vzhľadom na konštrukčné odlišnosti hlavne snehom. 
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Obr. 4.1 Ihlanová strecha 

Strešné krytiny môžeme použiť tie isté ako pri sedlovej streche. Pri jej nákupe je však potrebné 

počítať s vyšším odpadom. Dôvodom je, že tento typ strechy sa skladá z trojuholníkov, pri pokrývaní 

ktorých je potrebné okrajové kusy krytiny rezať. Pri nákupe preto počítame s 10% odpadu, pri 

veľkoformátových krytinách s 20% odpadu. To isté platí pri zatepľovaní PIR doskami s perom a 

drážkou. 

 

ZAPAMÄTAJ SI! 

Podkrovný priestor nie je možné plnohodnotne využiť na bývanie. 

Realizácia ihlanovej strechy je vo všeobecnosti ekonomicky náročnejšia. 

Montáž krytiny je náročnejšia na čas, zručnosť a spotrebu materiálu. 

Väčšie previsy strechy chránia steny budovy a tienia v letnom období. 

Často sa používa pri altánkoch a prístreškoch. 

5 ČLENITÁ STRECHA 

Členitá strecha (obr. 5.1) je charakteristická tvarovou rozmanitosťou a členením na časti. Je 

spojením rôznych druhov a tvarov striech do jedného celku. Konštrukčne ide o kombináciou 

sedlovej, valbovej a ihlanovej strechy. Je konštrukčne a ekonomicky náročná, navyše má vyššie 

tepelné straty ako akákoľvek iná konštrukcia strechy. Používa sa takmer výhradne tam, kde to 

vyžaduje neštandardný pôdorys stavby, pri sakrálnych stavbách alebo pri rekonštrukcii historických 

stavieb. 

Použitie členitej strechy je zvyčajne snahou architekta o jedinečnosť stavby alebo nemožnosť použiť 

iný tvar strechy pre neštandardný pôdorys a tvar budovy. Dôvod však môžeme hľadať aj v pristavení 

k existujúcej budove a následná snaha o zjednotenie. 
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Obr. 5.1 Členitá strecha 

Sklon strechy je potrebné zvoliť už nielen podľa predpokladaného namáhania vetrom a  snehom, 

ale aj podľa susediacej konštrukcie, minimálneho sklonu krytiny a priestorových možností montáže 

krytiny. To všetko sa premieta do vysokých nákladov na projekt, materiál i realizáciu.  

Strešné krytiny môžeme použiť tie isté ako pri sedlovej streche, avšak vzhľadom na náročnosť 

montáže volíme krytiny s vysokou životnosťou. Odpad krytiny je pri členitých strechách až 10%, čo 

tiež navýši už i tak vysoké náklady. To isté platí pri podstrešných fóliách a izolácii. Snažíme sa zvoliť 

kvalitné materiály, aby ich životnosť bola čím vyššia, pretože výmena krytiny, fólií a izolácie je pri 

tomto type striech remeselne i ekonomicky náročná. 

 

ZAPAMÄTAJ SI! 

Členitá strecha je náročná na kvalitu materiálu a dodržanie technológie. 

Ekonomické náklady na realizáciu tohto tvaru strechy sú vysoké. 

Šetriť na kvalite materiálov je z dlhodobého hľadiska nerentabilné. 

Neskoršie opravy zatekania sú náročné. 

6 MANZARDOVÁ STRECHA 

Manzardová a oblúková strecha (obr. 6.1) je podobná sedlovej streche, avšak jej konštrukcia je 

oveľa zložitejšia a cena za realizáciu vyššia. Konštrukčne ide o variant sedlovej strechy s cieľom 

vytvoriť obytné podkrovie, čo je aj jej hlavnou výhodou. Medzi nevýhody patrí komplikovanejšia 

konštrukcia, komplikovanejšia montáž krytiny a tým aj vyššie náklady na jej realizáciu. 

Plochy strechy môžeme rozdeliť na horné a dolné. Horné sú charakteristické veľmi nízkym sklonom, 

spodné plochy sú takmer zvislé. Toto riešenie, aj keď je konštrukčne zložitejšie, umožňuje 

plnohodnotné využitie podkrovného priestoru na bývanie.  
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Obr.  6.1 Manzardová a oblúková strecha 

Sklon strechy volíme tak, aby horná časť mala čo najmenší sklon a dolná časť takmer zvislý sklon, 

samozrejme pri rešpektovaní minimálneho sklonu pre krytinu, ktorú plánujeme použiť.  

Strešné krytiny pri tomto tvare strechy môžeme zvoliť aj dve rôzne. Jednu na hornú časť s malým 

sklonom a druhú na dolnú časť s vysokým sklonom. Ak sa rozhodneme pre jednu krytinu, musíme 

rešpektovať minimálny sklon odporúčaný výrobcom a použiť kvalitné podstrešné fólie na hornej 

časti. Betónová alebo keramická krytina má dlhú životnosť, ale nízky sklon hornej časti vyžaduje 

dodatočnú hydroizoláciu. Pri asfaltových šindľoch je potrebné počítať s nižšou životnosťou, a to 15 

až 20 rokov a plnoplošným debnením. Ekologické náhrady eternitových šablón sa používajú 

zvyčajne len pri rekonštrukciách historických stavieb. Pekným riešením je falcovaný plech z medi, 

titánzinku alebo hliníka, ktorý má dlhú životnosť a prechod medzi plochami nie je problémom. 

Vyžaduje si to však skúseného klampiara. Pozinkovaný plech sa pre nízku životnosť v súčasnosti 

neodporúča. Riešením sú aj maloformátové plechové šablóny, s ktorými sa dobre manipuluje. 

 

ZAPAMÄTAJ SI! 

Zložitejšia konštrukcia sa premieta do nákladov, ale poskytuje plnohodnotné bývanie 

v podkrovných priestoroch. 

Výber strešnej krytiny musí byť v súlade so sklonom plochy. 

Šetrenie na krytine je z dlhodobého hľadiska nerentabilné. 

Podkrovné bývanie vyžaduje kvalitnú izoláciu. 
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7 PULTOVÁ STRECHA 

Pultová strecha (obr. 7.1) je tvorená jednou šikmou plochou a je zaradená medzi šikmé strechy. Je 

takmer totožná s plochou strechou, na pohľad je rozdiel iba v sklone. Konštrukčne ide o jednu 

sklonenú plochu. Jej konštrukcia je jednoduchá, ekonomicky nenáročná s nízkymi tepelnými 

stratami a dobrou využiteľnosťou podkrovného priestoru. Medzi nevýhody patrí najmä nižšia 

estetika stavby a vyššie nároky na odkvapový systém pri silných dažďoch. Tento typ strechy sa 

zvyčajne používa u stavieb na hranici pozemku a hospodárskych budovách. 

 

Obr.  7.1 Pultová strecha 

Oproti predošlým tvarom striech je zaujímavá tým, že má len jednu plochu, dažďovú vodu odvádza 

iba jednou stranou, čím umožňuje umiestnenie stavby pri hranici pozemku (vyššia strana je bližšie 

k hranici). V súčasnosti tento typ strechy získava na popularite nízkymi tepelnými stratami 

potrebnými u nízkoenergetických stavieb, možnosťou montáže solárnych panelov takmer na celú 

plochu strechy a v neposlednom rade jednoduchosťou konštrukcie a nízkou cenou realizácie. 

Sklon strechy je v rozsahu od 10° do 45°. Od tohto sklonu závisí zaťaženie strechy vetrom a snehom, 

taktiež od neho závisí aj výber krytiny a množstvo zachytávačov snehu. Väčší sklon je tiež 

neekonomický, nakoľko stúpajú náklady na obvodové steny i strechu. 

Strešné krytiny musíme voliť s ohľadom na sklon strechy. Pre nízke sklony sú vhodné povlakové 

krytiny (fólie a asfaltové pásy). Pri stredných sklonoch môžeme použiť falcovanú krytinu alebo 

profilované plechy. Pri väčších sklonoch sú vhodné aj betónové a keramické krytiny. 

 

ZAPAMÄTAJ SI! 

Pultová strecha patrí medzi ekonomicky výhodné a jednoduché konštrukcie. 

Zvyšujúcim sa sklonom sa zvyšujú aj náklady. 

Umožňuje montáž solárnych panelov takmer na celej ploche. 

Nízky sklon zvyšuje náročnosť na kvalitu a prevedenie hydroizolácie. 
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8 PLOCHÁ STRECHA 

Plochá strecha (obr. 8.1) je konštrukčne riešená ako pultová strecha s malým sklonom plochy, ktorý 

je maximálne 10°. Skladá sa z nosnej konštrukcie, ktorá je stropom najvyššieho poschodia a 

strešným plášťom tvoreným tepelnou izoláciou a hydroizoláciou. Je charakteristická pre bytové 

domy a technické stavby. Má najnižšie tepelné straty a poskytuje najväčší podkrovný priestor. Jej 

hlavná nevýhoda vychádza z nízkeho sklonu, je ňou náročnosť na krytinu - nízky uhol výrazne zvyšuje 

možnosť zatečenia. 

 

Obr.  8.1 Pultová strecha 

Tento tvar strechy sa najčastejšie používa pri bytových domoch a administratívnych budovách. Ich 

výhodou bola jednoduchá konštrukcia, ktorá však vyžadovala prísne dodržiavanie technologických 

postupov, aby nedošlo k zatekaniu.  

Sklon strechy je do 10° a slúži na odvedenie dažďovej vody najčastejšie do vpustu, ktorý je  riešený 

ako zvodová rúra dažďovej vody umiestnená v strede budovy.  

Strešné krytiny vyberáme na základe nízkeho sklonu, čím sa výber zúži len na povlakové. Tam 

môžeme zaradiť aj striekané a navaľované hydroizolácie. Najčastejšie sa používajú asfaltové pásy 

s jednou alebo dvomi vrstvami spájanými plameňom a fóliové hydroizolácie, ktoré sa zvárajú 

teplovzdušnou pištoľou. Nevýhodou fóliových hydroizolácií oproti asfaltovým pásom s posypom je 

degradácia vplyvom UV žiarenia, čo sa musí riešiť štrkovým násypom. Taktiež ich nie je možné 

opraviť natavením záplaty plameňom ako asfaltové pásy. 

 

ZAPAMÄTAJ SI! 

Ako krytinu je možné použiť iba fóliu alebo asfaltové pásy. 

Vzhľadom na nízky sklon stúpa riziko zatekania. 

Pri fóliových hydroizoláciách je nutný štrkový násyp.  

Na odvod dažďovej vody nepotrebujeme žľaby. 
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OTÁZKY 

1. Prepíšte text. Definujte pojem strecha a vymenujte jej funkcie. 

2. Vymenujte a stručne charakterizujte tvary striech podľa sklonu. 

3. Vymenujte typy striech. 

4. Vymenujte typy striech, pri pokrývaní ktorých je minimálny odpad strešnej 

krytiny. 

5. Povedzte, ako môžeme opraviť malé poškodenie asfaltových pásov. 

6. Povedzte hlavnú nevýhodu plochej strechy. 

7. Vymenujte strešné krytiny s vysokou životnosťou. 

8. Vysvetlite, čo majú spoločné polvalbová a ihlanová strecha. 

9. Vysvetlite, prečo je pultová strecha vhodná pre stavby umiestnené na hranici 

pozemku. 

10. Vysvetlite, prečo fóliové hydroizolácie vyžadujú štrkový násyp. 

11. Navrhnite tvar strechy, ktorý je možné plne využiť pre montáž fotovoltaických 

panelov. 

12. Navrhnite tvar strechy pri štvorcovom pôdoryse budovy, svoj návrh 

zdôvodnite. 
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