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STAVEBNÍCTVO STRECHY

Nvo všeobecnosti považovať strechu so sklonom nižším ako je 10°. Jej hlavnými výhodami 

väčšine prípadov aj nižšia cena. Nevýhodou je predovšetkým menší výber zo strešných 

Strecha je neoddeliteľnou súčasťou 
konštrukcie každej budovy, ktorá 
od dávnych dôb chráni stavbu a jej 
obyvateľov pred nepriazňou počasia. 
Dnešné strechy na našich domoch 
majú životnosť niekoľko desiatok rokov 
–  okrem funkčných parametrov plnia aj 
estetické a technologické požiadavky. V 
posledných rokoch sa s rozvojom nových 
technológií objavujú fotovoltické systémy 
pre výrobu elektriny alebo solárny systémy 
pre ohrev teplej vody. Aký typ strechy 
vybrať, aby spĺňal všetky nami stanovené 
predstavy o ekologickej stavbe?
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sú tak tieto strechy výhodnejšie pre inštaláciu solárnych 
panelov, ktoré sú tak schopné prĳímať viac slnečného 
žiarenia. Jednoduchšia konštrukcia výrazne zjednodušuje 

čomu tieto strechy oveľa jednoduchšie dosahujú dobré 
tepelnoizolačné parametre. Čo sa týka polohy, tieto strechy 
sú svojou konštrukciou určené do rovinatých oblastí 
bohatých na slnečný svit, kde vo veľkej miere nehrozia 
extrémne výkyvy počasia. Treba taktiež dodať, že je to 
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SEDLOVÁ STRECHA

roviny slúžiace na odvádzanie vody na dve strany. Hlavnou výhodou tejto strechy je možnosť použitia rôznych vikierov a variabilita roz-

PULTOVÁ STRECHA
Na rozdiel od sedlovej strechy má len jednu rovinu, ktorá odvádza dažďovú vodu len na jednu stranu. Medzi najväčšie výhody by som považoval možnosť využitia 

-

Ako už napovedá samotný názov, medzi šikmé strechy 
zaraďujeme riešenia, kde sklon presahuje 10 °. Šikmé strechy sú 
na základe svojho sklonu menej vystavované poveternostným 
zmenám, preto je ich plášť menej náročný na stavebný materiál. 
Medzi jej hlavné výhody oproti plochej streche môžeme 
vymenovať vo všeobecnosti vyššiu životnosť konštrukcie, 
vzniknutý priestor pre obytné podkrovie, jednoduchšiu údržbu  

alebo asfaltová).Šikmá strecha môže mať viac tvarových variácií. 
Najčastejšie používaný tvar je klasické véčko alebo sedlová 
strecha, ktorá je na Slovensku najobľúbenejšia. O niečo zložitejšia 
konštrukcia je strecha valbová a polovalbová, ktorá sa využíva 
najmä pri stavbách domov tvarovaných do L. 

Ďalším čoraz populárnejším typom strechy je strecha pultová, 
ktorá sa od plochej strechy líši väčším sklonom presahujúcim 
10 stupňov. Šikmá strecha sa vďaka svojej konštrukcii oveľa viac 
hodí do vysokohorských oblastí, kde hrozia extrémne výkyvy 
počasia. Šikmé strechy majú aj nepomerne dlhšiu životnosť ako 
ploché strechy, takže ich údržba je oveľa jednoduchšia. Vyššie 
nároky sa však kladú na zateplenie, keďže pri šikmej streche 
je oveľa viac miest, kde môžu vzniknúť tepelné mosty. Medzi 


