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STᖀECHY 
ploché (sklon < 10O) ᘐikmé (sklon > 10O) 

pᖐíp. dalᘐí dᆰlení: 
ᘐikmé 10O a០ 45O  

strmé sklon > 45O 

nutná dokonale vodotᆰsná hydroizolace voda odtéká, lze skládaná krytina (není dokonalá 
hydroizolace) 

 

ᘀIKMÁ STᖀECHA 
• KORUNUJÍCÍ (ukonაující) PARTIE BUDOVY = „PÁTÁ FASÁDA“ → významné výtvarné hledisko  

• CHRÁNÍ BUDOVU PᖀED VLIVY POVᆠTRNOSTI  
• SEKUNDÁRNÍ MO័NOST VYU័ITÍ → OBYTNÉ PODKROVÍ  

 

SOUჀÁSTI ᘀIKMÝCH STᖀECH 
• PLOCHY POKRYTÉ STᖀEᘀNÍ KRYTINOU (tj. krytina na pᖐísluᘐném podkladu, v pᖐípadᆰ obytného podkroví 

stᖐeᘐní pláᘐᙐ ᘐikmé stᖐechy) 
napᖐ. STᖀEᘀNÍ TAᘀKY nebo PREJZY NA LATÍCH 
      VLÁKNOCEMENTOVÉ ᘀABLONY NA PRKENNÉM BEDNᆠNÍ 

• NOSNÁ KONSTRUKCE podpírající tyto plochy = KROV  
  (pᖐíp. vazníky) 
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KLASIFIKACE (TᖀÍDᆠNÍ) ᘀIKMÝCH STᖀECH 
rovinné pultová, sedlová, valbová, polovalbová 

kᖐí០ová, polokᖐí០ová 
mansardová 
stanová (jehlanová, ku០elová) 
shedová 

podle tvaru 

zakᖐivené valená, báᒀová, cibulová 
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podle sklonu  
(speciální pᖐípady) 

úhlová, gotická, vlaᘐská, vᆰ០ová 

 

 
 

 
DᆠLENÍ ᘀIKMÝCH STᖀECH PODLE KRYTINY 
rákos, sláma  doᘐky  45O 
pᖐírodní kámen  bᖐidlice   

(na bednᆰní) 
jednoduchá  
dvojitá 

30O 
25O 

dᖐevo  ᘐindel jednoduchá  
dvojitá 

40O 
35O 
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ᘐindelová krytina se pᖐibíjí na laᙐování 
 
 
 
 

prejzy 45O 
taᘐky ta០ené hladké (bobrovky) kladené na husté 
nebo ᖐídké latování 

35O 

taᘐky ra០ené  
(s jednou drá០kou, 
s dvᆰma drá០kami) 

 
40O 
35O 

keramika 

vlnovky (esovky) 35O 
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beton taᘐky (∼ keramické ra០ené s 2 drá០kami)  
BRAMAC, KM-BETA 

17-22O (nebo dle výrobce) 

 

     stᖐeᘐní systém BRAMAC s doplᒀky 
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ᘐablony 
(BERONIT, 
ETERNIT) 

jednoduchá  
dvojitá  

30O 
25O 

vláknocement 

vlnité desky 10O 
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klempíᖐsky spojovaný (mᆰჰ, ocel pozink., titanzinek)   3O 
vlnitý (tabule)  
ocel pozink.  
nebo hliník 

10O 

plechové ᘐablony  
ocel pozink.  
nebo hliník (alukryt) 

30O 

plech 

lisované profilované tabule  
ocel pozink.+ plast 
(RANILA, LINDAB, PROFIN) 

dle výrobce 

asfalt asfaltové ᘐindele (bonnský, kanadský ᘐindel) 10O 
 

asfaltové ᘐindele se pᖐibíjejí a lepí na prkenný záklop 
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DᆠLENÍ ᘀIKMÝCH STᖀECH PODLE KONSTRUKჀNÍCH TYPᛠ 
 

plnostᆰnné vazníky dle materiálu a tvaru 
(dᖐevo sbíjené a lepené, ocel, 
០elezobeton) 

pᖐíhradové 

(skru០e) historické konstrukce, nyní nahrazeny vazníky 
soustava krokevní  
soustava vlaᘐská  
soustava hambalková  

KROVY 

soustava vaznicová  
 
 

KROV je nosná konstrukce ᘐikmé (strmé) stᖐechy. Pᖐenáᘐí vlastní 
hmotnost, hmotnost stᖐeᘐního pláᘐtᆰ a úაinky pᛰsobící od zatí០ení 
(vᆰtrem, snᆰhem) do svislých nosných konstrukcí. 
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KONSTRUKCI KROVU OVLIVᑰUJE: 
• NAVR័ENÝ TVAR STᖀECHY (SKLON A ROZPᆠTÍ) 
• PO័ADOVANÉ VYU័ITÍ PODKROVÍ (nutnost volné ᘐíᖐky a výᘐky)  
• KONSTRUKჀNÍ SYSTÉM ZASTᖀEᘀOVANÉ BUDOVY 
 

KROVOVÉ  SOUSTAVY 
krovová soustava konstrukაní princip výhody nevýhody 
krokevní jednotlivé krokve se opírají v patᆰ 

o pozednice nebo jsou zakotveny 
do vazných trámᛰ a vzájemnᆰ se 
opírají ve hᖐebeni (pᖐípadná 
vrcholová vaznice má  funkci 
pouze montá០ní a pro celkové 
spolupᛰsobení)  
 

+ volný pᛰdní prostor, 
hospodárné pᖐi vᆰtᘐím 
sklonu a menᘐím rozponu, 
krov nezatᆰ០uje stropní 
konstrukci 

- nutné zakotvení ka០dého 
páru krokví, pouze pro 
pultové a sedlové stᖐechy 
(nelze navrhnout valba), 
obtí០né provedení 
nadezdívky 

+ pou០ívala se pro stropy 
velkých rozponᛰ, jejich០ 
trámy se zavᆰsily na krov 

- pouze pro pultové a 
sedlové stᖐechy, nelze 
provést valba 

vlaᘐská plné vazby ve vzdálenosti 4 – 5 
m konstruované jako vᆰᘐadlové 
nosníky, mezi nimi krokve 
rovnobᆰ០né s okapem 
(vodorovné) 

historická konstrukce, nyní se nepou០ívá  
konstrukაnᆰ je obdobou vazníkových soustav 
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krovová soustava konstrukაní princip výhody nevýhody 
HAMBALKOVÁ pro zmenᘐení rozpᆰtí krokví je 

vlo០en hambalek v ka០dém páru 
krokví (pᖐípadnᆰ více hambalkᛰ 
v patrech) 
hambalek (rozpᆰra) je prvek 
namáhaný tlakem 

+ volný pᛰdní prostor, 
hospodárné pᖐi vᆰtᘐím 
sklonu, krov nezatᆰ០uje 
stropní konstrukci, oproti 
krokevní soustavᆰ mo០nost 
vᆰtᘐího rozponu 

- nutné zakotvení ka០dého 
páru krokví, obtí០né ᖐeᘐení 
valby, obtí០né provedení 
nadezdívky (namáhána 
vodorovnými silami), 
obtí០ná výmᆰna vadných 
prvkᛰ krovu 

VAZNICOVÁ krokve le០í na vodorovných 
vaznicích a jsou namáhány jen 
ohybem, plné vazby se vzpᆰrami 
a sloupky se navrhují ve 
vzdálenosti do 4 metrᛰ, mezi nimi 
odlehაené vazby jalové  
(zatí០ení krovu se pᖐenáᘐí na 
stropní konstrukci) 

+ v plných vazbách nejsou 
vodorovné úაinky na 
pozednice → je mo០ná pᛰdní 
nadezdívka, hospodárnᆰjᘐí 
pro menᘐí sklon stᖐechy, 
jednoduᘐᘐí výmᆰna vadných 
krokví, neomezuje 
architektonické ᖐeᘐení 
stᖐechy (valby, vikýᖐe i 
velkých rozmᆰrᛰ), 
jednoduᘐᘐí výroba a montá០ 
krovu 

- vᆰtᘐí spotᖐeba dᖐeva pᖐi 
velkých sklonech, podpory 
v pᛰdním prostoru omezují 
vyu០itelnost podkroví pᖐi 
pᛰdní vestavbᆰ,  

(Ránkova) pᖐechodný typ mezi soustavou hambalkovou a vaznicovou 
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Kohout, Tobek, Müller 
TESAᖀSTVÍ (TRADICE Z POHLEDU DNEᘀKA) 
Grada 1996 
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TESAᖀSKÉ DETAILY  
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SOUჀASNÉ POU័ITÍ VAZNICOVÉ SOUSTAVY 
• BEZ VAZNÝCH TRÁMᛠ (PᖀI NESPALNÉM KERAMICKÉM NEBO ័ELEZOBETONOVÉM STROPᆠ) 
• PRO PODEPᖀENÍ VAZNIC LZE VYU័ÍT PᖀÍჀNÉ NOSNÉ STᆠNY BUDOVY vyzdᆰné pod  vaznice NEBO 

SLOUPY SKELETU 
 

   
ocelové vaznice na ០elezobetonových sloupech skeletu      interiér podkroví po dokonაení 
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ocelové rámy v místech plných vazeb 
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DIMENZOVÁNÍ PRVKᛠ KROVU 
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POSTUP PᖀI NÁVRHU KROVU 
1. NAKRESLIT PᛠDORYS PᛠDNÍHO ZDIVA: NADEZDÍVKY 
         KOMÍNY 
         ᘀTÍT 
         SVᆠTLÍKY 
         SCHODIᘀᙀOVÉ ZDI  
2. URჀENÍ TVARU STᖀECHY („VYᘀETᖀENÍ OKAPᛠ“) 

VODA MUSÍ ZE VᘀECH PLOCH ODTÉKAT!!!  
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3. STANOVENÍ POLOHY PLNÝCH VAZEB: MIMO KOMÍNY, SVᆠTRLÍKY, SCHODIᘀTᆠ! 

NUTNO ᖀEᘀIT SOUჀASNᆠ S DISPOZICÍ PODKROVÍ !!! 
 

4. STANOVIT POLOHY JALOVÝCH VAZEB A VÝMᆠN  
 
5. ROZMÍSTᆠNÍ VAZNIC  
 
 
 
 
 
6. DOKONჀENÍ PLNÉ VAZBY 
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STᖀEᘀNÍ PLÁᘀᙀ 
KLASICKÉ ᖀEᘀENÍ  
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SOUDOBÉ ᖀEᘀENÍ  
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