
Strzechy
Do wykonania strzechy nadaj¹ siê s³o-

ma i trzcina wodna. Jednak ta pierwsza tyl-
ko teoretycznie, gdy¿ nie ma obecnie od-
mian niemodyfikowanych genetycznie,
a modyfikowane maj¹ zbyt s³abe ³odygi.

Jest to pokrycie ciê¿kie – 1 m2 strzechy
trzcinowej wa¿y do 75 kg. Jego trwa³oœæ
szacuje siê na 50-80 lat, pokrycie szybko
szarzeje, ale póŸniej kolor siê nie zmienia.
Wiele firm udziela na wykonane przez sie-
bie pokrycie 40-letniej gwarancji.

I najwa¿niejsze – nie ma obawy o po-
¿ar. Nowoczesne œrodki impregnacyjne
powoduj¹, ¿e jest to materia³ niemal nie-
palny.

Strzech¹ mo¿na kryæ dachy dwu-
i czterospadowe, a tak¿e powierzchnie
o zaokr¹glonych kszta³tach �. Nachyle-
nie po³aci powinno wynosiæ powy¿ej 45°.
Na lukarnach k¹t ten nie mo¿e byæ mniej-
szy ni¿ 30°. Naj³adniej strzecha prezentu-
je siê na dachach o nachyleniu ok. 52°,
przy czym du¿y k¹t nachylenia przed³u¿a
¿ywotnoœæ pokrycia. Decyduj¹c siê na ta-
kie pokrycie dachu nale¿y pamiêtaæ, ¿e
bardzo du¿e p³aszczyzny niekorzystnie
wp³yn¹ na wygl¹d ca³ego domu – bêd¹
przyt³acza³y. Dlatego domy przeznaczone
pod strzechê najczêœciej maj¹ dachy nie-
przekraczaj¹ce 8 m szerokoœci.

Trzcinê mo¿na uk³adaæ na deskowa-
niu lub bez niego.

W dachach krytych strzech¹ mo¿na
robiæ dowolnego kszta³tu okna dachowe,
np. lukarny, czy wole oko, a nawet okna
po³aciowe, choæ uwa¿am, ¿e te niezbyt
wspó³graj¹ z tym rodzajem pokrycia. Na-
tomiast pewne ograniczenia dotycz¹ wy-
konania komina. Jego optymalne usytu-
owanie to szczyt kalenicy. Ze wzglêdów
bezpieczeñstwa powinien wystawaæ po-
nad ni¹ na 60 cm. Po³¹czenie komina
z dachem wykonuje siê obróbkami z bla-
chy miedzianej; na niej uk³ada siê trzci-
nê. Mo¿liwe jest wymurowanie tzw. ko-
cich schodków. Wtedy trzcina stanowi
wystarczaj¹ce uszczelnienie.

125
Dom 4 2 0 0 4budujemy

Po latach funkcjonowania zakazu krycia
dachów strzech¹ czy drewnem, materia³y te wracaj¹ do

³ask. Niew¹tpliwie nie pasuj¹ do ka¿dego
budynku, ale jeœli znajdziemy dobrego architekta,

efekt bêdzie zaskakuj¹cy. Nadal rzadko spotykany
jest naturalny ³upek – g³ównie z racji wysokiej ceny.

S t r z e c h a ,  d r e w n o ,  ł u p e k

Strzecha trzcinowa
�� Zalety:
■ pokrycie jest œcis³e, wiêc zim¹ zatrzy-

muje ciep³o we wnêtrzu domu, zaœ la-
tem jest w nim ch³odno;

■ stanowi dobr¹ barierê dŸwiêkoszczel-
n¹;

■ jest paroprzepuszczalna;
■ we wnêtrzu panuje korzystny mikro-

klimat;
■ okap z trzciny jest wysuniêty daleko

poza budynek, przez co nie s¹ koniecz-
ne rynny.

�� Wady:
■ du¿y ciê¿ar pokrycia;
■ wysoki koszt wykonania;
■ koniecznoœæ zatrudnienia wyspecjali-

zowanej ekipy.

fot. Dach-Reed
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NATURALNE
POKRYCIA
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Uk³adanie trzciny 
Polega to na odpowiednim rozmiesz-

czeniu wi¹zek trzciny o œrednicy ok.
30 cm, rozciêciu ich i roz³o¿eniu na p³ask,
oraz ubiciu w celu nadania odpowiednie-
go kszta³tu. Nastêpnie materia³ dociska
siê galwanizowanym drutem. Drut mocu-
je siê do ³at wkrêtami do drewna.

Pierwsze warstwy trzciny stanowi¹
okap i prawid³owe ich u³o¿enie polega na
maksymalnym wypuszczeniu poza obrys
budynku co uniemo¿liwia zawilgocenie
œcian – nie s¹ konieczne rynny. W koszach,
ze wzglêdu na mniejszy spadek oraz zwiêk-
szon¹ iloœæ wód opadowych, gruboœæ po-
szycia zwiêksza siê o po³owê. Ostatnia war-
stwa trzciny stanowi pod³o¿e pod kalenicê
i powinna byæ przytwierdzona dwukrotnie
do ³aty – 35 i 15 cm od szczytu.

Jeœli d³ugoœæ po³aci nie przekracza
7 m i jest zachowany k¹t nachylenia min.
45°, zaœ d³ugoœæ trzciny nie jest mniejsza
ni¿ 1,5 m, to gruboœæ strzechy mo¿e wy-
nosiæ 22-25 cm, – w kalenicy 10 cm. Jeœli
d³ugoœæ po³aci jest wiêksza, k¹t nachyle-
nia mniejszy lub trzcina krótsza, gruboœæ
strzechy powinna byæ wiêksza: 25-28 cm,
a w szczycie przy kalenicy 12 cm. 

Kalenica
Jej wykonanie wymaga szczególnie

du¿ych umiejêtnoœci, poniewa¿ w du¿ym
stopniu decyduje o trwa³oœci dachu. Za-
le¿nie od sposobu wykonania, mo¿e sta-
nowiæ interesuj¹cy element zdobniczy.
Wykonuje siê j¹ z ró¿nych materia³ów.
W Polsce najrzadziej stosowane s¹ kaleni-
ce ceramiczne ze wzglêdu na ich wysok¹
cenê. Nie stosuje siê te¿ u nas kalenic dar-
niowych, których wykonanie polega na
u³o¿eniu na szczycie dachu (na izolacji

z papy i folii) darni. Aby wytrzyma³a jak
najd³u¿ej (jest to mo¿liwe do 10 lat) nale-
¿y j¹ zraszaæ za pomoc¹ zamontowanego
na sta³e perforowanego wê¿a ogrodnicze-
go. Wykonuje siê za to kalenice wrzosowe
i trzcinowe.

Wrzos – na ostatniej warstwie strze-
chy uk³ada siê izolacjê z papy i folii, obej-
muj¹c¹ kalenicê. Na niej umieszcza siê
wrzos i mocuje go siatk¹ o drobnych
oczkach. Ten rodzaj kalenicy jest stosowa-
ny najczêœciej. Wymaga renowacji (wy-
miany) co 5-7 lat.

Trzcina – na kalenicy uk³ada siê papê
i foliê, a na nich trzcinê tak, aby zakrywa-
³a szczyt dachu. Taka kalenica wytrzymuje
do 25 lat. Do jej zwieñczenia stosuje siê ko-
z³y drewniane, które przytrzymuj¹ trzcinê.

Wprawdzie wszyscy wykonawcy
strzech pos³uguj¹ siê takimi samymi narzê-
dziami, ale w przypadku tego pokrycia
szczególne znaczenie ma zmys³ artystyczny.
Dziêki temu dach, a szczególnie kalenica
mog¹ byæ prawdziwym dzie³em sztuki �.

Drewno
Do krycia dachów stosuje siê gonty

i wióry.
Obydwa materia³y nadaj¹ siê do kry-

cia nie tylko prostych p³aszczyzn, ale te¿
zaokr¹glonych – zarówno p³askich, jak
i wklês³ych.

Gonty
Znanymi od dawna gontami znowu

coraz czêœciej kryje siê dachy �. S¹ szcze-
gólnie rozpowszechnione w górach –
w niektórych regionach s¹ wrêcz wyma-
gane przez lokalne w³adze.

Gonty wytwarza siê z modrzewia, jo-
d³y, œwierku, sosny, osiki, dêbu i cedru.
Drewno powinno mieæ ma³o sêków. De-
seczki maj¹ ró¿ne kszta³ty i wielkoœæ.
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Strzecha nie wymaga konserwacji. Usz-
kodzone lub np. poroœniête mchem frag-
menty ³atwo jest wymieniæ. Po roku ich
barwa zrówna siê z kolorem ca³ego po-
krycia. Koszt strzechy trzcinowej jest
o 1/3 wy¿szy ni¿ dachówki ceramicznej.

� Niezwykle efektowne wykonanie trzcinowej kalenicy (fot. LML Ekodach)

Strzechê nale¿y zabezpieczyæ prepa-
ratem utrudniaj¹cym rozprzestrzenianie
siê ognia. Konieczne jest nak³adanie go
co 3 lata – od zewn¹trz, a w przypadku
braku deskowania równie¿ od œrodka.

Preparaty impregnacyjne pe³ni¹ nie
tylko funkcjê ogniochronn¹. Zatrzymuj¹
te¿ rozwój glonów, grzybów, mchów i za-
bezpieczaj¹ przed szybkim p³owieniem
strzechy.

� Dach kryty gontem (fot. H. Czerska)



Najczêœciej spotykane wymiary to szero-
koœæ 10 cm, d³ugoœæ 50-60 cm i gruboœæ
3 cm. W sprzeda¿y s¹ trzy rodzaje gontów:
■ gonty ciête – powierzchnia deszczu³ek
jest g³adka. Gonty przybija siê gwoŸdzia-
mi do drewnianych ³at, zachowuj¹c mi-
jankowe u³o¿enie styków;
■ gonty ³upane – maj¹ nieregularn¹ po-
wierzchniê, a powstaj¹ w wyniku struga-
nia zgodnie z kierunkiem w³ókien drew-
na. Mocuje siê je tak, jak poprzednie;
■ gonty z wpustem – mog¹ byæ ³upane
i ciête. Ich charakterystyczn¹ cech¹ jest
sposób ³¹czenia – na pióro i wpust. Po-
krycie z nich jest najbardziej szczelne.

Dolna krawêdŸ gontów przede
wszystkim jest prosta, ale mo¿e byæ te¿
zaokr¹glona.

Gontem kryje siê najczêœciej dachy
o k¹cie nachylenia po³aci 30-50°. Spraw-
dza siê on jednak te¿ na p³aszczyznach
prawie pionowych – o k¹cie nachylenia
do 90°. Przy nachyleniu po³aci 22-70° ko-
nieczne jest krycie potrójne. Oznacza to,
¿e w ka¿dym miejscu dachu le¿¹ trzy war-
stwy gontów jedna na drugiej. W przy-
padku powierzchni bardziej stromych
wystarcza krycie dwukrotne. 

Gonty to materia³, który z czasem
szarzeje. Stosunkowo ³atwo porasta te¿
mchem. Mo¿na gonty pokrywaæ bejc¹,
wtedy d³u¿ej zachowuj¹ nadany im ko-
lor. Jeœli zastosujemy preparat impre-
gnuj¹cy, zabezpieczymy materia³ przed
grzybami i owadami, zwiêkszaj¹c tym
samym trwa³oœæ pokrycia. Gonty mo¿e-
my impregnowaæ zanurzeniowo przed
u³o¿eniem na dachu, lub póŸniej – ma-
luj¹c wa³kiem, pêdzlem b¹dŸ pistole-
tem natryskowym. Dobrze zakonserwo-
wane pokrycie wytrzymuje do 50 lat.
Wymiana uszkodzonych elementów
jest ³atwa.

Niektórzy producenci oferuj¹ tak¿e
obróbki dekarskie i drewniane rynny.
Te ostatnie mog¹ byæ ³¹czone na pióro-
wpust lub na drewniane ko³ki i s¹ od
œrodka wyk³adane foli¹. Poniewa¿
w przypadku rynien drewnianych nie
stosuje siê w ogóle rur spustowych,

skrajne fragmenty rynien s¹ najczêœciej
podrzeŸbiane, a rury zastêpuje ³añcuch
o du¿ych ogniwach, po którym œcieka
woda. W przypadku rynien z drewna
ich wytwórcy najczêœciej wymagaj¹
przedp³aty.

Wióry
Ponownie roœnie zainteresowanie

tym rodzajem pokrycia, choæ nadal jesz-
cze jest ono stosunkowo rzadko spotyka-
ne.

Wióry to pokrycie lekkie – 1 m2 wa¿y
ok. 20 kg.

Stosuje siê wióry osikowe – miêk-
kie, ale odporne na szkodniki. Maj¹ naj-
czêœciej wymiary 35 cm (d³ugoœæ)
x 10 cm (szerokoœæ). Kryje siê nimi da-
chy o k¹cie nachylenia po³aci 30-45°,
choæ najmniejszy dopuszczalny k¹t to
20°. Mo¿liwe jest krycie du¿ych p³asz-
czyzn, daszków lukarn oraz bardziej
skomplikowanych kszta³tów, np. nad
wolim okiem.

Sprzedawane s¹ w p³atach. Uk³ada siê
je na deskowaniu i papie lub na ³atach –
warstwowo: jedna warstwa zachodzi na
drug¹. Nale¿y pamiêtaæ o mijankowym
u³o¿eniu kolejnych rzêdów. Poszczególne
rzêdy przybija siê do konstrukcji dachu,
uk³adaj¹c wióry pod ró¿nym k¹tem w sto-
sunku do linii okapu. 

Wióry uk³ada siê w 10. warstwach.
Dlatego wymiana uszkodzonego frag-
mentu jest doœæ skomplikowana. Mo¿liwe
jest zaimpregnowanie lub bejcowanie po-
krycia, ale dopiero w rok po u³o¿eniu.
Niezabezpieczony dach, tak jak gonty, na-
bierze szarawego koloru.

£upek
Jest to niezwykle trwa³y materia³ de-

karski. Spotkaæ mo¿na domy kryte nim
200-250 lat temu. Oprócz dachów ³upkiem
pokrywa siê elewacje, kominy, wiatrowni-
ce �. Jest to materia³ mrozo- i ogniood-
porny. Mo¿na go równie¿ stosowaæ do wy-
konywania posadzek. Z ³upka wykonuje
siê ostatnio tak¿e blaty kuchenne.

£upek uzyskuje siê rozwarstwiaj¹c
bloki ska³y osadowej. Powstaj¹ w ten spo-
sób p³ytki o gruboœci ok. 5 mm. Materia³
ma taki kolor, jak zabarwienie z³o¿a. Jest
wiêc ³upek grafitowy (w ró¿nych odcie-
niach, najczêœciej spotykany) oraz purpu-
rowy i zielony.

Jest to materia³ ciê¿ki. Mo¿na kryæ
nim nawet dachy o skomplikowanych
kszta³tach, w tym lukarny (³¹cznie z bocz-
nymi œciankami), wole oka itp. Dach
przeznaczony do pokrycia ³upkiem musi
mieæ kat nachylenia po³aci przynaj-
mniej 29°.

Najstarszym sposobem krycia jest
uk³adanie na dziko. P³ytki ³upka s¹ indy-
widualnie docinane bezpoœrednio na da-
chu, dopasowywane do ju¿ u³o¿onych
i dopiero mocowane. Ten sposób krycia
wymaga od wykonawcy du¿ej wprawy. 

£atwiejsze jest krycie przy pomocy
szablonu. Poszczególne p³ytki docina siê
do jego kszta³tu i dopiero potem umiesz-
cza na dachu. Spotykane s¹ nastêpuj¹ce
szablony: ³uska, prostok¹t, ³ukowy, karo,
staroniemiecki, oœmiok¹tny.

£upek uk³ada siê na pe³nym desko-
waniu i podk³adzie z papy. P³ytki mocuje
siê gwoŸdziami i klamrami z nierdzewnej
stali.                                                      �
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� £upkiem mo¿na kryæ p³aszczyzny o skomplikowanych kszta³tach (fot. Kliœ)

U³o¿enie pokrycia ze strzechy, wiórów
drewnianych i ³upka wymaga du¿ych
umiejêtnoœci. Konieczne jest wiêc za-
trudnienie wyspecjalizowanej ekipy.

Masz pytanie – zadaj je na liœcie dyskusyjnej www.budujemydom.pl


