
Střešní krytina 
 

Vnější povrch šikmých střech historických staveb pokrývá střešní krytina zajišťující 
vodotěsnost stavby proti 
dešťovým srážkám a vodě 
z tajícího sněhu. Obvykle 
je tvořena skladbou 
menších dílů, které svým 
tvarem zamezují zatékání, 
nebo souvislou plochou 
homogenně spojeného 
materiálu. Rozhodujícím 
pro vhodný druh krytiny je 
tvar a typ střechy objektu 
a místní povětrnostní 
podmínky. V minulosti 
však byly velmi důležité i 
regionální výrobní 
možnosti a tradice, 
geologické složení krajiny 
s možností nalezišť 
vhodného materiálu a 
v neposlední řadě finanční 
možnosti stavebníka. 
Významným faktorem se 
po svém zavedení staly 
stavebně právní předpisy nařizující použití určitých druhů nespalných krytin. V každé 
historické době se tak na široké škále staveb používaly různé druhy krytin. 

Česká Lípa, spodní část Sokolské ulice. Celkový pohled na frontu domů 
jihozápadního okraje středu historického města. Ukázka pestré palety použitých typů 

střešních krytin. Od leva je to růžově natřený plech, novodobá drážková pálená 
taška červené barvy, černě zbarvená pálená taška bobrovka, světle červeně 

zbarvené šablony eternitu, kombinace červené a černé pálené tašky bobrovky, 
tmavě červená novodobá drážková pálená taška a červeně natřený plech. U 
bobrovky jde o dochovaný historický stav, eternitová a plechové střechy jsou 

provizorní řešení 2. poloviny 20. století a drážkové krytiny jsou výsledkem 
novodobých rekonstrukcí těchto střech. 

Jako nejstarší krytiny byly zcela pochopitelně využity přírodní materiály – vázaná tráva 
nebo rákosí v podobě došků a zvířecí kůže. 
Kamenná předrománská a románská 
architektura mívala střechy pokryty buď 
kamennými deskami (kupolové klenby apsid 
a rotund) nebo velkými plochými pálenými 
taškami římského vzoru. Obrovský rozmach 
stavebnictví v době gotiky vyžadoval jak 
kvalitní trvanlivé krytiny, tak levnější          
a snadněji dostupné varianty krytin. 
Význačnější stavby bývaly pokryty 
nespalnými druhy – pálenými prejzy nebo 
břidlicí. Velká část staveb se však nadále 
musela spokojit se slaměnými došky nebo 
štípanými dřevěnými šindeli. Již v gotice se 
začínají objevovat i ploché tašky, nazvané 
podle svého charakteristického zakončení 
bobrovky. Tato škála krytin se v renesanci  
a baroku významněji obohacuje pouze       

Hrádek nad Nisou, dům na hlavním náměstí. Krásný 
doklad historického pokrytí střechy bobrovkou bez použití 

oplechování s vykrytím i problematických ploch kolem 
volského oka a náběhů sedlových střech vikýřů. Klempířské 
prvky se omezují pouze na okapní žlab a svod. Bobrovky 

jsou kladeny na husté laťování v šupinové skladbě. 



o plechové krytiny věžních bání a jinak složitě tvarovaných střešních útvarů. Plech je ale 
stále velmi vzácný, proto se jeho použití omezuje pouze na honosné a významné 
stavby. Střechy ostatních staveb nadále postrádají jakékoliv klempířské kovové prvky. 
V baroku nastává obrovský rozmach pálených bobrovek, které v mnoha tvarových 
variantách pokrývají většinu lepších staveb.  

Nové druhy krytin se objevují až na 
sklonku 19. století. Kromě pálených 
drážkových tašek se začínají vyrábět 
jejich betonové varianty, nebo betonové 
napodobeniny bobrovek. Jako úplná 
novinka se nabízejí vláknocementové 
šablony zvané eternit, které se stávají 
dostupnou náhradou za šindelové nebo 
břidlicové střechy. Ještě lacinější, ale více 
provizorní možností, je pokrytí střechy 
térovým papírem nebo asfaltovou 
lepenkou, které sice nejsou tak trvanlivé, 
ale snadno a velmi rychle pokryjí i 
rozsáhlé střechy souvislou plochou. 
S nástupem průmyslového věku se 
běžným materiálem stává kovový plech 
který je stále více využíván. Úpadek 
drobného průmyslu a kvalitní výroby po 

druhé světové válce znamená i omezení výběru a silné zhoršení kvality střešních krytin. 
Dnešní doba pak naopak vnucuje pestrou paletu různých druhů střešních krytin, z nichž 
ale velmi málo má u 
nás svou historickou 
tradici a většina 
z nich jsou pouhou 
levnou náhražkou 
starších osvědčených 
typů. 

Kuřívody (okr. Česká Lípa), tvrz. Krytina z šedivých 
eternitových šablon použitá jako náhrada původního 

dřevěného šindele. Použití eternitové krytiny je již dnes 
považováno za historický doklad vývoje a je v oprávněných 

případech památkově chráněno. 

Střechy se svými 
krytinami se velkou 
měrou podílejí na 
celkovém výrazu 
našich historických 
měst. Tzv. střešní 
krajina je 
samostatným 
fenoménem 
hmotného kulturního 
dědictví, který je 
možné zkoumat, 
popisovat a chránit 
jako estetickou i 
historickou hodnotu. Historická krytina, zejména pálené typy tašek (bobrovky, prejzy) a 
břidlice, mají ve své skladbě svou plasticitu, optické vlastnosti kresby světla a stínu, 

Břehyně (okr. Česká Lípa), kaple. Detail kvalitně provedené nové krytiny ze štípaného 
šindele napuštěného karbolineem.



rozličnou barevnost a schopnost stárnou a přijímat patinu dodávající jim starobylé 
vzezření. Jsou autentickou součástí historické podstaty dané stavby. Tyto schopnosti a 
kvality žádné novodobé krytiny nemají a nemohou je nahradit. Rovněž schopnost 
historických krytin vykrýt  složité a nápadité tvary nároží, úžlabí, vikýřů a dalších 
střešních prvků nemohou žádné novodobé krytiny zajistit. Nejsou pro to navrhované a 
tyto problematické partie řeší rozsáhlými plochami oplechování a dalšími náhradními 
řešeními, které ale citelně narušují celkový vzhled stavby. Tzv. bonnský šindel, 
velkoplošné betonové tašky, plechové šablony, umělé náhražky přírodní břidlice a další 
novodobé krytiny jsou na historických stavbách naprosto nevhodné. 

K historickému výrazu jednotlivých staveb patří i jejich charakteristická krytina 
související s jejich stavebním vývojem a slohovým obdobím jehož podobu objekt nese. 
Je vlastně nemožné vyměnit na historickém objektu původní krytinu za novodobý druh 
a tvrdit, že výraz památky se nezměnil. Pokud historická střešní krytina „dožije“ a je 
nutné ji vyměnit je možné tak provést pouze za novou krytinu stejného druhu.  V druhé 
polovině 20. století byly historické krytiny často nahrazovány pouze provizorními druhy 
– plechem, eternitem apod. Tyto případy je velmi vhodné při současné výměně 
rehabilitovat a vrátit jim historickou krytinu podle původního vzoru. 

Zahrádky (okr. Česká Lípa), dům č. p. 36. Velmi nevhodné použití asfaltové střešní krytiny („bonnský 
šindel“) v historickém prostředí krajinné památkové zóny. Asfaltové šablony mají nevhodnou barvu 

vytvářející jednolitou plochu, střecha je absolutně plochá bez plastického detailu a není možné ji jednoduše 
lokálně opravit. Rozdíl v působení takové střechy zvlášť vynikne ve srovnání s přirozeně patinovanou 

historickou střechou vedlejšího objektu krytou eternitem. 

 

O tom jak bude vypadat obraz našeho okolního prostředí v němž se pohybujeme 
rozhoduje i krytina na střeše našich staveb. Pokud ji budeme přičítat stejnou váhu        
a hodnotu jako ostatním uměleckým a řemeslným prvkům historických staveb, může se 
nám podařit udržet pravdivý a vlídný obraz naší historie. 


