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D
ecyzja na  temat tego, jaki rodzaj 

pokrycia dachowego wybrać, po-

winna zapaść już na etapie projek-

tu. Pozwoli to na stworzenie więźby dacho-

wej, która wytrzyma ciężar tego pokrycia. 

 Mocna szyja głową kręci
Tak jak Maria Antonina nie uniosłaby swojej 

ogromnej peruki bez mocnej szyi, tak połać 

dachowa musi opierać się na mocnej kon-

strukcji, czyli więźbie dachowej. Jako szkie-

let całego dachu musi być zaprojektowana 

dla odpowiedniego typu budynku. Przy 

budowie domów najczęściej stosowane są: 

więźba krokwiowa, więźba krokwiowo-jęt-

kowa i  więźba krokwiowo-kleszczowa. Ich 

użycie zależy od  konstrukcji domu i  roz-

piętości pomiędzy ścianami zewnętrznymi. 

Więźbę wykonuje się z drewna sosnowego 

i świerkowego, rzadziej z jodły i modrzewia. 

Drewno powinno być klasy nie niższej niż 

ta  zapisana w  projekcie, odporne przede 

wszystkim na  zginanie pod ciężarem po-

krycia. A  jego waga może się wahać od  3 

do nawet 70 kg/m2. Do materiałów ciężkich 

zaliczamy strzechę (40  kg/m2), gont drew-

niany (40–50  kg/m2), ceramikę (45–70  kg/

m2), dachówki cementowe (42–45  kg/m2), 

a do średnich lub lekkich łupek (25–40 kg/

m2), wiór drewniany (18  kg/m2), bitum (9–

13  kg/m2) oraz blachę (3–5  kg/m2). Warto 

mieć to  na  uwadze na  równi z  wyglądem 

pokrycia, inaczej dach pęknie równie szyb-

ko co szyja francuskiej królowej. 

 Jaki kształt pasuje 
tu najlepiej?
Dom można oblec w  dachy o  przeróż-

nych kształtach. Mogą być: dwuspadowe, 

jednospadowe, mansardowe, koperto-

we, czterospadowe lub po  prostu płaskie. 

Choć możliwości jest wiele, w  budownic-

twie drewnianym najchętniej wykorzy-

stuje się dachy dwuspadowe, tworzące 
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sklepienie  o  kącie nachylenia 45°, niekiedy 

urozmaicone lukarnami lub wolimi okami. 

Pozwala to na uzyskanie dodatkowej prze-

strzeni w  postaci poddasza. Taki rodzaj 

dachu stwarza możliwość wyboru niemal 

dowolnego rodzaju pokrycia, ponieważ nie 

ma na nim miejsc, w których mogą zalegać 

liście czy śnieg. 

 Pod strzechą, naturalnie!
Strzecha to jedno z najbardziej naturalnych 

i  ekologicznych rodzajów pokrycia, które 

harmonizuje z  drewnianym budownic-

twem. Stosuje się je od  tysiącleci, jest jed-

nym z najpiękniejszych i obecnie, niestety, 

najdroższych materiałów. Idealnie pasuje 

do domów z bali, zwłaszcza budynków sty-

lizowanych na  wiejskie dworki, gospody, 

pensjonaty i  schroniska. Zanim jednak 

ulegniemy urokowi ekstremalnie sielskie-

go krajobrazu, musimy pamiętać, że taki 

rodzaj pokrycia wymaga dużych kosztów 

finansowych, związanych m.in. ze skompli-

kowanym montażem, a  także okresowego 

oczyszczania z  porastającego mchu oraz 

odnawiania impregnacji przeciwpożaro-

wej. Współczesną strzechę wykonuje się 

z  różnych gatunków trzciny, przy grubości 

co najmniej 30 cm. Jej zaletą jest to, iż nie 

musimy stosować folii paroprzepuszczal-

nych czy paroizolacyjnych. Pokrywając nią 

konstrukcję o  standardowym nachyleniu 

45°, uzyskamy lepsze efekty spływu wód 

opadowych (nie wyklucza to jednak stoso-

wania jej przy bardziej skomplikowanych 

konstrukcjach dachowych). Zimą strzecha 

doskonale akumuluje ciepło, a  latem prze-

puszcza orzeźwiające powietrze. Dach nią 

pokryty wbrew pozorom nie jest łatwo-

palny. Wpływa na to zarówno duża zawar-

tość krzemionki w  roślinach, jak i  sposób 

ułożenia. Żywotność strzechy szacuje się 

na ok. 50 lat, a jej kolor z czasem przybiera 

charakterystyczny, szarawy odcień. Trzeba 

jednak pamiętać, że materiał ten jest bardzo 

ciężki, wymaga zatem osadzenia na  moc-

niejszej więźbie dachowej.

 Aż wióry lecą
Równie efektownym i  ekologicznym, 

a do tego oryginalnym rozwiązaniem zale-

canym dla architektury drewnianej jest kry-

cie dachów elementami z wióra osikowego. 

Pokrycie dachu powstaje przez ułożenie 

i przybicie ich w odpowiedniej konfiguracji 

do  konstrukcji dachowej. Z  tego powodu 

to  jedna z  najbardziej żmudnych i  praco-

chłonnych metod krycia dachów. Układa 

się go warstwami na zakładkę, w rezultacie 

czego powstaje pokrycie, składające się 

z kilkunastu warstw deszczułek, o grubości 

od 6 do 9 cm, przypominających rybią łu-

skę. Aby w  ogóle można było zastosować 

ten rodzaj pokrycia, konstrukcja musi speł-

niać określone warunki, takie jak spadek 

pokrycia min. 40° i  zabezpieczenie przed 

Wiór osikowy jest naturalnym pokryciem, które ładnie prezentuje się na drewnianych budynkach, zwłaszcza 
dworkach i karczmach. Małe elementy wióra pokryją szczelnie najbardziej urozmaicone połacie dachów. Dach z wióra 
wytrzymuje nawet do 50 lat. WWW.MASTER-DOM.PL

Dach tego domu z bali modrzewiowych został 
pokryty podwójną warstwą gontów osikowych 
ułożonych „w koronkę”.  WWW.GONTBUD.PL
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kontaktem z  gałęziami, ponieważ łatwo ją 

uszkodzić. Wiór nie wymaga impregnacji, 

a z wiekiem nabiera odporności i pokrywa 

się mszystą patyną. Jego dużą zaletą jest 

także elastyczność. Szczelnie i  estetycznie 

pokryją więc wióry najbardziej wymyślne 

i  skomplikowane dachy, dość często poja-

wiające się gospodarstwach agroturystycz-

nych.

 Wiejska sielanka gontem stoi
Jeśli wciąż chcemy iść z  duchem „eko”, 

a przy tym szukamy alternatywy dla strze-

chy i wióra, możemy zdecydować się na kla-

syczny gont drewniany. Kolejne naturalne 

pokrycie podkreśli ekologiczny i sielski kra-

jobraz wokół domu. Jest to materiał pokry-

ciowy przygotowywany głównie z  drzew 

iglastych — sosny, jodły, świerku, modrze-

wia — ale też z dębu. Krycie gontem może 

być pojedyncze, podwójne lub wielowar-

stwowe, a materiał można kłaść na dachach 

już o nachyleniu 22°. Gont cechuje się do-

brymi właściwościami termoizolacyjnymi 

i  akustycznymi. Minusem jest jednak ko-

nieczność wykonywania systematycznych 

zabiegów pielęgnacyjnych i  ochronnych, 

takich jak impregnacja. Ponadto, jak każde 

drewno, taki dach narażony jest na  łatwy 

zapłon, należy więc szczególnie roztrop-

nie podejść do  kwestii zabezpieczenia go 

przed pożarem (impregnacja, odległość 

od innych drewnianych zabudowań). Dużą 

zaletą gontu jest jego stosunkowo niewiel-

ka waga, a więc więźba może mieć lżejszą 

konstrukcję. Trwałość pokrycia wykonane-

go z gontu, odpowiednio pielęgnowanego 

i  konserwowanego, szacuje się na  maksy-

malnie 100 lat.

 Kamień wagi lekkiej
Słysząc o pokryciu dachu kamieniem, moż-

na ulec złudzeniu, że dom drewniany nie 

uniesie takiego ciężaru. Tymczasem łupek 

używany do wykończania dachów jest lżej-

szy od strzechy i ceramiki. Pokrycia dacho-

we z łupka to jedne z najbardziej unikalnych 

i pięknych sposobów na podkreślenie uro-

dy budownictwa drewnianego, a  cienkie 

kamienne płytki są praktycznie ogniood-

porne. Dachy łupkowe uważane są jednak 

za  bardzo ekskluzywne. Niełatwo będzie 

o  doświadczoną ekipę, a  kiedy już ją znaj-

dziemy, trzeba wziąć pod uwagę koszty ca-

łego przedsięwzięcia – zarówno materiału, 

jak i robocizny. Jeśli jednak zdecydujemy się 

na tę oryginalną „fryzurę” dla naszego drew-

nianego domu, warto mieć na  uwadze jej 

specyfikę. Dachy łupkowe są niepalne i  ła-

twe w utrzymaniu – wystarczy co jakiś czas 

oczyścić je z liści. Do tego są bardzo trwałe 

(nawet 250 lat) i  odporne na  warunki po-

godowe oraz uszkodzenia mechaniczne 

spowodowane np.  gałęziami. Oczywiście 

wszystko to  w  przypadku odpowiedniego 

wykonania prac. Dodatkowo materiał ten 

świetnie nadaje się do wykończenia detali, 

takich jak kominy. Decydując się na  łupek, 

na pewno inwestujemy w trwałość i  spek-

takularny efekt, który osiągniemy, wybie-

rając jeden z  wielu sposobów układania 

dachówek, np. na rybią łuskę, na prostokąt, 

na  ogon bobra czy tzw. stylem staronie-

mieckim lub karpiówką.

Strzecha trzcinowa to jeden z najładniejszych rodzajów pokryć dachowych. Wbrew pozorom strzecha jest bardzo 
trwała i szczelna, wymaga wymiany co około 30–50 lat w zależności od warunków. Zapewnia dodatkową ochronę 
termiczną budynkowi.  WWW.POLSKADREWNIANA.PL

Drewniane dachówki (gont) można kłaść już 
na połaciach o nachyleniu 22°. Ładnie prezentują się 
też na spadzistych dachach, np. na klasycznych domach 
podhalańskich. WWW.STUDIO51.COM.PL
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Ceramika, przez swój ciężar, musi zostać ułożona na solidnej więźbie. Przy ograniczeniach rozpiętości domów z bali, lepiej sprawdzi się więc na domach w technologii szkieletowej. 
 WWW.SXC.HU

Blacha na rąbek stojący Ruukki Classic to kompletne, 
prefabrykowane panele dachowe. Specjalnie ukształ-
towane krawędzie umożliwiają łączenie na zatrzask, 
a zatem łatwe i szybkie ułożenie pokrycia.  
 WWW.RUUKKIDACHY.PL

 Ponadczasowa uroda dachówki
Klasyka zawsze w  modzie – tak mógłby 
powiedzieć każdy zwolennik krycia da-
chów ceramiką. Uniwersalny i  piękny ma-
teriał nada drewnianym budynkom klasę. 
Dachówki ceramiczne to  bardzo mocny 
produkt, którego trwałość szacuje się 
na  niemal 100 lat. Odpowiednio pokryty 
nimi dach przetrwa ulewy, mrozy, obroni 
się przed inwazją szkodników i  nieprzyja-

znym promieniowaniem UV. Jest jednak 
ciężki – to  jego główny mankament, który 
wymaga mocniejszej (a  więc bardziej roz-
piętej) konstrukcji więźby. Z  tego powodu 
częściej można zobaczyć dachy ceramicz-
ne na domach szkieletowych, niż z bali. Da-
chówki ceramiczne dobrze chronią przed 
hałasem i  zimnem. Ich tańszą alternatywą 
są dachówki betonowe, które są nieco 
mniej trwałe i długowieczne. Oba materia-
ły pozwalają jednak na  inwencję twórczą 
w przypadku projektowania kształtu dachu 
– małoformatowe elementy bez problemu 
otoczą wymyślne wieżyczki, wole oka czy 
inne formy dekoracyjne dachu.

 Bitum lubi być retro
Mniej naturalnym, lecz na  pewno prak-
tycznym rozwiązaniem jest wykorzystanie 
gontów bitumicznych (inaczej dachówek 
bitumicznych) jako pokrycia dachu w  bu-
dynkach z  drewna. Gont jest przyjaznym 
materiałem dla tych, którzy cenią łatwość, 

Warto wiedzieć 
Maksymalne obciążenie pokrycia 

śniegiem może osiągać 
ponad 100 kg/m2. Jeśli więc samo 
pokrycie waży kilka kilogramów 
na 1 m2, to konstrukcja i tak musi 
wytrzymać wielokrotnie większe 

obciążenia.
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szybkość i  oszczędność wykonania, a  tak-
że możliwości, jakie stwarza zastosowanie 
tego materiału. Pasy są wycinane z  papy 
asfaltowej, formowane i profi lowane w taki 
sposób, aby  przypominały kompozycję 
przylegających dachówek. Za  trwałość bi-
tumu odpowiada rdzeń wykonany z włók-
niny szklanej, który zanurza się najpierw 
w masie bitumicznej (asfalcie), a następnie 
w  posypce mineralnej bądź ceramicznej 
w różnych kolorach. Gont jest lekki, a ukła-
da się go szybko przy mniejszym nakładzie 
kosztów. Pokrycie z  tego materiału chroni 
dach przed nadmiernym rozgrzaniem, pro-
mieniowaniem UV i uszkodzeniami mecha-
nicznymi. Dodatkowo możemy mieć gont 
w  niemal każdym kolorze i  kształcie, jak 
np. rybia łuska czy ogon bobra.

 Metaliczny połysk
Do  lekkich konstrukcji dachowych zale-
cane są lekkie pokrycia, takie jak blacho-
dachówka, czyli dach wykonany z  blachy 

aluminiowej lub stalowej. Budownictwo 
drewniane nie za  bardzo lubi się jednak 
z blachą, która uważana jest za zakłócają-
cą ekologiczny charakter domów drew-
nianych. Jeśli jednak inwestorom zależy 
właśnie na tym pokryciu, warto podkreślić 
jego niewielki ciężar i koszt materiału. Nie 
każdego stać przecież na  wykończenie 
dachu drogą strzechą czy łupkiem. Przy 
mniejszych wydatkach mamy trwały, od-
porny na warunki atmosferyczne materiał, 
który wytrzyma nawet huraganowy wiatr. 
Do  wyboru jest blacha w  wielu kolorach 
i  o  różnej fakturze, odpowiednio zabez-
pieczona przed korozją i  promieniami 
UV. Sprawdzi się zarówno przy dachach 
płaskich, jak i  spadzistych, a  także skom-
plikowanych formach. Dach ten jednak 
nie do  końca zharmonizuje się z  sielskim 
otoczeniem, a dodatkowo będzie przeno-
sił wszystkie dźwięki, takie jak dudnienie 
deszczu czy wyginanie pod wpływem 
słońca.

Akcesoria dachowe, czyli małe elementy 

kluczowe dla konstrukcji dachu i poprawnego 

spływu wody, powinny być wykonane z wyso-

kiej jakości materiałów i pasować do danego 

rodzaju dachu i jego pokrycia. To one odpowia-

dają za ochronę miejsc wystawionych na od-

działywanie warunków atmosferycznych, czyli 

zabezpieczają szczyty i kalenice dachu, punkty 

stykowe czy też wykańczają boki konstrukcji. 

Podstawowym zestawem akcesoriów są gąsiory 

(chronią kalenicę), wiatrownice (wykończenia 

obu szczytów dachu; chronią przed wiatrem 

i gniazdowaniem się ptaków), okap (dolna 

pozioma część dachu, do której mocowana 

jest rynna) oraz osłony iskrowe (chronią przed 

nadmiernym wiatrem lub zawiewaniem śniegu, 

jak i ewentualnym zaprószeniem ognia przez 

iskry wydobywające się z kominów). Ważna 

jest także rynna dachowa, która musi skutecz-

nie odprowadzać wodę z powierzchni dachu. 

Konieczne jest zatem, aby była odpowiednio 

dobrana i dopasowana, zarówno pod wzglę-

dem wielkości, jak i pochylenia w stronę spustu 

wody. 

UWAGA!

Gont bitumiczny jest rozwiązaniem dla tych, którym zależy na czasie i oszczędnościach. Wycinany na kształt dachówek gont bitumiczny Master marki Tegola Polonia można nabyć 
w wielu kolorach i kształtach.  WWW.TEGOLA.PL
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 Jaki do bala, jaki do szkieletu
Zarówno dachy domów z bali, jaki i te osa-

dzone na  konstrukcji szkieletowej można 

kryć wszelkimi dostępnymi materiałami. 

Ze  względów estetycznych najpopu-

larniejsze w  przypadku bali są jednak 

pokrycia naturalne, czyli strzecha, gont 

drewniany i  wiór. Taki wybór wymaga 

ocieplenia spodu dachu wełną mineralną. 

Domy szkieletowe częściej można zoba-

czyć z innymi, tańszymi rodzajami pokrycia, 

jak gont bitumiczny czy blachodachówka. 

Trzeba także pamiętać, że im cięższy ma-

teriał pokryciowy, tym mocniejsza powin-

na być więźba. Jeśli na  dachu będą ukła-

dane np.  gonty bitumiczne, ceramika czy 

strzecha, do  krokwi należy zamocować 

poszycie z desek lub wodoodpornych płyt 

wiórowych i  pokryć je  papą. Sztywnego 

podkładu nie trzeba wykonywać pod bla-

chę dachówkową, dachówkę ceramiczną 

lub cementową. Zamiast niego do krokwi 

można zamocować folię wstępnego kry-

cia, a następnie ruszt drewniany.

 Dach − na każdą pogodę
Nawet najpiękniejsza fryzura będzie wyglą-

dać nieestetycznie przy zniszczonych wło-

sach, zatem nawet najdroższy, najbardziej 

wymyślny dach straci na  urodzie, gdy go 

zaniedbamy i  nieodpowiednio zabezpie-

czymy. Na  trwałość dachu wpływa prawi-

dłowe ułożenie poszczególnych warstw 

oraz zapewnienie odpowiedniego prze-

pływu powietrza. Niezależnie od  rodzaju 

pokrycia zaleca się stosowanie pełnego 

deskowania, które wraz z wysoko paroprze-

puszczalną folią zabezpieczą termoizolację 

przed wilgocią. Ważne jest także regularne 

mycie. Jeśli chcemy skutecznie zapobiec 

zjawisku mszenia dachu, należy wzdłuż ka-

lenicy zamontować miedziany drut, który 

pod wpływem wody działa grzybobójczo. 

Innym sposobem na  zielony nalot jest za-

kup taśmy gąsiorowej. Najważniejszym jed-

nak sposobem uniknięcia mszenia dachu 

jest zapewnienie jego sprawnej wentyla-

cji.  Regularnie należy też oczyszczać dach 

z liści, śniegu i gałęzi, a w przypadku blachy 

także zabezpieczać przed korozją. Pokrycia 

takie jak ceramika czy łupek nie wymagają 

impregnacji, wystarczy samo oczyszczanie 

lub mycie wodą pod ciśnieniem. Żywot-

ność gontów bitumicznych przedłużymy, 

regularnie zalepiając pęknięcia  i  przetarcia 

plastycznymi preparatami bitumicznymi. 

Jeśli zniszczenia są rozległe, zaleca się uzu-

pełnienie całej warstwy gontu.  

Ciekawą alternatywą dla gontów drewnianych jest GERARD CORONA – dachówka gontopodobna. Ceramiczno-me-
talowe dachówki występują w naturalnym kolorze i nie ulegają odbarwieniom. Dachówka gontopodobna to również 
materiał niepalny, który nie nagrzewa się do wysokich temperatur, ponadto nie ma ryzyka jej gnicia i nie wymaga takiej 
konserwacji, jak naturalny gont.  WWW.GERARDROOFS.PL 

Klasyczne pokrycie z ceramiki sprawdzi się również 
w domach drewnianych. Popularność tego rodzaju 
materiału wynika z jego trwałości i ponadczasowej 
estetyki. Na zdjęciu dachówka Fleming marki Röben 
w kolorze Tobago.   WWW.ROBEN.PL

Blachodachówka to jedno z naj-
tańszych, a przy tym najtrwalszych 

rodzajów pokrycia. Nie wymaga specjalnej 
konserwacji. Tu na domu z bali prefabryko-

wanych w Siennicy niedaleko Warszawy. 
 WWW.DREWNEX.NET
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