
FRČADE 
 

Strehe so sigurno ena zahtevnejših konstrukcij pri projektiranju – sploh če si omislimo 
zahtevnejše variante z različnimi nakloni, višinami napuščev in slemen – ter raznimi 
kombinacijami različnih oblik in frčad…Njihov izris je kompleksen tako v 2D in mogoče še 
bolj v 3D. Je pa prednost 3D modela strehe v tem, da imamo 1 osnovo iz katere 
potegnemo vse prereze in fasade, tako da se morebitne napake hitro odkrijejo. 
 
IZDELAVA FRČADE 
Nabor ukazov namenjen izrisu streh je v ACAD-BAU-u precej širok in skoraj vsak je 
primeren tudi za izdelavo frčade. 
Na vsak način pa potrebujemo za izdelavo frčade eno glavno streho, s katero kasneje 
frčado spojimo. 

 
Najbolj osnovna je kar kombinacija dveh klasičnih 
enostavnih streh. 
Narišemo ju tako, da podamo 2 točki po diagonali in 
kot rotacije. Pri frčadi moramo še obrniti smer slemena 
s funkcijo Zamenjaj. 
 
 
 
 
 
Pogled od strani (Left ali Right View iz orodne vrstice 
View) nam omogoča enostaven premik frčade po višini 
– da jo spravimo na pravi položaj glede na glavno 
streho. 
 
 
 

 
Nato je najlaže delo nadaljevati v 
aksonometriji. Strehi je treba združiti 
z ukazom Streho popravi in Združi v 
priročnem meniju. Najbolje je, da 
vedno pokažemo kot prvo streho - 
glavno streho in kot drugo streho – 
frčado. V pogovornem oknu, ki se 

nato odpre podamo parametre rezanja in če smo strehe izbrali v 
prej omenjenem zaporedju, odkljukamo prvo in zadnjo opcijo. 

 
Združeni strehi se med seboj lepo 
povežeta in izdela se preboj. 
Odprtina, ki jo v glavni strehi izdela 
frčada, je enaka tlorisni površini 
frčade. To nam običajno ne ustreza, saj želimo, da ima frčada nekaj napušča. 

 
Tega lahko dobimo s 
popravljanjem frčade. Frčado 
torej izberemo (naj nas ne moti, 
da se ob tem kot izbrana izriše 
cela streha) in sprožimo ukaz 
Popravi streho v priročnem 

meniju. Nato izberemo Nastavitve in kartonček Odprtina v 
strehi. Tu lahko vpisujemo zamike za projekcijo odprtine 
(napušč) ločeno na kapeh in čelnih straneh. Ko potrdimo z 
OK se odprtina v glavni strehi zmanjša za podane vrednosti. 
 
 
 
 
 
 



UREJANJE FRČADE 
Frčadi lahko torej kadarkoli spremenimo poljuben parameter v pogovornem 
oknu – preko priročnega menija. Na ta način vplivamo predvsem na obliko 
frčade (naklon, zaključek, tip frčade…) 
In če je frčada združena z glavno streho, se vsa medsebojna razmerja (npr. 
odprtina v glavni strehi) avtomatično prilagajajo.  
 
Po robu frčade dorišemo tudi zid in ga prilagodimo celotni strehi. Vse 
spremembe na frčadi se nato avtomatsko odrazijo tudi na zidu. Vstavitev okna 
v zid pri frčadi poteka enako kot vstavitev v ostale zidove. Paziti moramo le na 
višino parapeta, da dobimo odprtino dejansko na pravi višini. 
 
Popravljanje frčade pa je možno tudi z ročaji. Če izberemo frčado brez ukaza, 
se na njej izriše 5 ročajev. Srednji ročaj je namenjen premikanju frčade, levi in 
desni ročaj spreminjata širino, spodnji in zgornji ročaj pa dolžino frčade. 
 
 
 
 
 

 
Podobno lahko z glavno streho 
združujemo tudi druge tipe streh 
– recimo ločno streho. V tem 
primeru je sam izris podoben – 
podamo 2 točki po diagonali in 
strehi združimo po prej opisanem 
postopku. 
 
Malce se razlikuje le samo 
popravljanje frčade (npr. ko 
vpisujemo zamik odprtine – 
napušč), saj gre za drug tip 
strehe. 

 
 
 
 
 
 

 
Najbolj pa je za frčado primerna klasična profilirana streha. To je v bistvu 
streha po predkonstrukciji. Za osnovo izrišemo 2 črti (Polyline). Prva 
predstavlja tlorisni potek frčade (zaprt polyline), druga pa njen profil. Profil je 
seveda lahko kakaršnekoli oblike, črta pa predstavlja le streho frčade. 
 

 
 



Ob izdelavi profilirane strehe 
pokažemo najprej na tlorisni profil, 
nato pa še na prečni profil. V 
nastavitvah lahko spreminjamo 
tudi naklon – gre pa za naklon 
slemena frčade proti slemenu 
glavne strehe. 
 
Gumba Osnovna oblika in Profil 
služita zamenjavi 
predkonstrukcije. Torej lahko 
kadarkoli (tudi ko je frčada že 
združena z glavno streho) 
zamenjamo predkonstrukcijo in s 
tem samo obliko frčade. 
 
Združevanje profiliranih streh z 
glavno streho poteka po prej 
opisanem postopku. 
 
Na ta način lahko dobimo res 
zanimive oblike predvsem če se 
poigramo še s tlorisno 
predkonstrukcijo. 
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