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Střešní žlaby Prefa
Střešní žlaby mohou 
podobu budovy utvá-
řet dvojím způsobem. 
Buď nechají perfektně 
vyznít fasádu, protože 
se barevně začlení do 
celkové podoby bu-
dovy a opticky se tak 
stanou téměř nevidi-
telnými. Nebo se naopak veškerou svou barevnou silou odliší, 
aby dodaly záměrný akcent a zdůraznily architekturu budovy. 

Ať už dáte přednost jakékoliv varian-
tě, měli byste mít dostatečný výběr z 
barevných variant. Hliníkový okapový 
systém Prefa zahrnuje 11 základních 
barevných odstínů, díky kterým lze 
vytvořit harmonická řešení ke všem 
běžným střešním a fasádním barvám. 
Ale pokud pro vás „harmonie“ není 
dost perfektní, můžete si na přání ja-
koukoliv barvu podle stupnice RAL. 

Hliníkové žlaby vynikají leh-
kostí a pevností. Vysoce kvalit-
ní povrchová úprava odolává 
i extrémním povětrnostním 
podmínkám vč. UV záření. Ba-
revné provedení je tak stálé a 
trvanlivé. Navíc hliníkové žlaby 
nerezaví. Jsou proto zcela bez-
údržbové.

PREFA Aluminiumprodukte
na nové adrese
Přední výrobce a dodavatel střešních, fasádních a žlabových 
hliníkových prvků, společnost PREFA Aluminiumprodukte 
s.r.o., se přestěhovala ze svého dosavadního sídla v pražské 
Hostivaři do zcela nově vybudované komerční zóny Park D&D 
v Praze 9 – Horních Počernicích v blízkosti rychlostní komuni-
kace R10 (EXIT č. 3).

V novém objektu se kromě administrativní části nachází také 
školící místnost a rozlehlá skladová část pro rychlejší odezvu 
na zákaznické poptávky. „Nové sídlo je logickým vyústěním 
vývoje naší společnosti. Od svého založení neustále rosteme, a 
to jak personálně, tak obratově. Ve starých kancelářích jsme se 
již hodně tísnili, školící místnost byla vzdálena desítky kilome-
trů a ani skladové plochy neodpovídaly našim požadavkům. 
Na nové adrese máme všechno pohromadě a díky nedaleké 
R10 jsme i snadněji dostupní,“ upřesňuje Jakub Nepraš, proku-
rista společnosti.

Nová adresa a kontakty společnosti PREFA Aluminiumproduk-
te s.r.o. jsou: 

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
K Zelenči 2883/14
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
T: +420 234 496 501

Okapový systém to ne-
jsou pouze žlaby, ale 
také řada dalších dílů 
jako kotlíky, čela žlabů, 
rohy, žlabové dilatace, 
kolena, háky, svody, 
objímky a další. Pokud 
chcete zachovat vizu-
ální jednotnost, musíte 
vybírat stejný materiál a 

stejné barevné provedení. Hliníkové systémy toto umožňují, 
všechny díly se vyrábějí z barevně lakovaného hliníku a vytvá-
řejí opravdu jedinečný ucelený systém, který lze kombinovat 
se stejnými materiály a odstíny i pro střešní i fasádní krytinu. 

Hliníkové žlaby Prefa se dodávají v mnoha různých rozměrech 
a tvarech – půlkulaté (rozvinutá šíře 250, 280, 333 nebo 400 
mm), hranaté (rozvinutá šíře 250, 333 nebo 400 mm) a nástřeš-
ní (rozvinutá šíře 700 mm) v délkách 3 nebo 6 metrů. 
Cena od 148,- Kč za metr. www.prefa.com
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Letošní rok si určitě budu dlouho pamatovat. 
Nejdříve obchodně velmi dobrý leden. Pak mizerné 
tři měsíce s mírným oživením v květnu. Nastalo po-
malé zvyšování výkonu a očekávání, že  rok zachrání 
podzim, jindy střechařská sezona. Letos místo toho 
dobrý srpen, slabé září a říjen zase celkem jakž takž. 
Co však bude v listopadu? Prostě rok jako na houpač-
ce. Takto jsme ho měli my v naší obchodní firmě. A 
nebyli jsme sami. I výrobci střešních materiálů  a naše 
konkurence nezažívají nejpodařenější rok a tak akce 
střídá akci. Jeden se předháníme s druhým o větší sle-
vu a ekonomika jde částečně stranou. Prostě chceme 
prodat za každou cenu.
Na druhé straně jsou realizační firmy, které letos také 
zaznamenaly pokles zakázek. I tady se konkurenční 
boj zostřuje a občas slyším, že se mezi nimi vytahují 
i karty, které by se v normální situaci asi nehrály. Po-
třeba uživit své lidi je pochopitelná. Prostě všem nám 
jde o peníze… 
K tomu, aby nám zase bylo lépe potřebujeme něko-
lik věcí. Štěstí na počasí, aby když je možnost práce, 
tak aby šla dělat. Dále všichni potřebujeme lidi, kteří 
chtějí pracovat a ne se nechat živit systémem a zneu-
žíváním sociálních dávek. Potřebujeme také jasné da-
ňové prostředí a politiky, kteří budou hledět na zájem 
opravdu tvrdě pracujících řemeslníků. Což je „trochu“ 
problém a není to na pár řádek. A nakonec potřebu-
jeme, aby lidi začali utrácet. Prý máme našetřeno jako 
občané ČR nejvíce v historii. Tak co nám brání je dát 
do oprav nemovitostí, které to potřebují?
Bohužel nečekám žádný rychlý obrat a je tak třeba za-
čít přemýšlet, co v roce 2013 uděláme lépe a jinak než 
naše konkurence…

Vladimír Zábranský
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Novinky z DACHDECKERU

BRAMAC - Novinka 
PROTISNĚHOVÁ TAŠKA S HÁKEM

Tato taška je již z výroby opatřena výřezem na spodní 
levé části tašky, který slouží k překrytí protisněhového 
háku.

Díky výřezu se zvyšuje bezpečnost kontrukce střechy 
proti polétavému sněhu a větrem hnanému dešti.

Výřez pro protisněhový hák je opatřen nástřikem  
v barvě tašky.

Přesnost výřezu navíc zajišťuje i pravidelné rozmístění 
protisněhových háků ve střešní ploše a tím se zvyšuje 
harmonický dojem při pohledu na střechu

Nová centrála a pobočka Sokolov

Již delší dobu se společnost DACHDECKER dívala po lepších 
prostorech pro své působení pobočky v Sokolově. A když se 
na začátku roku naskytla možnost zakoupit nové prostory  
k vybudování mnohonásobně větší a modernější prodejny, 
skladu a centrály v jednom areálu. Tuto příležitost si společ-
nost nemohla nechat ujít a tak po půlroce jednání, plánování  
a vyřizování po úřadech, se dne 1. září začalo stavět a rekon-

struovat. V listopadu se dokončují poslední práce, které  jsou po-
třeba pro zkolaudování celé stavby, stěhování je pak naplánová-
no na 14. - 16. 12. 2012. Od 17. 12. bychom Vás již rádi přivítali  
v naší nové prodejně, největším showroomu střech a fasád na zá-
padě Čech! Držte nám tedy palce, aby nám počasí přálo a aby vše 
proběhlo tak, jak má. 

Dodává se u modelů: Morav-
ská taška Plus, Max, Alpská 
taška Classic, Alpská taška 

Classic Stan-
dard, Natura, 
Římská taška a 
Tegalit. 

Nová taška Tondach Figaro Deluxe
Tondach do své nabídky střešních tašek nově zařadil plochou 
tašku Figaro Deluxe. Tato taška je určená především pro 
moderní stavby a náročnější investory.

IKO Cambridge 
Xpress 
IKO přichází s vylepšeným šindelem 
IKO Cambridge, pod názvem IKO 
Cambridge Xpress, který nahradí 
stávající Cambridge HD. Tento 
laminovaný šindel nabízí unikátní 
„Cambridge Xpress lane“,  který ještě 
více usnadňuje práci pokrývačům. 
Šindel byl navržen tak, že je možné 
šindele daleko rychleji přitloukat i 
pomocí hřebíkovaček. 
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Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ

V uplynulých měsících se na řadě poboček PRVNÍ CHODSKÁ 
uskutečnily akce pro zákazníky. 
Českobudějovická pobočka pozvala své zákazníky na přátelské 
posezení u piva a pečené kýty. Při této příležitosti měli všichni 
zúčastnění možnost pobavit se s jednatelem a obchodními 
zástupci společnosti PRVNÍ CHODSKÁ a také se zástupcem 
společnosti Tondach – Petrem Příhodou.
5. výročí otevření pobočky ve Vysokých Popovicích oslavili 
zaměstnanci spolu se svými zákazníky sportem. Hlavním bodem 
programu byl paintball, následně si pak každý mohl vyzkoušet 
lukostřelbu a vystřílet si tak zajímavé výhry. Na sportovní klání 
vsadili také v Kunovicích, kde probíhal nohejbalový turnaj a 
další aktivity (vrhání zbraní, lanové centrum…). 
Milovníci rychlé jízdy si přišli na své v akci pořádané pobočkou 
Klenčí pod Čerchovem. Na letišti v Líních měli možnost svézt se 
v závodním autě se závodníkem rallye. 
Jednu z akcí pro zákazníky připravila také naše nejnovější 
pobočka -  Přerov. Den otevřených dveří byl ve znamení 
navazování nových vztahů mezi PRVNÍ CHODSKOU a zákazníky. 
Pro všechny zúčastněné bylo připravené pohoštění ve formě 
grilovaných klobás, steaků a točeného piva. 
Věříme, že se Vám na všech těchto akcích líbilo a při další 
příležitosti se s Vámi rádi opět uvidíme. 
PRVNÍ CHODSKÁ

BAUARTIKEL . FEUERVERZINKUNG

M
Otto Lehmann GmbH
Berliner Str. 21 
D-93073 Neutraubling
Tel.: 09401 786-0 
 Fax: 09401 786- 47 

www.otto-lehmann-gmbh.de

Dodáme 
vám kvalitu.

Perfektní ochrana  
před sněhem a ledem přináŠíme kvalitu  

na střechu
sněhové zachytávače

střešní lávky

Bezpečnostní střešní háky

střešní háky

Objímky

kovová střešní okna

modulové střešní držáky 
(pro panely atp.)

Koupíte v sítích: 

www.otto-lehmann-gmbh.de

VELUX VLT
Nový střešní výlez VLT pro nezateplené prostory
Střešní výlez VLT je otevíravé okno ovládané pomocí rukojeti umístěné na boč-
ní části křídla a otevírá se směrem ven. Je určen pro instalaci do skládaných 
střešních krytin. Novinka rozšiřuje nabídku střešních výlezů pro nevytápěné 
prostory. Střešní výlez VLT se vyrábí s  dřevěným rámem, hliníkovým křídlem  
a  integrovaným hliníkovým lemováním. Nový výlez se dodává ve dvou veli-
kostech 45 x 55 cm a 45 x 73 cm. Otevírání střešního výlezu VLT je variabilní. 
Panty i rukojeť je možné osadit vpravo či vlevo nebo lze okno vyklápět kolem 
horní osy. Okno umožňuje také ventilaci ve třech různých polohách.



6 strana   6

Možná i vy jste zaznamenali v poslední době informační kampaň proti 
určitým druhům pojistných hydroizolačních fólií pro šikmé střechy. Rádi 
bychom proto svými poznatky přispěli i my jako zástupce výrobce, který 
se vývojem a výrobou střešních fólií systematicky zabývá již od padesá-
tých let minulého století a jehož materiály se ctí obstojí nejen na nároč-
ném německém stavebním trhu, ale které se s úspěchem dodávají do 
zemí všech kontinentů, Jiří Ledvinka, Karel Bulín Dörken
 
Dříve bylo rozhodování jednoduché. Pojistné hydroizolace 
byly z polyetylénu (PE), některé z PVC a měly hodnotu Sd zhru-
ba 3m. Na bednění se používaly asfaltové pásy a nikdo se ne-
zajímal o faktor difuzního odporu v návaznosti na další hmot-
né vrstvy střešního pláště. „Luxusní „ zboží, jako jsou pásky pod 
kontralatě nebo speciální pásky či tmely pro přesahy a napo-
jení, nebyly ještě známy. Investor se ovšem také nerozčiloval, 
když při chybějící střešní krytině se na stropě  tu a tam objevila 
mokrá skvrna. Dnes je vše jinak. Nepřeberné množství firem, 
které nabízejí pojistné hydroizolace, se stává nepřehledným i 
pro člověka, který se v branži pohybuje. Fólie na našem trhu se 
na první pohled vesměs podobají, a pokud dostanete do ruky 
jen vzorek, nedá se prakticky určit, jakou kvalitu právě držíte.
Snižující se hodnota Sd a padající ceny
U pojistných hydroizolačních fólií se v posledních letech pro-
jevily především dva trendy, které ovlivňují vývoj. Za prvé ne-
ustále klesala hodnota Sd, takže dnes se prakticky vyrábějí a 
nabízejí výhradně pojistné hydroizolace s hodnotou Sd mezi 
0,02 až 0,15m. Za druhé velký tlak změněného prostředí sta-
vebního trhu způsobil pád cen pojistných hydroizolací. 
Tento vývoj však z důvodu rentability jde většinou na vrub 
kvality a tak jste se mohli setkat a možná ještě setkáváte s vý-
robky, které byly deklarovány jako pásy na bednění, přičemž 
jejich hmotnost je dokonce pod 100 gramů na metr čtvereční. 
Podle Euro-norem (EN 13895-1) se u pojistných hydroizolací 
pro šikmé střechy stanovuje odolnost proti pronikání vody 
pomocí tzv. vodního sloupce. Bylo by ovšem chybou na zákla-
dě této hodnoty posuzovat odolnost proti dynamickému na-
máhání děštěm. Náročné testy v laboratořích firmy DÖRKEN 
GmbH & Co. KG ukázaly, že výška vodního sloupce v žádném 
případě není garantem, protože se jedná o zcela jiný druh 
zatížení. Pojistná hydroizolační fólie tak může dokonce být 
velmi odolná proti prostupu vody a přesto nemusí být těsná 

při dešti! Dnes je jednou z nejčastěji používaných surovin v 
masové produkci jak vodotěsné, tak i nosné a výztužné vrst-
vy, je polypropylén (PP). Fólie z PP jsou ale známy tím, že mají 
vysoký difuzní odpor. Přidáním aditiv a následnému protažení 
fólie vzniká struktura porů, která umožňuje vysokou paropro-
pustnost vodní páry. Umění výrobce nyní spočívá v tom, aby 
vytvořil vysokou paropropustnost při současné vodotěsnosti. 
Spolehlivě se to daří pouze s bezpečně vybudovanými výrob-
ními procesy a vysoce kvalitními surovinami ve spojení s pun-
tičkářskou kontrolou kvality.
Protože tento postup je velice finančně náročný, nadělí vám 
mnohé levné typy pojistných hydroizolací na stavbě nemilá 
překvapení, když zjistíte, že podkroví je po dešti kompletně 
mokré. A to i přes to, že je splněna nejvyšší klasifikace Euro-
-norem na vodotěsnost, kterou fólie v testech dosáhly.
Naproti tomu zcela jinak fungují pojistné hydroizolace, jejichž 
funkční vrstva sestává z polyuretanu (PU). Tento materiál pře-
dává vodní páru déle, přičemž ji absorbuje a nechává „pro-
klouznout“ vlastní molekulární stavbou na povrch pásu. Jedná 
se tedy o materiál bez uměle vytvořených pórů. Proto pojistné 
hydroizolace z PU vykazují, dá se říci „přirozenou“ velmi vyso-
kou odolnost dynamickému namáhání deštěm. Dále pak má 
tento druh plastu velmi vysokou odolnost proti stárnutí a svoji 
funkci spolehlivě plní po mnoho let. Tato odolnost proti stár-
nutí přitom nebyla prokázána jen v laboratořích. Pojistné hyd-
roizolace s povrstvením z PU se ověřily v praxi za více než 20 
let jejich používání. Kvalita, která má ovšem svoji cenu.
Technický pokrok s vedlejším účinkem 
Protože se začaly téměř výhradně používat „difuzně otevřené“ 
pásy, museli se i řemeslníci v minulých letech leccos přiučit. 
Dříve se častěji na bednění používaly „difuzně uzavřené“ asfal-
tové pásy. Ty byly sice několik milimetrů silné, relativně odol-
né, ale také vzhledem k difuzní uzavřenosti, nevhodné pro 
oblíbené konstrukční skladby dvouplášťových šikmých střech. 
Zcela jinak se v tomto ohledu chovají difuzně otevřené pojist-
né hydroizolace.  Aby pojistné hydroizolace mohly být difuzně 
otevřené, je zpravidla jejich funkční vrstva slabší než 1mm.
Vzhledem k extrémnímu tlaku na ceny výrobků se však obje-
vily na trhu výrobky s nízkou gramáží (g/m2), které jsou přiro-
zeně také velmi náchylné k poškození. Nestává se tedy nijak 

Co na první pohled neuvidíte, ale mohlo by vás zajímat …
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DÖRKEN & PRVNÍ CHODSKÁ

zřídka, že řemeslník po pokládce takové pojistné hydroizolace 
musí střechu ještě jednou kompletně projít s rolí lepicí pásky, 
aby se pokusil četná poškozená místa vylepšit. Když sečtete 
náklady, prokáže se známá věc, že levný výrobek je vlastně pří-
liš drahý. A to nehovoříme o riziku zatékání v místech poškoze-
ní, která odhalena nebyla, nebo být ani nechtěla.
Je poněkud smutným faktem, že v této dnešní technicky po-
kročilé době mají někteří autoři nových norem ( např. ČSN 
731901 či ještě nevydaných Pravidel pro navrhování střech 
)  snahu zpochybňovat funkčnost pojistných hydroizolací z 
plastových fólií a namísto nich násilně podporovat návrat as-
faltových pásů. Kostrbatá marketingová řešení plná polopravd 
a mýtů při použití asfaltových pásů v šikmých střechách však 
nemusí být zlatou stezkou pro ostatní, kteří se ve svém oboru 
vyznají a kteří moderní „šikmé“ střeše opravdu rozumí. I zde 
platí, že cestou k dobrému funkčnímu výsledku je kombinace 
kvalitního materiálu a kvalitního řemeslného zpracování.

V srpnu jsme do naší flotily strojů pořídili další oblíbenou 
profilovačku Schlebach Mini-Prof-Plus. Svůj domovský přístav 
má na naší pobočce v Kostelci nad Labem a slouží mimo 
jiné i zákazníkům skladů Rudná a Nymburk. Další stroje na 
profilování jsou pro Vás na skladech Písek a Plzeň. Na těchto 
strojích (tomto stroji) je možné profilovat plechové šáry pro 
falcované střechy z pozinku (do 0,7mm), titanzinku, mědi 
(0,8mm), nerezu (0,5mm) a hliníku (0.7mm). Mini-Prof-Plus 
umí plech příčně i podélně dělit. 
Profilovat lze buď přímo v klempířských dílnách na našich 
skladech nebo lze domluvit výjezd a profilování přímo na 
stavbě.  O tuto službu je v posledních letech velký 
zájem. Především v oblastech, kam by doprava velkých 
naprofilovaných plátů byla komplikovaná, je profilování přímo 
na stavbě (nebo dokonce pod střechou) ideálním řešením.
V případě zájmu neváhejte a kontaktujte pro zjištění bližších 
podmínek této služby naše pobočky. Samozřejmostí je 
doplňkový prodej veškerého příslušenství pro falcované 
střechy.

PRVNÍ CHODSKÁ 
Rozšíření služby profilování plechů na další dvě pobočky
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Jak  to

nářadí směrem k levnějším variantám. Investice dlouhodoběj-
šího charakteru se v posledních dvanácti měsících nerealizují v 
podstatě vůbec. Změna k lepšímu podle mého názoru nastane 
v příštím roce, kdy bude nutné již obměnit stávající vybavení 
dílen.

Co si myslíte o množství letošních prodejních akcí výrobců?
Zjednodušeně bych mohl říct, že akce je pořád a na všechno. 
Obecně se snižuje efektivita tohoto instrumentu podpory pro-
deje. 

Zaznamenali jste v roce 2012 nějaké zajímavé novinky na 
střechařském trhu?
Asi nejvýznamnější novinkou bylo zavedení pálených tašek 
Bramac na český trh, k rozšíření sortimentu Bramacu došlo v 
březnu a dá se zhodnotit jako úspěšné. Tondach přidal do své-
ho rozsáhlého portfolia novou tašku Figaro Deluxe vyráběnou 
v Rakousku. Další novinky jsou v segmentu střešních oken, na 
českém trhu se objevil nový produkt, střešní okna Dakea, kte-
rý rozšířil naší prodejní nabídku. Velux rozšířil svou nabídku o 
střešní výlezy VLT pro nevytápěné prostory. Sice už v loňském 
roce byla představena novinka dekorů borovice a zlatý dub 
u plastových oken od firmy Roto, ale prodejně to považuji za 
novinku letošního roku. Další zajímavou novinkou je určitě as-
faltový šindel IKO Cambridge Expres, vyráběný v novém výrob-
ním závodě ve slovenské Senici.

Co očekáváte od roku 2013? 
V roce 2013 se podle mého názoru změní trend ve vývoji sta-
vebního trhu k lepšímu. Prognózy na růst ekonomiky jsou pozi-
tivní, i když žádné výrazné zvýšení hrubého domácího produk-
tu nemůžeme očekávat. Stavebnictví má nevýhodu zpožděné 
reakce na vývoji národní ekonomiky, jestliže tedy budeme po-
čítat s oživením průmyslového trhu, který výrazně závisí na po-
ptávce Spojených států a východní Asie, kam nejvíce exportuje 
Německo, tak můžeme předpokládat lehké zlepšení v druhé 
polovině roku. Důležité pro nás všechny bude změna trendu 
vývoje z již několikaletého poklesu na opětovný růst ve staveb-
nictví.

Josef Vlasák

Vedoucí prodeje a marketingu
DACHDECKER
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Věk: 32

Od kdy jste na firmě:  3.11.2003

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:  práce, auta, 
motorky

Oblíbené jídlo a pití: steakem nikdy nepohrdnu, k pití 
správně vychlazená Plznička nebo dobrá hruškovice 

Domácí mazlíček:  to nemám :-)

Nejoblíbenější  hudba:  d‘n‘b, happy house

Oblíbený dopravní prostředek:  motorka a auto

Kontakt: vlasak@dachdecker.cz

Jak se v posledních třech letech změnil podíl prodeje těž-
kých skládaných krytin (beton, pálená) oproti plechovým 
krytinám. 
Podíl prodeje plechových krytin se stále zvyšuje. Za poslední 
tři roky stoupl zhruba z jedné čtvrtiny na jednu třetinu vůči těž-
kým skládaným krytinám. Aktuální třetinový podíl plechovek je 
u více jak poloviny poboček DACHDECKERu způsoben geogra-
fickými vlivy. Například ve výše položených oblastech, zejména 
Krušných hor, se z důvodu nosnosti krovů poptávají a používají 
lehčí krytiny. K zásadním vlivům na změnu poměru používání 
těchto dvou druhů krytin patří také zvýšená propagace, způ-
sob montáže a cena. Za posledních několik let se zvýšila pro-
pagační aktivita výrobců plechových krytin, což jednoznačně 
přispělo k většímu povědomí investorů o těchto materiálech a 
zapříčinilo vyšší poptávku. Způsob montáže je ovlivněn změ-
nou přístupu realizačních firem. V nedávné době byla část re-
alizačních firem zaměřena jen na určité druhy střešních krytin, 
někdo pokládal těžkou skládanou, někdo lehkou skládanou 
krytinu a někdo byl zase zaměřen na plechovky. To se změnilo 
a rozšířilo na všechny druhy pokládek. Dalším z vlivů, jež tento 
poměr výrazně ovlivňuje je cena. Nerad sice tento argument 
přijímám mezi zásadní, ale při hodnocení ho musím připustit. 

Jak se letos vyvíjel prodej tepelných izolací po zastavení 
podpory v akci „zelené úsporám“? 
Překvapivě jsme ukončení akce „Zelená úsporám“ v prodeji 
nezaznamenali. Naopak se prodej tepelných izolací zvýšil a to 
nikoliv zanedbatelně. Investoři již podle mého názoru přestali 
spoléhat na podporu státu a své připravené projekty dokonči-
li nebo dokončují sami. Při výběru izolace se kupující zajíma-
jí obvykle jen o tepelnou propustnost, ale například zvuková 
izolace nebo protipožární parametry nejsou řešeny. Zároveň je 
patrný velký tlak na cenu.

Investovaly v letošním roce realizační firmy více do nářadí a 
vybavení svých dílen ve srovnání s minulými lety?
Investice do vybavení byly ze strany realizačních firem sníženy 
asi o jednu čtvrtinu. Došlo nejen ke snížení prodejů drahých 
strojů a vybavení, ale také běžného ručního a elektrického 
nářadí. Již tři roky pokračuje odklon od kvalitního a dražšího 



9

vidí...

Jak se v posledních třech letech změnil podíl prodeje 
těžkých skládaných krytin (beton, pálená) oproti ple-
chovým krytinám. 
V číselném vyjádření se poměr námi prodaných střech v 
těchto dvou  segmentech střešních  materiálů změnil  z 83% 
ku 17% v roce 2011 na poměr 80% ku 20% v roce 2012. Tří-
procentní nárůst podílu ve prospěch plechových krytin se 
může zdát malý, ale z hlediska celkových obratů už to za-
nedbatelné není. A proč se tento poměr mění ve prospěch 
plechu?
a) Někteří řemeslníci, kteří dříve odmítali plechové krytiny 
montovat, se přizpůsobili trendům, změnili tento odmítavý 
přístup k plechu a nabízí nyní  širší škálu materiálů.
b)  Zatímco ceny plechových krytin stagnují nebo klesají, u 
tvrdých krytin dochází každoročně k pravidelným úpravám 
cen směrem nahoru. V současné době se zvětšuje podíl in-
vestorů, kteří jdou koupit střechu s cílem zaplatit co nejnižší 
cenu.   Tito investoři pak volí velmi často některý z mnoha 
levnějších typů plechových krytin. 
c) V posledních době se zvýšil podíl rekonstrukcí proti no-
vostavbám. Díky tomu přirozeně narostl podíl plechových 
krytin, protože u rekonstrukcí musí investor v mnoha pří-
padech, především kvůli statice, volit variantu lehké střešní 
krytiny. 

Jak se letos vyvíjel prodej tepelných izolací po zastavení 
podpory v akci „zelené úsporám“?
Do května jsme měli velký propad prodejů, protože se če-
kalo se na příslib vlády, že v červnu uvolní peníze na další 
podporu zateplování. Nakonec se podpora od státu neroz-
jela.  Investoři ale potřebovali projekty realizovat, našli jiné 
zdroje financování a díky tomu došlo k oživení trhu, které 
trvá dodnes.

Investovaly v letošním roce realizační firmy více do ná-
řadí a vybavení svých dílen ve srovnání s minulými lety?
Projevuje se všeobecné šetření a také stav, že si své dílny 
mnohdy již dobře vybavily v minulých obdobích, takže nám 

JAK TO VIDÍ ... 
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Ing. Milan Sartorius

Ředitel prodeje střešních systémů
PRVNÍ CHODSKÁ

Věk: 44

Od kdy jsem ve firmě: 1999

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky: sport, hudba, 
starání o dům

Oblíbené jídlo a pití: všechno co je dobré

Domácí mazlíček: Pes - zlatý retrívr

Nejoblíbenější hudba:  AC/DC, Iron Maden, Arakain

Oblíbený dopravní prostředek: Kolo

Kontakt: msartorius@chodska.cz

obraty v této skupině produktů stagnují.  Ještě je ale před 
námi tradičně silný konec sezony, kdy řada firem nákupem 
nářadí a vybavení dílen koriguje  své daňové zatížení, takže 
očekáváme mírné oživení prodeje.

Co si myslíte o množství letošních prodejních akcí výrob-
ců?
Pomalu jsme si zvykli na to, že se první akce  objeví v únoru 
a následuje nekonečná šňůra nových nebo nějakým způso-
bem navazujících akcí, končící až v prosinci. Je to samozřejmě 
hodně náročné pro zaměstnance, ale takový je dnes trend a 
strategie největších výrobců a my to musíme akceptovat. Má 
to pro nás však i některé výhody. Nejsme nuceni u většiny 
komodit  spekulativně naskladňovat velké objemy zboží. Do-
chází ke zlepšení obrátkovosti a  firemního cash flow. 

Zaznamenali jste v roce 2012 nějaké zajímavé novinky na 
střechařském trhu?

Asi největší novinkou bylo určitě uvedení nové řady keramic-
kých tašek firmou BRAMAC na únorové výstavě Střechy Pra-
ha 2012. Firma TONDACH představila začátkem roku novou 
difúzně otevřenou monolitickou pojistnou hydroizolaci TON-
DACH Mono. V průběhu roku vstoupil na trh nový výrobce 
střešních oken firma DAKEA. Firma IKO přišla s vylepšeným 
šindelem IKO Cambridge, pod názvem IKO Cambridge Xpre-
ss, který nahradí stávající Cambridge HD.
 
Co očekáváte od roku 2013?
Odhaduji, že objem střechařských zakázek bude podobný 
tomu letošnímu. Bude to tedy další rok slevových akcí výrob-
ců. Obchodníci i řemeslníci budou pokračovat v hledání cest 
jak se více prosadit na velice zahuštěném střechařském trhu. 
Naše prodejní cíle budou v tomto období tradičně ambici-
ózní. Určitě budeme chtít dosáhnout lepších výsledků než v 
roce letošním.



10 strana10

POKRÝVAČSKÉ MUZEUM

Vladimír Zábranský

V dnešním pokračování miniseriálu věnovaném Pokrývač-
skému muzeu se dostáváme k předmětům, které patří k 
nejmenším v rámci jakékoli sbírky. Jde o spojovací materiál 
šablon „eternitových“ krytin. Tyto historické „knoflíky“ se 
již dnes nepoužívají, postupně je nahradily již ne tak hezké 
drátkové vichrové spony. Přesto stojí za to, pokochat se krá-
sou skoro 100 let starých výrobků…

V případě, že máte zajímavé exponáty, které by mohly obohatit 
Pokrývačské muzeum, vlastníte staré fotografie a dokumenty 
nebo máte jiné zajímavosti a jste ochotni se o znalosti či mate-
riály podělit, ozvěte se prosím na muzeum@chodska.cz. Rád Vás 
kontaktuji, případně za Vámi zajedu. 
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MUZEUM  & PODĚKOVÁNÍ

strana  11

Unikátní kombinace 

pokročilých technologií

www.hpmtec.cz

RAPI-TEC

vruty bez předvrtání

®

s p e c i a l i s t a  n a  s t a v e b n í  v r u t y

Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za spolupráci v roce 2012, 
z celého srdce přejeme krásné 
prožití Vánočních svátků, hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti, 
mnoho úspěchů osobních  
i pracovních, další krásné  
střechy po celý příští rok 2013

Vaši dodavatelé
DACHDECKER, PRVNÍ CHODSKÁ 
a DACHPARK



www.chodska.czwww.dachdecker.cz www.dachpark.cz

DACHDECKER

Dolní Rychnov 
Dobrovského 1936 
tel.: 352 350 151 
so@dachdecker.cz

Chomutov 
Dolní 1415 
tel.: 474 638 733 
ch@dachdecker.cz

Karlovy Vary 
Česká 3 - Tašovice 
tel.: 353 228 341 
kv@dachdecker.cz

Kladno 
Vinnařice-Barré 
tel.: 312 275 503 
kl@dachdecker.cz

Mělník 
Hořín 82 
tel.: 315 626 602 
me@dachdecker.cz

Litoměřice 
Litoměřická kotlina 383 
tel.: 416 531 732 
lt@dachdecker.cz

DACHPARK
Pučery - Zásmuky
tel.: 321 790 652-3 
fax: 321 792 651
pu@dachpark.cz

Starý Máteřov  
skladová zóna letiště
530 06 Pardubice
pa@dachpark.cz

Klenčí pod Čerchovem    
Klenčí pod Čerchovem 320 
tel./fax: 379 794 881
klenci@chodska.cz

Plzeň 
Jateční třída 28 
tel./fax: 377 470 208
plzen@chodska.cz

Rudná – Chrášťany 
Chrášťany 140 
tel./fax: 311 670 948
rudna@chodska.cz

Písek – Smrkovice
Smrkovice 5 
tel./fax: 382 264 394
pisek@chodska.cz

Planá u Mariánských Lázní 
Nádražní 353 
tel./fax: 374 794 022
plana@chodska.cz

Klatovy 
Jateční ulice 
tel./fax: 376 323 399
klatovy@chodska.cz

České Budějovice 
Slévárenská 675 
tel.: 387 001 287
budejovice@chodska.cz

Kostelec nad Labem 
T. G. Masaryka 576 
tel./fax: 326 734 228
kostelec@chodska.cz

Vysoké Popovice
č.p. 254
tel./fax: 568 643 120
popovice@chodska.cz

Lukov
676 02 Lukov
tel./fax: 568 420 102
lukov@chodska.cz

Uher. Hradiště – Kunovice
Osvobození 18
tel.: 572 548 660
kunovice@chodska.cz

Zbiroh 
Bezručova 145 
tel./fax: 371 794 909
zbiroh@chodska.cz

Pelhřimov 
K Silu 2436 
tel./fax: 565 321 235
pelhrimov@chodska.cz

Bavoryně u Zdic
Na Lhotkách 102
tel.: 724 985 835
zdice@chodska.cz

Frýdek-Místek
17.listopadu 909
tel./fax: 558 622 866
frydek@chodska.cz

Nymburk ( dceřiná firma ) 
Boleslavská 400 
tel./fax: 325 515 564
nymburk@chodska.cz

PRVNÍ CHODSKÁ

Zdice

Frýdek-Místek

Nymburk

Mělník

Kunovice

Rudná

Kostelec 

Vysoké Popovice

Pardubice

Přijeďte se podívat k nám na jednu z našich poboček, nebo navštivte naše webové stránky.

KDE NÁS NAJDETE

Teplice

Teplice 
Anglická 1188 
tel.: 417 562 562 
te@dachdecker.cz

Přerov
Husova 667/19
tel./fax:  601 550 785 
prerov@chodska.cz

Přerov


