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DaCH TECHNICKÁ PORADNA LINDAB
na rybách levné doplňky Návrh střešního pláště
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společně vydávají:

PLECHOVÉ KRYTINY   
a KLEMPÍŘINA

Myslíte si, že poměr kvality 
a ceny je rozhodující při 
nákupu střešního okna?
My ano!

Poznejte 5 výhod, které nabízí jen Dakea.

Většina zákazníků se během výstavby nového domu, rekonstrukci nebo výstavby obytného podkroví potýká s omezeným rozpočtem. 
Není divu, že hledají vysoce kvalitní výrobky za rozumnou cenu. Dakea vyhovuje těmto požadavkům. Náš sortiment byl navržen tak,  
že každý produkt má více funkcí a nižší cenu než jiná srovnatelná okna na trhu.

Proč?
Stavební průmysl prochází těžkým obdobím. Je mnohem méně projektů než v předchozích letech a ty, které jsou realizovány, výrazně 
snížily náklady. Za těchto okolností je důležité zvolit výrobek, který je cenově rozumný na jedné straně a na druhé straně poskytuje 
vysokou záruku po mnoho let.
Dakea působí na trhu již více než dvanáct měsíců a svou cenovou politiku řídí velmi opatrně. Díky tomu jsou ceny střešních oken Dakea 
drženy na úrovni o 10% - 15 % nižší než srovnatelné konkurenční výrobky.
A navíc k nízkým cenám dostanete zdarma podstřešní límec z kontaktní folie (Dakea Quick Install RUC), který byste museli v případě 
produktů jiných značek dokoupit. Naše konkurenční cena sebou ale nenese žádné kompromisy v kvalitě produktů. Dakea používá 
pouze pečlivě prověřená řešení stojící na 60ti letech zkušeností v oboru výroby střešních oken. Využíváme nejmodernější výrobní  
zázemí s nejpřísnější kontrolou kvality a parametrů, které jsou v souladu s přísnými požadavky evropských norem ověřovaných 
nezávislými institucemi.

Zajímá Vás to?
Zavolejte nám:

228-880-183
www.dakea.cz

Můžete za střešní okna platit více, ale proč?

Podívejme se na naše okna. Mají vice funkcí, delší záruku a nižší cenu než ostatní značky oken na trhu.

PREFA RUUKKI DAKEA
PANEL FX 12 Povrchová úprava PUREX cena nebo výkon?
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Čím dál víc lidí má v důsledku stále se zvyšujících ná-
kladů na živobytí potíže vyjít se svými příjmy a ještě si 
něco ušetřit na další větší výdaje, jakým je např. poří-
zení střechy. A tak zakázek je stále málo a jen vzpomí-
náme na roky, kdy to v našem oboru „šlapalo“. Ceny 
materiálů v současné době klesly na velmi nízkou 
úroveň a tak ani nevíme, proč vůbec výrobci vydávají 
ceníky svých materiálů, když téměř na vše je v rám-
ci jejich konkurenčního boje nějaká speciální cena. 
I když lze pořídit některé materiály za polovinu ceny 
zdá se, že na zvýšení prodeje to zásadní vliv nemá.

A tak zatím v září probíhá běžný prodej a nic nena-
svědčuje tomu, že by mělo jít o jeden z nejsilnějších 
měsíců roku, co do počtu zakázek. Jak se bude sezona 
vyvíjet dál bude také hodně záležet na tom, kdy pří-
jde zima a kdy práce na střechách budou na nějaký 
ten měsíc přerušeny. Sdělovací prostředky nás zahr-
nují zprávami, že letos bude zima dlouhá a mrazivá.
Tak uvidíme, jak tyto předpovědi vyjdou. Letos nás 
střechaře počasí hodně potrápilo a tak doufám, že se 
naši metreologové pletou i když mají k dispozici špič-
kové počítače.

V každém případě je jasné, že rok 2013 určitě nebude 
patřit k těm „dobrým rokům“, které jsme v minulosti 
prožívali, ale co se dá dělat. Jen to, že musíme vydržet 
a věřit, že bude zase líp. Možná už příští rok.

Všem bych nám to moc přál, protože mám pocit, že už 
jsme se natrápili až dost a už by to mohlo stačit.

ODOLNÝ PROTI VLIVU POČASÍ  
I V SRDCI DOLOMITŮ

Jaroslav Fabry

Jaroslav Fabry

Východní Tyrolsko leží mezi vysokými a málo prostupnými 
horskými pásy a vyznačuje se mimořádně náročnými 
klimatickými podmínkami. Proto je zde velmi důležité mít při 
stavbě domu silného a spolehlivého partnera. Tuto cestu zvolil 
i Dr. Markus Walder při novostavbě svého domu v Messensee. 
Jeho dům je tak skvěle vybaven do každého počasí díky 
nejkvalitnějším hliníkovým střešním a fasádním systémům.

Absolutní bezpečnost
Při výstavbě domu vsadil stavebník na střešní a fasádní panel 
FX.12 od společnosti PREFA Aluminiumprodukte. Ing. Karl Josef 
Mair z prováděcí stavební firmy Frey upřesňuje: „Vzhledem ke 

skutečnosti, že dům 
nemá střešní přesah  
a objekt je tím ještě více 
vystaven vlivu počasí, 
bylo jako optimální 
řešení zvoleno 
průběžné použití 
panelů FX.12. Střecha 
a fasáda zde tvoří 
jeden funkční celek 
a účinně tak chrání 
dům před každým 
počasím.“ U odvětrané 
fasády vzniká ve 
ventilačním prostoru 
stálé proudění 
vzduchu mezi nosnou 
konstrukcí a pláštěm 
fasády. To má za 

výhodu, že proudící vzduch odvádí případnou vlhkost od 
nosné konstrukce, udržuje ji suchou, a při vysokých teplotách 
navíc izoluje dům a odvádí teplo. „Proto je dům v zimě chráněn 
před chladem a v létě před teplem.“ dodává Mair.

Snadná a rychlá montáž
Žádný jiný materiál nemá tolik výhod jako hliník: je nerozbitný, 
rezuvzdorný, neobyčejně pevný, ale přesto lehký a s minimální 
námahou lehce tvarovatelný. Vzhledem k promyšleným 
detailům napojení a individuálně volitelnému přesazení 
panelů FX.12 je jejich montáž velice rychlá. „Naše produkty 
splňují nejen všechny požadavky na funkčnost a bezpečnost, 

ale také značně usnadňují práci klempířům,“ říká odborný 
poradce PREFA Johann Kummer. „To je také důvod, proč jsme 
hrdi na to, že můžeme nabídnout panel FX.12 jako dokonalý 
produkt se snadnou a rychlou montáží.“

Montáž přímo na plné bednění
Klempíř Roland Maurer to potvrzuje: „Důležitou výhodou 
výrobků PREFA je způsob jejich připevnění. Díky dodatečnému 
lemu na horní straně může být panel FX.12 montován přes 
připravené otvory bez nutnosti dalších příponek přímo na 
nosnou konstrukci, eventuálně – jako u objektu v Massensee 
– přímo na plné bednění. Montáž panelů FX.12 je proto pro 
odborníka snadná a přesná.“ Kromě jedinečné montáže se 
tyto produkty vyznačují i svojí odolností, dlouhou životností  
a rozmanitostí barev. Ta nabízí především pro moderní objekty 
ve venkovských oblastech zajímavé optické možnosti.

Technické detaily
Kónická úhlová drážka představuje dle odborného poradce 
PREFA Johanna Krummera další zvláštnost střešního  
a fasádního panelu FX.12. Nabízí optimální ochranu proti 
hnanému dešti a vlhkosti, umožňuje příčnou dilataci  
a zlepšuje samočištění odplavováním nečistot z drážky. Panel 
FX.12 je dostupný ve 2 formátech: 1400 x 420 mm, resp. 700 x 
420 mm. Pro docílení individuálního vzhledu celkové plochy 
by svislé drážky neměly ležet bezprostředně nad sebou. Při 
pokládání FX.12 jako střešní krytiny je proto nutno dodržet 
jejich přesazení min. 220 mm. Minimální potřebný střešní 
sklon je 17°.

Pokládka začíná na okapní hraně a následuje zprava doleva. 
Podkladní pás PREFA je na základě šňůrování připevněn 
pomocí hřebíků. Všechny vyražené otvory pro hřebíky 
musí být bezpodmínečně přibité. Teprve pak mohou být 
připevňovány střešní prvky. Při montáži panelů se používají 
delší vroubkované hřebíky PREFA. Pro oplechování, případně 
napojení střešních a fasádních prvků je nutno z hlediska 
zachování dlouhodobě stejného barevného odstínu používat 
výlučně barvené plechy PREFA. Správné příslušenství je rovněž 
důležité – proto společnost PREFA nabízí svým zákazníkům 
široký sortiment střešních a fasádních doplňků.

PREFA Aluminiumprodukte 
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STŘECHAŘSKÉ NOVINKY

DOBROČINNOST A EVENT VYSOKÝCH POPOVICNOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA SOKOLOV

POCHLUBTE SE VAŠIMI OBJEKTY A STAŇTE 
SE NOSITELEM OHODNOCENÍ ART OF ZINC!
Soutěž je otevřená všem, přihlásit se může právnická i 
fyzická osoba. Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail, 
srdeční záležitost) musí být z materiálu RHEINZINK.
U přihlášeného objektu musí být dodrženy základní 
zásady pro zpracování.

Máte zájem se zúčastnit? Podrobné informace o soutěži  
a přihlášku obdržíte u přímého prodejce RHEINZINK
nebo si o ně napište na adresu: info@rheinzink.cz
Přihlášení je možné do 31.12.2013

Tak konečně! Po přibližně roce se to povedlo a slavnostně jsme 
otevřeli nově zrekonstruovanou pobočku a vedení společnosti 
v jednom. Staré adrese jsme dali vale již začátkem roku  
a tak nás již od ledna zákazníci mohli navštěvovat v nových 
prostorách v ulici Bergmannova 95,96 v Dolním Rychnově. 

Stavební práce však pokračovali dál, bylo potřeba dodělat 
především oplocení, fasádu a venkovní plochy. Vše se podařilo 
a nyní máme k dispozici jen skladovací plochu o rozměrech  
12.869 m2 a tím jsme se stali největším prodejcem střešních 
materiálů a fasád v karlovarském kraji! Z toho přibližně 
polovina, přesněji 6.212 m2 je vnitřní sklad. Máme tedy 
spoustu místa pro nejrůznější druhy zboží, které jsme 
tak mohli naskladnit a zákazníci tak nemusejí čekat! 
 
Velké venkovní plochy dovolily před prodejnou vystavět  
výstavní plochu se střechami výrobců, na kterých jsou 
všechny dostupné materiály, takže i investor má možnost si na 
svou budoucí tašku šáhnout., což zajisté dopomůže k lepšímu 
rozhodování. 

Slavnostní otevření proběhlo dne 6.9. tedy na dva dny přesně  
22letého výročí od založení firmy. Akce se zůčastnilo na 
1000 lidí z řad dodavatelů, zákazníků i obyčejných lidí. Celou 
akci doprovázela nabídka dobrého jídla a pití, s kvalitním 
hudebním doprovodem dje a kapely Tajfun. Jako pomyslná 
třešnička na dortu vystoupila známá skupina WALDAGANG!

V pátek 27. září pořádala PRVNÍ CHODSKÁ večerní posezení 
se zákazníky pobočky Vysoké Popovice. Pro všechny byla 
připravena možnost vyzkoušet si svou výdrž na rodeo býkovi. 
Nejpřilnavějším a nejmrštnějším se na býkovi nakonec ukázal 
Stanislav Vybíral a byl za to náležitě oceněn. Drobnější ceny se 
pak dostaly i na další z první desítky nejúspěšnějších jezdců.
Dále měli všichni zúčastnění šanci vyzkoušet přesné oko  
a jistou ruku ve střelbě z luku. Debatovalo se venku u hořícího 
špalku nebo vevnitř u piva. 
Rádi jsme si na Vás našli čas a budeme se těšit, že se při nějaké 
podobné příležitosti opět setkáme.

PRVNI CHODSKA s.r.o. se společně se svym franšizantem
Pavlem Kuchtou a firmou Bramac střešní systémy spol.s r.o. 
podilela na realizaci pergoly pro hnuti Stonožka.
Tuto velkou zahradní pergolu dostal od hnutí Stonožka J. Em. 
Dominik kardinál Duka ke svým 70. narozeninám. Rozhodl se 
ji ovšem věnovat domovu Zvíkovecká kytička, který se stará  
o postižené ženy a dívky.  
Projektu se zúčastnilo několik sponzorů, jež dodali materiál, 
přispěli finančně či pomohli s bezplatným vybudováním 
pergoly. I my jsme se rádi podíleli na tom, aby byla pergola do 
konce září předána. 

BRAMAC 
REKOSADA
Opravujete střechu a nadstřešní část 
komína nestojí za moc? Nyní můžete 
zákazníkovi nabídnout zajímavé 
systémové řešení od dodavatele, 
kterého dobře znáte. Zeptejte se na 
Rekosadu Bramac na pobočkách sítí 
PRVNÍ CHODSKÁ, DACHDECKER 
a DaCH CZ.

Zakupte na pobočkách 
 DACHDECKER, 
PRVNÍ CHODSKÁ nebo 
 DaCH PARK do 15. 11. 
2013 jakákoli střešní okna 
VELUX a získejte za každý 
kus 300 Kč zpět. 

S vyplněním kuponu 
nebo elektronické 
žádanky Vám rádi 
poradíme na našich 
pobočkách.

300 Kč
zpětza zakoupené nové 

střešní okno VELUX

Akce platí od 16. 9. do 15. 11. 2013.

 

V rámci měsíční akce můžete 
v listopadu získat na vybrané 
zimní bundy značky Snickers 
s nejvyšší kavlitou 

slevu 30% 

Více informací na pobočkách  
DACHDECKER , DaCH 
a PRVNÍ CHODSKÁ.

VYBAVTE 
SE NA 
ZIMU!
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Povrchová úprava PUREX – kvalita za rozumnou cenu
Na českém trhu se můžeme potkat s rozsáhlou nabídkou 
ocelových střešních krytin. Co od sebe jednotlivé výrobce 
odlišuje je mimo jiné kvalita zpracování, tedy kvalita samotné 
oceli a povrchové úpravy. V současné době ekonomické 
stagnace/recese je potom stále častěji k zaznamenání trend, 
kdy investor upřednostňuje na prvním místě cenu a kvalita 
je opomíjena. První pohled ale může klamat, a co se jeví jako 
nejlevnější produkt, může v konečném důsledku znamenat 
vyšší investici. Snahou společnosti Ruukki je nabízet takové 
výrobky a služby, které přesně odpovídají tržní poptávce.  
I proto byla vyvinuta povrchová úprava Purex, která je určena 
speciálně pro střešní krytiny. Uplatnění najde zejména tam, 
kde investor požaduje kvalitu, atraktivní vzhled a cenovou 
dostupnost v jednom produktu. Jedná se tedy o povrchovou 
vrstvu střední kategorie, která doplňuje nejlevnější Polyester 
a vysoce kvalitní Pural. Purex přináší značné výhody jak pro 
majitele domu, tak pro pokrývače:

Jedinečnost 
- je vyráběna pouze společností Ruukki
- tylový a atraktivní vzhled 

Ekologie  
- neobsahuje nebezpečné látky
- 100% recyklovatelné  
- úspory např. při přepravě materiálu,  
  ocel je lehčí než jiné materiály, méně emisí CO2 

Funkčnost
- velmi dobrá tvárnost a odolnost proti  
  mechanickému poškození
- velmi dobrá odolnost vůči UV záření,  
  korozi a usazování nečistot 

Kvalita
- povrchová úprava splňující EN standardy a normy
- vyvinutá a testovaná pro nejnáročnější podmínky 

Dostupnost
- rychlé doručení díky rozsáhlé prodejní síti
- široká barevná škála 

Úspornost
- příznivá cena (poměr kvalita/cena)
- nízké náklady naúdržbu

Počáteční náklady jsou u povrchové úpravy Purex vyšší, než 
je tomu v porovnání s polyesterovou alternativou, nicméně 
v čase se projevuje často opomíjená skutečnost úspory  
z důvodu nízkých nákladů na údržbu (případně rekonstrukci 
vzhledem k nižší životnosti Polyesteru). 

Zákazník ovšem v dnešní době čím dál tím více požaduje od 
pokrývače nejen samotné položení krytiny, ale předběžné 
poradenství a vůbec pomoc s nalezením vhodného řešení 
právě pro „tu jeho“ střechu. Již v této fázi vzniká velká 
odpovědnost pokrývače za konečnou spokojenost klienta 
jak se samotnou střechou, tak se službami se střechou 
spojenými. Je nezbytné a je to i ve vlastním zájmu každého 
pokrývače, upozornit zákazníka na dlouhodobé hledisko, jaké 
náklady může očekávat u toho kterého výrobce a zvolené 
kvality (a tedy i jaké starosti u těch méně kvalitních výrobců) 
v průběhu dalších let. Pokud se tedy zákazník bude dívat na 
střešní krytinu z hlediska „provozních nákladů“, Purex je velmi 
vhodnou volbou. Pro pokrývače je důležité, že Purex je odolný 
vůči mechanickému poškození (např. poškrábání) a je stálý při 
formování, takže se s ním příjemně a rychle pracuje. Lze ho 
snadno čistit a v případě poškození vykazuje velmi dobrou 
přilnavost opravné barvy. Naplňuje a v některých vlastnostech 
dokonce převyšuje požadavky normy EN 10169.

V povrchové úpravě Purex nabízí společnost Ruukki tři druhy 
střešní krytiny: Adamante, Monterrey a maloformátovou 
krytinu Finnera, dodávanou ve standardní velikosti šablon 
119 x 70,5 cm, které můžete snadno přepravit od prodejců.  
Kompaktní moduly jsou velmi snadno použitelné díky nízké 
hmotnosti a formátu, který je připraven k přímé montáži. Pro 
rozhodnutí o koupi dokonce ani nepotřebujete složité měření 
střechy, protože materiál může být kdykoliv ze skladu doplněn. 
Pro pokrývače nabízí tento produkt další benefit, kterým je 
provize za montáž, vyplácená přímo výrobcem, 
v hodnotě 30 Kč/m2.     

RUUKKI - Povrchová úprava PUREX

období, roky
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Jan Hála, RUUKKI

Ocelové jádro

Vrstva zinku

Pasivační vrstva

Základní nátěr

Ochranný lak

Vrstva zinku

Pasivační vrstva

Vrstva plastu

Základní nátěr

Myslíte si, že poměr kvality 
a ceny je rozhodující při 
nákupu střešního okna?
My ano!

Poznejte 5 výhod, které nabízí jen Dakea.

Většina zákazníků se během výstavby nového domu, rekonstrukci nebo výstavby obytného podkroví potýká s omezeným rozpočtem. 
Není divu, že hledají vysoce kvalitní výrobky za rozumnou cenu. Dakea vyhovuje těmto požadavkům. Náš sortiment byl navržen tak,  
že každý produkt má více funkcí a nižší cenu než jiná srovnatelná okna na trhu.

Proč?
Stavební průmysl prochází těžkým obdobím. Je mnohem méně projektů než v předchozích letech a ty, které jsou realizovány, výrazně 
snížily náklady. Za těchto okolností je důležité zvolit výrobek, který je cenově rozumný na jedné straně a na druhé straně poskytuje 
vysokou záruku po mnoho let.
Dakea působí na trhu již více než dvanáct měsíců a svou cenovou politiku řídí velmi opatrně. Díky tomu jsou ceny střešních oken Dakea 
drženy na úrovni o 10% - 15 % nižší než srovnatelné konkurenční výrobky.
A navíc k nízkým cenám dostanete zdarma podstřešní límec z kontaktní folie (Dakea Quick Install RUC), který byste museli v případě 
produktů jiných značek dokoupit. Naše konkurenční cena sebou ale nenese žádné kompromisy v kvalitě produktů. Dakea používá 
pouze pečlivě prověřená řešení stojící na 60ti letech zkušeností v oboru výroby střešních oken. Využíváme nejmodernější výrobní  
zázemí s nejpřísnější kontrolou kvality a parametrů, které jsou v souladu s přísnými požadavky evropských norem ověřovaných 
nezávislými institucemi.

Zajímá Vás to?
Zavolejte nám:

228-880-183
www.dakea.cz

Můžete za střešní okna platit více, ale proč?

Podívejme se na naše okna. Mají vice funkcí, delší záruku a nižší cenu než ostatní značky oken na trhu.
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Z toho, co se v souvislosti s těmito 
normami píše, komentuje a prezentuje, 
si nelze vybudovat reálný obraz.  Veškeré 
postupy, veškeré podané návrhy  
a připomínky jsou ale zaznamenány. 
Zrovna tak, jako je zdokumentována 
celá historie komunikace mezi 
původním zpracovatelem (Ateliérem DEK) se členy TNK65.  
Bylo by proto velmi přínosné tyto materiály zpřístupnit, 
aby si každý, kdo má zájem,  mohl vytvořit vlastní nezávislý 
názor na to, za jakých podmínek normy vznikají a jak se 
nakládá s případnými připomínkami k návrhům předloženým  
zpracovatelem normy a kde končí.
Nahrazení původního zpracovatele zpracovatelem novým 
(AVMI) proto nelze vnímat jako „štvanici „ na něj, jak docent 
Kutnar dramaticky uvádí, nýbrž jako profesní selhání těch, 
kteří nebyli ochotni akceptovat jiné názory.

Poděkování kolektivu výrobců a AVMI
Děkuji toto cestou členům TNK 65 především pak společnostem 
TONDACH, JUTA, KM BETA, BRAMAC za odbornost, věcnost 
a nezávislost při zpracovávání a předkládání připomínek  
k změně Z2. Děkuji samotným zpracovatelům změny Z2  Ing. 
Karlu Sedláčkovi (AVMI) a Ing. arch Marcele Jonášové (AVMI) 
, že se daného úkolu  zodpovědně ujali a řeší jej  formou 
otevřené  debaty a vytváří tím prostředí pro vznik kvalitních 
norem naprosto nezbytné. 

Na adresu původního zpracovatele
Vytvořit normu, podle které nelze projektovat ani zhotovovat 
střechy a být na to hrdý,  k tomu je třeba se oprostit od reality  
a překročit hranici odborné příčetnosti.  Tvrzení, že v případě 
ČSN 731901 a dalších připravovaných norem  se dle slov pana 
doc. Kutnara jedná o ojedinělý projekt, je tak naprosto pravdivé.  
V tomto ohledu je nová a dosud platná norma ČSN 731901 
naprosto výjimečná. V žádném jiném prostředí než v České 
republice bezesporu nemohlo něco podobného vzniknout. 
Máme být opět na co hrdi. Dle vyjádření doc. Kutnara jsme tím 
nejen evropští, ale dokonce světový.  Otázkou zůstává, co nám 
všem ostatním propagovaná výjimečnost  přinesla, přináší  
a přinese.

Kdo se o  plánovanou kompletní revizi ČSN 731901 kromě 
AVMI uchází ?
Po změně  Z2 pod vedením AVMI se již připravuje kompletní 
revize ČSN 731901. Jedním ze žhavých kandidátů na zpracování 
revize je i doc. Kutnar, tentokrát osobně!  Velmi si vážíme jeho 
úsilí a snahy se pro revizi ČSN 731901 obětovat.   Nás (DÖRKEN 
s.r.o.) svými postoji však již dostatečně přesvědčil o tom, 
jakým směrem by se revize normy ubírala a jakým způsobem 
a za jakých podmínek by vznikala. Proto si revizi normy pod 
vedením doc. Kutnara nedovedeme představit. 
Jako doklad uvádím dva citáty z dopisů doc. Kutnara 
adresovaných  Úřadu pro technickou normalizaci, meteorologii 
a státní zkušebnictví ÚNMZ (zadavatel normativních úkolů) 
ze srpna tohoto roku v souvislosti s jeho ucházením se  
o zpracování revize ČSN 731901, ČSN P 730600, ČSN P 730606, 
ČSN P 73 0610.

§
Je velmi příjemnou zprávou, že zdravý rozum dostal přednost 
před nezodpovědně protěžovanými osobními zájmy  
společnosti  (Ateliér DEK) pověřené zpracováním klíčových 
technických norem. Novým zpracovatelem v této souvislosti 
nutné změny ĆSN 7319O1 (vydané v únoru 2011) s pracovním 
názvem Z2  byla pověřena Asociace výrobců minerálních 
izolací AVMI.
Hlavním posláním změny Z2 je vytvořit normu tak, aby byla 
technicky smysluplná, nezávislá, umožňující při navrhování 
střech uplatnit nejrůznější technické varianty vycházející  
z praxí ověřených postupů.  Hlavním cílem změny Z2 je, 
aby projektantům a zhotovitelům nabídla nekomplikované 
návrhy a řešení zajišťující maximální spolehlivost. Jinými 
slovy, aby se podle ní dalo pracovat. Všichni  víme, že pokud 
má být provedené dílo spolehlivé, je nezbytně nutné používat 
patřičné jakostní materiály, zaujímat určitý stupeň řemeslné 
úrovně a zodpovědnosti.  Nejlépe si v tomto ohledu porovnat 
ČSN 731901 od původního zpracovatele porovnat s návrhem 
změny Z2 od AVMI. Úsudek  si poté může vytvořit každý sám.
Z2 je stále ve fázi návrhu, což znamená, že nemusí projít přes 
některé členy pracovní skupiny TNK 65, obzvláště pak přes ty, 
kterým její ryze technické a praktické pojetí udělalo tzv. škrt 
přes rozpočet.
Normy nejsou procesem zas tak složitým jak v této souvislosti 
spasitel národního stavitelství docent ing. Zdeněk Kutnar 
CSc., uvádí a jak se snaží svými zavádějícími výstupy  odborné 
veřejnosti  vsugerovat. V tomto ohledu se musíme ptát, zda 
novou ČSN 731901, kterou se rozhodl hájit „vlastním tělem“, 
vůbec četl a zda je s děním okolo norem patřičně obeznámen. 
Od odborníka takového formátu si nastolený negativní 
postoj vůči předkládaným změnám Z2 od AVMI nelze jinak 
vysvětlit.  Na tvorbě ČSN 731901 (vydané v únoru 2011) se 
sice sám aktivně nepodílel, ale jako zakladatel společnosti 
Dektrade (kterou vede jeho syn)  má jistě k týmu původních 
zpracovatelů velmi blízký vztah. 
V technických normách přílišnou složitost nehledejme. 
Téměř vše je totiž již vymyšleno a praxí ověřeno v rámci 
celoevropských poznatků. Stačí jen doladit detaily  
a ověřené poznatky a postupy napasovat do prostředí ČR. 
To však původnímu zpracovateli nestačí a prosazuje vlastní, 
neověřené návrhy a formulace.  Zbytečně se stylizuje do 
pozice nadnárodního myslitele za podpory svého zakladatele, 
těžícího z  blednoucí popularity dávno přežitých časů.  

„Zhroucení původního systému 
= záchrana českých střech“  
Není proto žádným neštěstí, že se současný systém zhroutil, 
jak pan docent Kutnar v jednom ze svých otevřených dopisů 
velmi emotivně uvádí. Naopak. Zhroucení současného 
systému  přestane mořit české stavebnictví, které se  
v posledních letech nenachází v právě nejlepší kondici. Pošetilé 
mocenské touhy je třeba nahradit nestranností s ohledem na 
všeobecný technický pokrok.  Neusilujme při tvorbě norem 
o nadnárodní výjimečnost, ale poučme se od ostatních a 
vylepšujme to co je ověřené a co v praxi prokazatelně funguje. 
Účastí v pracovní skupině TNK 65 jsem měl možnost postupně 
proniknout do velmi zvláštního prostředí, kde se očekával 
pouze souhlas s předloženými návrhy bez připomínek. 

„ Až nyní si uvědomuji, v jak příznivém období jsme v 90. letech 
minulého století vytvářeli střešní a hydroizolační normy my, 
generace druhé poloviny 20. století. Žádné antagonistické 
rozpory se nevyskytly, spolupráce se všemi, i zástupci výrobců 
materiálů pro střechy, byla bez konfliktů. V 70. letech 20. století to 
bylo komplikovanější. Ale v té době se začínalo z ničeho, názory se 
často diametrálně lišily. Dnes jde spíše o to velká kvanta známých 
poznatků přehledně uspořádat do stručně pojatého systému“.

„Vážený pane inženýre, věřím, že i s Vaší pomocí se Českým 
odborníkům podaří dokončit nadějný, v Evropě i ve světě zcela 
ojedinělý projekt formulace konstrukčních norem v oboru střech 
a izolací. Takové normy zatím žádná země nemá. Svět řeší 

ČSN 731901  „SNAD“ NA DOBRÉ CESTĚ
…  aby projektant mohl projektovat, řemeslník pracovat a uživatel bydlet.

O NORMÁCH, KTERÉ  ŠKODÍ

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

Dne 28.9.2013 jsem se rozhodli trávit svátek jinak, než většina 
republiky a tak jsme místo vinobraní a burčákování pozvali 
naše zákazníky na ryby. 
Vybrali jsme krásný rybník na půl cesty mezi našimi dvěma 
pobočkami – rybník ve Zdechovicích. Sešlo se nás celkem 
46, nechybělo ani pár dětí nebo manželek. Hned od rána se 
aktivně nahazovalo a co víc, dokonce i něco chytalo a závodilo 
v různých kategoriích. První ulovená ryba se koukla na břeh 
už v půl desáté dopoledne, největší ulovenou rybou byl 80cm 
amur, těsně mu sekundoval kapr s krásnými 79 cm. Naopak 
nejmenší rybičkou byla „čudla“ o délce 14 cm a vítěz o nejvíce 
ulovených ryb se pochlubil číslem 17. K celodenní rybačce se 
přidala i zábava, účastníci si mohli na kole štěstí ROTO vytočit 
různé drobnosti, poradit se s obchodním zástupcem ROTO, 
popovídat si se zbytkem osazenstva a samozřejmě se posilnit 
výborným gulášem, krkovicí nebo klobáskami. Věřím, že se 
všem účastníkům akce líbila a kdo ví, možná tím právě začala 
naše společná akce každoročních rybaček…

Lívia Dvorská

DaCH cz NA RYBÁCH

materiálové normy. Bylo by škoda, kdybychom získaný nárok 
ztratili.“
Vysvětlení je jednoduché. Společnost Dektrade (založena v 
dubnu 1993) se v té době soustředila především na prodej 
stavebního materiálu pravděpodobně ještě bez vedlejšího 
úmyslu dekcentralizovat české stavebnictví. 

… bůh nás ochraňuj a „ lidé bděte a čtěte“ … „normy“ … ať 
nám ten získaný náskok před světem nestane se osudným 
i ostudným.

Karel Bulín, Dörken
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TECHNICKÁ PORADNA

Máme to samé! Ale levnější! Ušetřit pár korun koupí 
nekvalitního výrobku se může prodražit!

Probíhající recese ve stavebnictví a celkově nepříliš 
optimistická ekonomická situace nutí stále více společností z 
jiných odvětví, případně jiných oborů stavebnictví, než jsou 
střešní konstrukce, hledat zde nové obchodní příležitosti. 
Výsledkem velkého počtu firem v oboru je pochopitelně 
vyšší tlak na ceny, který umožňuje prosadit se na trhu i 
levným nekvalitním výrobkům, kopiím, které nesplňují ani 
základní požadavky, ke kterým byly vyvinuty jejich předlohy, 
výrobky od renomovaných výrobců. Ačkoliv je hledání nových 
obchodních příležitostí normálním a zdravým procesem, 
obor střešních konstrukcí vyžaduje vysokou technickou 
znalost konstrukce střešních plášťů, používaných 
materiálů, a také funkčních doplňků 
zajištujících vodotěsnost  
a větrotěsnost, stabilitu 
střešní konstrukce, 
jak z pohledu 
statiky, tak 
z pohledu 
dlouhodobé 
funkčnosti 
jednotlivých 
komponentů. 

Nejčastěji jsou předmětem kopírování takové výrobky, 
u kterých je pořízení vzhledově obdobné kopie snadné. 
Nejpestřejší škálu podobných výrobků proto najdeme mezi 
difúzními membránami a parotěsnými foliemi a dále například 
mezi větracími prvky hřebene i nároží. Nejčastěji jsou k nám 
tyto kopie dováženy od drobných výrobců z Polska nebo z 
jiných, zpravidla východních zemí. Některé z nich nesplňují 
požadavky nejen funkčně, ale často ani materiálově, přestože 
mají naprosto zásadní vliv na funkci a životnost celé střechy. 
Mnohdy jde přitom o na pohled velmi jednoduché výrobky, 
kde zdánlivě není co zkazit, jako je těsnění úžlabí nebo 
plastové větrací prvky. Ty v levném provedení na střeše splňují 
především „placebo efekt“ v době předání stavby investorovi, 
který samozřejmě nemůže vědět, že v krátké době tyto výrobky 
samy zmizí či zkřehnou vlivem UV záření a rozpadnou se. 
Použití levnějších materiálů, avšak mnohdy zcela nevhodných, 
výrazně limituje jak správnou funkci střechy, tak i její životnost, 
a tak výrazně znehodnocuje investici majitele nemovitosti. 

Nekvalitní kopie jsou náchylné k protržení
Vedle tradičních kvalitních výrobců 
difúzních membrán, jako jsou 
například značky JUTA, Dörken, 
Tyvek a další se na trhu objevuje 
velké množství původem 
těžko identifikovatelných 
materiálů velmi špatné 
kvality, které mají zásadní 
vliv na životnost střechy. 
I přesto, že na první 
pohled se všechny 
tyto výrobky tváří 

obdobně, tak z pohledu dlouhodobé životnosti jsou v mnoha 
ohledech nevyhovující. Nekvalitní membrány a folie zpravidla 
nesplňují základní požadavky na mechanické vlastnosti, 
často se lze setkat s deklarovanou plošnou hmotností, která 
je po laboratorních testech nižší i o 20 a více procent (např. 
deklarovaná hmotnost membrány 135 gr/m2, avšak ve 
skutečnosti pouze 110 gr/m2). Tyto materiály mívají nízkou 
pevnost a jsou náchylné k protržení, čímž je ohrožena 
samotná základní funkce výrobku a hrozí zatékání do střešní 
konstrukce. Důsledkem použití nekvalitních membrán mohou 
být i zhoršené difúzní vlastnosti výrobku, nízká prodyšnost a 
tím pádem nedostatečný odvod vlhkosti ze střešní konstrukce. 
Vlhkost nahromaděná ve střešní konstrukci pak často napáchá 
značné škody. 

PROBLEMATIKA LEVNÝCH STŘEŠNÍCH DOPLŇKŮ

Některým větracím pásům hřebene můžeme rovnou říkat 
„nevětrací“, na první pohled je vidět v jejich horní části 
neprodyšný materiál, takže propustnost vzduchu je velmi nízká, 
případně nulová. Tyto pásy také často nemají dostatečnou 
UV odolnost a vlivem UV záření degradují. Obdobně lze na 
našem trhu sehnat těsnicí pásy úžlabí vyrobené z materiálů 
nevhodných pro řešení těchto speciálních detailů, například 
z molitanu. Tyto výrobky opět nejsou odolné vůči působení 
UV záření, po krátké době křehnou a vytrácejí se (životnost 
zpravidla 1-2 roky). Na střeše pak jsou jen proto, „aby tam 
něco bylo“ v době předání stavby. S ohledem na kvalitu střešní 
konstrukce a minimalizaci reklamací v budoucnu je tedy 
pochopitelně lepší využít vhodnější výrobky z polyetylenu, 
např. těsnicí polyetylenový pás PE1+ se zvýšenou teplotní 
odolností až do 90 °C, navíc s minimální nasákavostí.

Háky, které nevydrží ani první sníh
K často napodobovaným 
prvkům patří také 
držáky

hřebenových latí, které jsou vyráběny z tenkých plechů, bez 
dostatečné povrchové úpravy, navíc s nekvalitně provedenými 
spoji. Během krátké doby spoj mezi profilem a hřebíkem často 
odrezne a může dojít k uvolnění hřebenové latě. Často se 
setkáváme také s levnými náhražkami protisněhových háků 
vyráběných z natolik tenkého plechu, že pod masou sněhu 
dochází k jejich deformaci.  

Samostatnou kapitolou je využívání větracích tašek pro 
rozvody kabelů, antén, solárních trubic atd. Podstřešní prostor 
tak není dostatečně odvětrán, neboť tyto tašky neplní svou 
primární funkci zajišťující odvětrávání podstřešního prostoru, 
čímž je z dlouhodobého hlediska ohrožena životnost střechy. 
Pro účely rozvodů kabelů, antén, solárního příslušenství a 
dalších jsou určeny profesionální výrobky jako hadicový 
prostup nebo kabelový adaptér. S ohledem na zkušenosti 
v oblasti střešních konstrukcí jsme, i přes stávající zahlcení 
našeho trhu levnými náhražkami, přesvědčeni o tom, že cesta 
výběru kvalitních materiálů a vysoce funkčních výrobků, a tím 
pádem minimalizace reklamací a spokojenost zákazníka, se 
vyplatí.  

Martin Chmelík, HPI-CZ

Komínové stříšky jsou užitečnou ochranou především u 
občasně využívaných komínů velkých průměrů. Vyrábíme a 
dodáváme stříšky různých tvarů. Na trubkové komíny malých 
průměrů máme malé nasazovací stříšky. Častěji jsou ale žádané 
větší komínové stříšky rozměrů 0,5 x 0,5 metru a větší. 

KOMÍNOVÉ STŘÍŠKY

Rozšiřujeme služby!
Nová klempířská dílna nyní již i  
na pobočce v SOKOLOVĚ!

4m ohýbačka  

s posuvnými nůžkami

Naše služby:
- doprava zboží dodávkou (do 2,5t)  
- doprava zboží nákladním automobilem  
- skládání hydraulickou rukou 
- pronájem vleku za dodávku  

Pronajímáme:
- falcovací stroj Piccollo,  
- profiovací stroj SPM 30/80
- střešní výtah GEDA,  
- vozík pro rozvoz tašek po latích

Služby pro klempíře:
odvíjení a ohýbání svitků 
provedené klempířských prací

Nejoblíbenější tvary jsou Napoleon nebo sedlová stříška. 
Tyto stříšky se vyrábí z nerezového plechu tl. 0,8 mm a 
nohy jsou nerezové pásoviny o rozměrech 25 x 5 mm. 
Dokážeme ale stříšku vyrobit i z jiných materiálů (například 
mědi). Pro každý požadovaný rozměr a typ provedeme 
individuální kalkulaci, ale dá se říci, že většina nerezových 
komínových stříšek běžných rozměrů stojí do dvou tisíc Kč.  
 
S konkrétními požadavky se obraťte na svou pobočku, 
nacenění dostanete zhruba do 1 dne, výroba a dodání potom 
dle sezony max. do dvou týdnů.
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SLOŽENÍ TITANZINKU OVLIVŇUJE JEHO VLASTNOSTI
Na českém trhu se v současnosti vyskytuje cca. 9 různých 
výrobců titanzinku. Všichni tito výrobci se řídí základním 
předpisem pro výrobu titanzinkových plechů, kterým je 
evropská norma EN 988 „Zinek a slitiny zinku - specifikace pro 
válcované ploché výrobky pro stavebnictví“. 
Tato norma - platná rovněž v České republice - vymezuje 
základní standardní požadavky na výrobce těchto materiálů. 
Nad hodnoty této základní materiálové normy jdou kritéria 
kvality dle RAL RG 681 a nejvýše stojí požadavky dle katalogu 
kritérií QUALITY ZINC. RHEINZINK je výrobní značka slitiny 
čistého zinku ryzosti 99,995 % a exaktně definovaných příměsí 
mědi a titanu. Materiál RHEINZINK se vyznačuje vynikajícími 
užitnými vlastnostmi (dlouhá životnost, bezúdržbovost, 
vysoce estetický vzhled, ohleduplnost k životnímu prostředí). 
Jakostní pečetí QUALITY ZINC® udělenou TÜV Rheinland/
Berlin-Brandenburg a certifikací dle DIN EN ISO 9001:2008 
splňuje RHEINZINK nejvyšší jakostní požadavky, určuje nové 
měřítko kvality a stává se moderním stavebním materiálem  
s budoucností, který byl nezávislým grémiem AUB certifikován 

jako materiál ohleduplný k životnímu prostředí a obdržel 
certifikát ISO 14025 typ III. Společnost RHEINZINK dále 
podnikla v rámci dobrovolných, stálých a nezávislých kontrol 
atestaci vynikajícího managementu životního prostředí podle 
ISO 14001:2004 a energetického managementu podle ISO 
50001:2011.
Pro splnění kritérií QUALITY ZINC musí být, kromě dodržení 
výrazně přísnějších požadavků na chemické složení  
a mechanicko-technologické vlastnosti materiálu oproti 
EN 988 a RAL RG 681, u výrobce zavedena kontrola řízení 
jakosti dle certifikace ISO 9001. Firma RHEINZINK jako jediný 
výrobce na světě splňuje požadavky QUALITY ZINC a je proto 
oprávněna označovat své výrobky touto značkou.
Pro přehled uvádíme v tabulce srovnání nejdůležitějších 
kritérií uvedených tří kvalitativních předpisů.
Nejtěsnější hodnoty rozptylu chemického složení dle 
QUALITY ZINC mají zásadní vliv na zvýšení garantovaných 
pevnostních hodnot materiálu, které jsou využity například při 
mechanickém namáhání způsobeném teplotně-dilatačními 
změnami v průběhu celkové životnosti.

PROČ POUŽÍVAT KVALITNÍ TITANZINEK?

Pro perfektní
bezpečnost
na střeše 

Systémy sněhových zachytávačů

Pochozí systémy

Bezpečnostní střešní háky

Žlabové háky

Svodové objímky

Kovová střešní okna

Nástřešní držáky modulů

Průchodky pro potrubí

PŘINÁŠÍME KVALITU PRO STŘECHU

BAUARTIKEL . FEUERVERZINKUNG

M

Dostupné v sítích prodejen:

Chemické složení  Norma 

 CNIZ YTILAUQ 186 GR LAR 889 NE 

Zinek ( č istota zinku )   % 599,99 nZ % 599,99 nZ % 599,99 nZ

Podíl mědi  % 71,0-80,0 % 0,1-80,0 % 0,1-80,0

Podíl titanu  % 21,0-70,0 % 2,0-60,0 % 2,0-60,0

Mechanicko-technologické 
vlastnosti    

Mez kluzu Rp 0,2  [N/mm 2]  061-011 001 .nim 001 .nim

Pevnost v tahu Rm [N/mm 2]  091-051 051 .nim 051 .nim

Tvrdost dle Vickerse  04 .nim 04 .nim -

Zkouška ohybu bez trhliny na ohýbané hraně  bez trhliny na ohýbané hraně, 
bez lomu p ři narovnání 

bez trhliny na ohýbané hraně, 
bez lomu p ři narovnání 

Složená tahová zkouška-
lámavosti D - - ≥ 0,7 

Cizí kontrola or x 4 - čně 6 x ro čně nezávislý odběr vzorků  
ve výrobě  

Ř ízení jakosti  1009 OSI NE eld ecakifitrec - -

 

JISTOTA FUNGUJÍCÍHO SYSTÉMU
Střešní krytiny - fasádní systémy - systém odvodnění - klempířské 
prvky
Firma RHEINZINK nabízí program odvodnění střech s detailně 
propracovaným a na sebe navazujícím sortimentem se 
zhruba 500 komponenty. Stejně jako střešní krytiny a fasádní 
systémy se odvodňovací systém vyznačuje dlouhou životností  
a bezúdržbovostí bez nutnosti nátěru. Prvky odvodňovacího 
systému se vyrábí v půlkulatém a hranatém provedení. Montáž 
a kombinace dílů systému je pro řemeslníky díky přesnosti 
lícování obzvláště jednoduchá. Systém střešního odvodnění 
tvoří vhodný doplněk pro všechny systémy dodávané v rámci 
obchodního programu RHEINZINK. Sortiment navíc ve všech 
ohledech podporuje vlastnosti titanzinku a při odborné 
montáži má zákazník jistotu dlouhodobé životnosti celého 
systému.

CESTOU INOVACE
Jedinečné vlastnosti nového materiálu prePATINA schiefergrau
Výrobce značkového titanzinku se snaží být vždy o krok 
vpřed. To znamená jít cestou náročné technologie, výzkumu 
a inovací. V letošním roce byl uveden na trh nový inovovaný 
produkt RHEINZINK- prePATINA schiefergrau s tmavým 
přírodním barevným tónem povrchu. Základem pro vytvoření 
tmavého odstínu je především patentované složení slitiny, 

která obsahuje větší podíl legujícího prvku mědi 0,8–1,0 
%. Jedná se o zcela originální a jedinečný materiál, který 
zaručuje zákazníkovi tmavý odstín povrchu po celou dobu 
své životnosti. Hlavními přednostmi inovovaného materiálu 
jsou tmavá a stálá barva a vysoký stupeň primární ochrany při 
zpracování, k níž patří i samočisticí schopnost materiálu.

PODPORA KVALITNÍHO ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU
Odborné semináře - Klub RHEINZINK – kvalitní klempířství  
Pouze správně zpracovaný materiál je zárukou komplexní 
kvality výrobku. Proto společnost RHEINZINK usiluje  
o zvyšování kvality klempířské práce a pravidelně organizuje 
již tradiční odborná školení klempířů, vedená profesionálními 
školiteli. Nejlepší zpracovatele titanzinku RHEINZINK, jejichž 
kvalita práce je dlouhodobě na vysoké úrovni, sdružuje klub 
RHEINZINK – kvalitní klempířství.

KOMPLEXNÍ PODPORA OD PROJEKTU AŽ PO REALIZACI
Technické poradenství, Architektonické detaily, Půjčování strojů 
a nářadí, Školicí klempíř
Kvalitní titanzinek RHEINZINK není pouze bezúdržbová, 
estetická a trvanlivá alternativa pro střešní krytiny a opláštění 
fasád, ale je více než stavební materiál. Představuje ucelený 
systém od výroby materiálu, dodávky až po bezplatné 
technické poradenství orientované na praxi. I pro řemeslně 
a projekčně složité objekty tak lze nalézt řešení bez rizika. 
K dispozici jsou stovky zpracovaných a praxí prověřených 
detailů, možnost zapůjčení strojů a nářadí, školicí klempíř 
a fundovaní techničtí poradci s dlouholetou praxí schopní 
podpořit Váš záměr i přímo na stavbě. 
Kvalitní titanzinek disponuje díky svému složení jedinečnými 
vlastnostmi. Navíc pro něj RHEINZINK zajišťuje komplexní 
systém podpory kvality od výroby až po montáž. Cílem je 
funkční, hospodárný a estetický produkt s dlouhou životností. 
Tak, jak zní motto společnosti: ALWAYS BETTER.

Autor článku: Aleš Slivka, RHEINZINK ČR s.r.o.
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Správné typové navržení a dimenze 
jednotlivých částí střešní skladby je 
základním předpokladem fungující 
střechy. Pravidla pro výběr vrstev se 
liší podle použité krytiny a dalších 
parametrů budovy. Koncepce 
střešního pláště pod falcovanou 
krytinu by měla odpovídat užití 
budovy, jejímu vnitřnímu prostředí, 
ale také povětrnostním podmínkám, 
ve kterých se stavba nachází. 

Jednotlivé části skladby 
(směrem od interiéru)

Parotěsná zábrana.
Je první funkční vrstvou kladenou 
často na spodní plochu krokví  
(v závislosti na uložení a tloušťce 
izolace). Úlohou parotěsné zábrany 
je omezit vstup vodních par do 

souvrství střechy. Výrobci těchto fólií zpravidla dodávají 
dostatečné informace pro jejich pokládku a fungování. 
Důležitou zásadou je utěsnění parotěsné zábrany na okrajích, 
u štítů apod. Pokud se tak nestane, budou teplem tlačené páry 
stoupat k fólii, kde se zpomalí a budou si přirozeně hledat 
zmíněnou netěsnost, kterou proniknou ve velkém objemu 
do těsného prostoru pod krytinou. Zde se rovněž ve větším 
objemu vysráží do podoby vody a zatečou zpět do místnosti. 
Paradoxně tak může parozábrana střeše uškodit, protože 
způsobí masivní kondenzaci pouze v jednom místě. 

Tepelná izolace. Dnešním trendem je navrhovat stále 
větší tloušťky izolací, pro dosažení maximální ekonomické 
výhodnosti stavby. Omezení přístupu tepla do vyšších vrstev 
střechy je velmi důležité. Rovněž ochrana izolace je důležitá  
a z prostoru podstřeší ji obvykle zajišťuje difúzní fólie. Tepelná 
izolace je skutečným srdcem střechy a bývá často vztahována 
pouze efektivnosti vytápění budovy. Sekundárně však může 
být příčinou potíží se střechou a výskytu vlhkosti v souvrství. 
Vlhkost v izolaci spolehlivě ruší její tepelně izolační vlastnosti. 
Pokud vlhkost tvoří 1% objemu izolace je její účinnost snížena 

o 80%. Voda vede teplo zhruba 30krát lépe než prostý vzduch. 
Z těchto důvodů tedy musí být izolace dokonale ochráněna 
a ve správné skladbě tomu tak je. Zespodu je chráněna 
utěsněnou parozábranou a zhora je kryta difuzní fólií. Pokud je 
některá z fólií vynechána, je téměř jisté, že dojde k provlhčení 
izolace, které může (ale také nemusí) být vratné. 

Difúzní fólie. Nyní jsou již standardní součástí střechy. Mají 
schopnost propustit vodní páry ze spodních vrstev a zároveň 
zabraňují zpětnému zatečení případného kondenzátu.  
I v tomto případě je nutné zvolit vhodný typ s dostatečným 
prostupem par. Současným standardem je prostup 1000g/m2 
za 24h. Nebezpečí hrozí při použití starších typů igelitových 
fólií s malým prostupem vodních par, jehož výsledkem může 
být kondenzát na spodní straně fólie přivrácené k izolaci.  
U moderních fólií stéká kondenzát po vrchní straně fólie mimo 
budovu. 

Větraná mezera. Aby byla funkce difúzní fólie podpořena a 
střecha fungovala jako tzv. „studená střecha“, je bezpodmínečně 
nutné zajistit pod samotnou krytinou cirkulaci vzduchu.  
U falcované plechové krytiny je to zejména důležité, protože 
možnost pasivního prostupu par, například přes spáry krytiny, 
je nulová. Tloušťka větrané mezery je proměnlivá, neměla by 
však klesnout pod 4cm. Při návrhu větrané mezery se přihlíží 
ke sklonu střechy a možným rozdílům teplot vně a uvnitř 
budovy. U nižších sklonů musí být mezera vyšší, cca 8-15cm. 
Rovněž u dlouhých střech ve směru od okapu k hřebenu se 
musí mezera poměrně zvětšovat. Větraná vrstva musí být vždy 
napojena na nasávací a odtahové štěrbiny. 

Plnoplošný záklop, bednění. Nad větraný prostor vymezený 
kontralatí příslušné výšky je kladen záklop prken, nebo 
jiných novodobých materiálů. Tradiční dřevěná prkna nebo 
fošny mají výhodu přirozené absorpce vody a její uvolňování  
v závislosti na klimatickém stavu v konstrukci. Z tohoto faktu 
naopak nemůžeme těžit v případě různých impregnovaných 
překližek a dřevotřísek, které nasákavé nejsou. U dřevěných 
prken je v případě jejich krátkodobého navlhnutí vysoká šance 
na vyschnutí bez ztráty jeho kvality. Nevýhodou dřevěných 
prken je naproti tomu jejich tvar a někdy i nedostatečná 
rovinatost. 

NAVRŽENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PRO 
FALCOVANOU KRYTINU LINDAB

Separační vrstva, hydroizolace. Vrstva vložená mezi krytinu 
a podklad může být prostá nepískovaná lepenka. Lepenka 
vyrovná menší nerovnosti (dle použitého typu) a připraví 
podklad pro kladení krytiny. V horských pásmech nebo 
nízkých sklonech je vhodné lepenku svařit. Existují také 
speciální nopové fólie určené pod falcované krytiny. Jejich 
použití je rovněž možné, nikoliv však nezbytné. Při jejich 
aplikaci je třeba počítat s nutností použití delších příponek, 
které musejí respektovat tloušťku nopů – obvykle cca 8mm. 
Pohyb montážníků po plechu položeném na pružných nopech 
musí být opatrný, aby nevznikly nerovnosti plechu. 

Krytina z ocelového zinkovaného plechu Lindab Seamline  
s povtrchovou úpravou Elite. Tato finální vrstva celé 
konstrukce je opatřená zesílenou povrchovou úpravou. 
Dvouvrstvý povlak polyesteru nanášený na neutralizovaný 
pozink obsahuje polyamidová zrna, která působí preventivně 
proti proražení nebo poškození laku při zpracování. Tato zrna 
mají vysokou tvrdost a jejich malý rozměr umožňuje tvarování 
plechu i s lakem. Také samotný plech je speciálně připraven 
pro tvarování, kterého je zapotřebí u falcovaných krytin. 
Jemnozrnná ocel s vysokou tažností při opracování nepruží  
a dokonale se poddává tvarování. 

text: Štěpán Lášek, Lindab

Lindab  |   Usnadňujeme výstavbu

Akce je prodloužena do 15. 10. 2013, nebo do vyprodání zásob. Akce se 
vztahuje na svitkový plech š. 610 mm, pro falcování v provedení Premium. 

Více na: www.lindab.cz, www.lindabstrechy.cz Usnadňujeme výstavbu

Seamline Premium
Falcovaná krytina Lindab

na další slevy se informujte u svých prodejců

barva tmavě šedá ihned k odběru
ostatní odstíny na objednávku

AKCE

Tmavě šedá
PremiumRAL 

7011

375 Kč

325,-Kč/m2

Cena s DPH 394,00 Kč/m2

Lind-Dachrevue-90x115.indd   1 04.10.13   8:43

PROFILOVÁNÍ 
NA STAVBÁCH

Využijte některý z našich 
profilovacích a falcovacích 

strojů Schlebach. 

PLZEŇ
PÍSEK

KLATOVY
KOSTELEC NAD LABEM

Na ceny a možné termíny se ptejte 
na své pobočce PRVNÍ CHODSKÉ.

www.chodska.cz

Na těchto pobočkách pro Vás máme 
připravené k zapůjčení stroje Schlebach:

Rádi Vám stroje dovezeme 
i do Vašeho regionu.
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DACHDECKER

Dolní Rychnov 
Bergmannova 95 
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: 379 412 535
klenci@chodska.cz

Plzeň 
Jateční třída 28 
tel.: 377 260 210
plzen@chodska.cz

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

Písek – Smrkovice
Smrkovice 194 
tel.: 382 264 320
pisek@chodska.cz

Planá u Mariánských Lázní 
Nádražní 535 
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.: 546 211 283
popovice@chodska.cz

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

Zbiroh (franšíza) 
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 (franšíza)
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

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

KDE NÁS NAJDETE

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

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

Č. Krumlov
Za Jitonou 250
tel.: 725 421 484
krumlov@chodska.cz
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