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Vyhněte se ztrátě funkčnosti 
střešních fólií! LDS Solimur je tmel 
pro trvale pružné vzduchotěsné 
spoje střešních fólií LDS. 
Životnost těchto spojů je 
testována na 50 let. Spoje jsou 
vzduchotěsné a fólie  vysoce odol-
né proti protržení. Více na www.
Knaufinsulation.cz/LDS.

Tmel na střešní fólie
Unikátní přírodní břidlicově šedý titanzinek RHEINZINK  
prePATINA schiefergrau zachovává tmavý odstín povrchu 
po celou dobu své životnosti. Žádná barva, žádné laky ani 
dobarvování, ale přírodní formou vytvořený tmavý barevný 
tón. Zaslání bližších informací a vzorku materiálu 
si vyžádejte na info@rheinzink.cz .

TMAVÁ A STÁLÁ BARVA TITANZINKU

Dekorativni omítka na bázi 
akrylových pryskřic a probar-
vených kamínků z křemene. 
Vhodná do exteriéru i interiéru. 
10 základních odstínů. 

Dekorativní omítka

Asfaltový penetrační nátěr 
modifikovaný SBS kaučukem.
Univerzální použití - renovované 
i nové ploché střechy, na beton, 
plech i dřevo. 
Více na www.icopal.cz

Asfaltový nátěr

V příručce naleznete 
celou řadu návodo-
vých listů vytipova-
ných nejčastějších 
závad, kde je nejen 
problém popsán, ale i 
systémově vyřešen. 
Dále jsou uvedeny 
veškeré výrobky, 
které Weber v letošní 

Weber RÁDCE 2014

Střešní Okno Dakea 
Best PVC - KPA. Plastové 
střešní okno s větrací 
klapkou. PVC profil rámu i 
křídla je vyztužen 
ocelovými nosníky pro 
pevnost a stabilitu. Oba
profily jsou již uvnitř 
zateplené pro lepší tepelně - 
izolační vlastnosti. K oknu je 
zdarma dodáván 
izolační límec a zateplova-
cí manžeta. Ideální řešení s 
bezúdržbovým 
povrchem odolným vlhkosti. 

Fasádní šindel XL
PREFA fasádní šindel XL 
spojuje osvědčený koso-
délníkový tvar s moderní-
mi vlastnostmi high-tech 
hliníkového materiálu. 
Potřebnou bezpečnost 

proti zatékající vodě zajišťují drážky na podélných 
i příčných stranách. Tím vzniká bezpečný spoj, 
odolný proti všem povětrnostním vlivům. Rozměr 
šindele je 840 x 240 mm, uchycení přes patento-
vané příchytky. Záruka 40 let. 
Cena od 1078 Kč/m2. www.prefa.com

STŘECHAŘSKÉ NOVINKY
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 Vážení čtenáři,

dostávám se Vám do rukou již 44. vydání 
DACHrevue, zpravodaje pro všechny moderní 
střechaře. Je nám všem ctí, radostí a národním 
svátkem Vám sdělit, že jsme od tohoto čísla 
provedli nemalé změny v obsahu….

…a na co se tedy můžete těšit?
Zcela jistě Vás zaujmou novinky z oboru z oblasti
sortimentu. Dále jsme oprášili rubriku „Jak to
vidí…“, kde si budete moci přečíst názory našich
kolegů - možná některé z nich budete znát
osobně -  a v neposlední řadě jsme zařadili
„Právnické okénko“
Známe to všichni, neznalost zákona neomlouvá, 
proto pojďme získat informace o novém 
Občanském zákoníku, jeho novelách či jiných 
právních kličkách.

Zbrusu novou rubrikou je potom téma 
 „Referenské střechy“, kde se i VY můžete 
pochlubit svými díly….
…o co vlastně jde? Zašlete nám fotodokumentaci
a stručný popis střechy/střech, které jste
právě Vy renovovali či nově vystavěli a získejte
prostor pro Vaši prezentaci zdarma!!!

Už teď se těšíme na Vaše fotky a věříme, že se
tato rubrika skutečně ujme.

A co říci, závěrem? Snad jen: „hezké počtení a
díky za zpětné vazby“

Tým redakce DACHrevue

Redakce DACHrevue

N
O

VIN
KY

stavební sezóně 
nabízí, včetně návodů 
k použití. Weber. 
RÁDCE 2014  je k 
dostání ZDARMA v 
každých dobrých 
prodejnách stavebnin 
nebo je možnost 
objednat e-mailem: 
info@weber-terranova.cz.

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

www.dakea.cz
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STŘECHAŘSKÉ NOVINKY

Opomíjení bezpečnostních prvků na 
střechách může mít fatální následky. 
Potvrzují to aktuální statistiky, kdy 
pády ze střech a lešení patří k častým 
pracovním úrazům. 
Požadavky na bezpečnostní prvky 
střech rodinných domů diktují 
lokální stavební normy. Zatímco 
například ve Skandinávii jsou 
bezpečnostní prvky, jakými jsou 
žebříky, střešní lávky a sněhové 
zábrany, přirozenou součástí střech 
rodinných domů, v Čechách se s nimi 
často z důvodu úspor nepočítá 
a to ani ve stádiu projektové 

dokumentace. 
Pády ze střech a lešení tvoří v České 
republice podle statistik přibližně 
jednu pětinu všech smrtelných 
pracovních úrazů.
Kromě nedostatku bezpečnostních 
prvků za to může také vágní 
formulace normy ČSN 73 1901 

Navrhování střech. Ta sice definuje 
potřebu bezpečnostních prvků u 
střech budov s provozem, nicméně 
u ostatních střech je poměrně 
shovívavá a bezpečnostní prvky 
nepožaduje. 
Při výběru a dimenzování optimálních 
bezpečnostních prvků samozřejmě 

rozhoduje způsob užívání stavby, 
lokalita stavby a nároky na údržbu 
střechy. S bezpečnostními prvky 
bychom měli počítat už ve stádium 

projektové dokumentace. Instalovat 
je pak můžeme i dodatečně. 
Bezpečnostní prvky jsou přirozenou 
součástí střech skandinávských 
domů

Lávky a žebříky
Minimálním bezpečnostním 
opatřením, které předepisují české 

stavební normy u rodinných nebo 
rekreačních domů, je zajištění 
bezpečného přístup ke komínu 
domu. K tomu slouží kombinace 
střešní lávky a žebříku. Lávky a 
žebříky také umožňují rychlou a 
bezpečnou instalaci satelitů, TV a Wi-
Fi antén. Žebříky navíc mohou 
sloužit jako úniková cesta v případě 

požáru. 
Bezpečnostní prvky Ruukki. Lávky a 
žebříky zajišťují přístup pro údržbu 
komínů

RUUKKI: Význam bezpečnostních prvků ŠIKMÝCH STŘECH

Sněhové zábrany
Zejména u domů v horských a 
podhorských oblastech nebo u 
domů vystavovaných pravidelné 

sněhové pokrývce jsou důležitou 
součástí bezpečné střechy. Sněhové 
zábrany chrání osoby v okolí domu 
proti padajícímu sněhu a ledu, a 
proto by měly být součástí střešního 
systému alespoň nad vstupy do 
budovy. 
Důležité je zajistit optimální počet 
a velikost sněhových zábran podle 
průměrného množství sněhových 
srážek, délky po spádu a sklonu 
střechy. 

Nejčastější nedostatky bezpeč-
nosti střech rodinných a rekreač-
ních domů
 - poddimenzování množství a veli
   kosti sněhových zábran
 - absence žebříků a pochozích ploch 
   pro údržbu střechy
 - nedostatek kotvících prvků pro 
   jištění na střeše
 - žádná úniková cesta v  případě 
   požáru
 - nezajištění bezpečného přístupu 
   na střechu budovy.

Více na www.ruukkistrechy.cz

TOPWET: Význam bezpečnostních prvků PLOCHÝCH STŘECH

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY STŘECH
Bezpečnostní
prvky střech

Zodpovědnost za bezpečné užívání stavebních objektů 
byla zákonem 309/2006 Sb. přenesena také na jejich 
zadavatele, a protože ti nemají většinou dostatek 
vědomostí a možností bezpečnost sami zajistit, musí si 
při výstavbě najímat koordinátory BOZP, a to jak ve fázi 
přípravy stavby, tak zejména při vlastní realizaci stavby.

V současnosti už jsou koordinátoři na staveništi běžnou 
praxí, koordinátoři ve fázi přípravy se ale zatím v praxi často 
nevyskytují. Pak zůstává veškerá zodpovědnost za správný 
projekční návrh i z hlediska bezpečnosti při užívání stavby 
po celou dobu její životnosti na projektantovi.

V rámci zajištění bezpečnosti při užívání plochých střech 
je nutné vyřešit a správně navrhnout zejména bezpečný 
přístup na střechu, a s ohledem na předpokládaný způsob 
a rozsah údržby umožnit také bezpečný pohyb po střeše.

Bezpečná plochá střecha z pohledu její údržby je taková 
střecha, která je buď trvale osazena zábradlím nebo jinou 
dostatečně vysokou konstrukcí po celém jejím obvodu, 
nebo jinými vhodnými technickými prostředky. A právě 
takovými technickými prostředky jsou kotvicí body a 
různá kotvící zařízení, která musí splňovat požadavky ČSN 
EN 795 a které slouží jako záchytné systémy.

Při navrhování záchytných systémů je nutné si uvědomit, 
že plochá střecha se stává za určitých situací pracovištěm. 
Na každé střeše bez zábradlí nebo dostatečně vysoké atiky 
pak hrozí pád z výšky po jejím obvodu. A v případě výskytu 
světlíků na střeše nebo technologických a jiných otvorů, 
které nejsou zajištěné proti propadnutí, hrozí i pád do 
takových otvorů. Proto je nutné zabezpečit vždy veškeré 
„volné okraje“, u kterých hrozí pád z výšky, a ke kterým se 
nesmí bez zajištění přistupovat.

Nedílnou součástí správného přístupu k bezpečnosti a 
ochraně zdraví jsou také pravidelné revize jak kotvicích 
bodů a zařízení, tak i veškerých osobních ochranných 
prostředků používaných při ochraně proti pádu z výšky. 
Revize jsou nejen potřebné, ale jsou i povinné, neboť jsou 
uzákoněny.

Závěrem je nutné zdůraznit, že za bezpečnost zodpovídají 
vždy všichni účastníci výstavby, a to tedy nejen zadavatel 
stavby, ale také projektant a zhotovitel, a povinností 
každého účastníka je upozornit na případné nedostatky. 
A absence záchytného systému na jinak nezabezpečené 
střeše je vždy závažným nedostatkem, neboť povinnost 
zajistit ochranu osob proti pádům z výšky vyplývá z mnoha 
zákonných norem, jejichž výčet by byl nad rozsah tohoto 
příspěvku.

Ing. Eduard Schilhart, CSc., 
technický ředitel společnosti TOPWET

  patentovaný systém střešní kopule pro zachycení 
difuzního světla v ranních a odpoledních hodinách

  vysoce odolné provedení proti povětrnostním podmínkám
  tubus světlovodu s nejrefl exivnějším materiálem na světě 

(spektrální odrazivost až 99,7%)
  fl exibilita ohybů 0–90°
  dokonalá distribuce světla do interiéru pomocí difuzéru

  Realizačním fi rmám nabízíme

  technická podpora
  zakázková výroba
  certifi káty, atesty, 

prohlášení o shodě

  Projektantům nabízíme

  technické výkresy a vzorové 
skladby ve formátu DWG

  poradenství, výpočty 
odvodnění

STŘEŠNÍ
SVĚTLOVODY

ODVODNĚNÍ 
PLOCHÝCH 
STŘECH

Střešní a balkónové 
vpusti

Sanační vpusti

Střešní a balkónové 
vpusti vyhřívané

Střešní chrliče 
a pojistné přepady

Prodloužené 
vpusti 40–200 cm

Střešní komínky

www.topwet.cz

Linka technické podpory: 

+420 777 701 241
e-mail: topwet@topwet.cz

SVĚTLOVODY

NOVINKA

Linka technické podpory: 

+420 777 717 115
e-mail: topwet@topwet.cz
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to

O
dvětrávací 

tašky 

Důsledky špatného odvětrání
střešního pláště
Nedostatečné odvětrání střešního
pláště má za následek zvýšenou
tvorbu kondenzátu, s tím spojenou
zvýšenou vlhkost v prostoru střechy,
se všemi negativními jevy, jako je 
významné snížení životnosti dřevě-
ných konstrukcí, snížená funkčnost 
tepelnéizolace, zavlhání vnitřních 
prostor, vznik a tvorba plísní atd.

Pro zvýšení funkčnosti a zvýšení
komfortu při užívání námi vyrobe-
ných střech připravila firma SATJAM 
nový typ odvětrávacíchprvků, které 
zajistí jednoduché a účinné posílení 
odvětrání střešníchplášťů.
Jde o odvětrávací tašky OT-P, určené
pro profi lované krytiny Roof, Grande
Plus a Arad Premium a odvětrávací
taška OT-R, určená pro rovné krytiny
Rapid a Rombo Premium, případně

SATJAM: Nové plechové odvětrávací tašky pro střešní krytiny 

pro falcovanou krytinu. Pro krytiny
Bond Metalic a Bond Exclusive 
zůstává v nabídce osvědčená 
odvětrávací taška SBM-OT a 
SBE-OT.
Nové odvětrávací tašky OT-P
a OT-R jsou vyráběny z lakovaného
ocelového pozinkovaného plechu
a jsou řešeny jako univerzální 
prvek, který se dá po drobných 
úpraváchvelmi jednoduše namon-
tovatna výše jmenované 
typy střešních krytin SATJAM.

www.satjam.cz

Důsledky špatného odvětrání 
střešního pláště 
Nedostatečné odvětrání střešního 
pláště má za následek zvýšenou 
tvorbu kondenzátu, s tím spojenou 
zvýšenou vlhkost v prostoru střechy, 
se všemi negativními jevy, jako je vý-
znamné snížení životnosti dřevěných 
konstrukcí, snížená funkčnost tepel-
né izolace, zavlhání vnitřních prostor, 
vznik a tvorba plísní atd.

Pro zvýšení funkčnosti a zvýše-
ní komfortu při užívání námi vy-
robených střech připravila firma 
SATJAM nový typ odvětrávacích 
prvků, které zajistí jednoduché 
a účinné posílení odvětrání střešních 
plášťů.
Jde o odvětrávací tašky OT-P, určené 
pro profi lované krytiny Roof, Grande 
Plus a Arad Premium a odvětrávací 
taška OT-R, určená pro rovné krytiny 
Rapid a Rombo Premium, případně 

pro falcovanou krytinu. Pro krytiny 
Bond Metalic a Bond Exclusive zůstá-
vá v nabídce osvědčená odvětrávací 
taška SBM-OT a SBE-OT.
Nové odvětrávací  tašk y OT- P 
a OT-R jsou vyráběny z lakovaného 
ocelového pozinkovaného plechu 
a jsou řešeny jako univerzální pr-
vek, který se dá po drobných úpra-
vách velmi jednoduše namontovat 
na výše jmenované typy střešních 
krytin SATJAM.

Nové plechové odvětrávací tašky 
pro střešní krytiny SATJAM

ZÁKLADNÍ POKYNY K MONTÁŽI

V ose horní vlny cca 25 cm pod prolisem 
vyznačte bod pro střed otvoru. V tomto bodě 
nakreslete kružnici o průměru cca 60 mm a v 
blízkosti středu proražte, nebo odvrtejte otvor.

Spirálovitě vystřihněte otvor vyznačeného 
průměru

Okraje otvoru vyhněte a následně vyklepejte 
o cca 3-5 mm nahoru. Pracujte opatrně, aby 
nedošlo k prasknutí plechu.

1. 2. 3.

Takto připravený otvor v krytině bude 
zajištěn proti pronikání vody, která se může 
dostat pod odvětrávací tašku.

Vzhledem k univerzálnosti odvětrávací tašky 
OT-P je potřeba falcovacími kleštěmi mírně 
upravit okraj tohoto prvku, aby správně 
doléhal na plochu konkrétního typu krytiny. 

U krytiny Arad Premium zastřižením upravte 
tvar větrací mřížky tak, aby prvek správně 
dolehl k ploše krytiny.

4. 5. 6.

Větrací tašku osaďte na horní vlnu krytiny 
cca 50 mm od prolisu. Ujistěte se, že prvek 
lícuje, případně jej dále upravte.

Předvrtejte horní otvor pro pronýtování. 
Slícujte a přinýtujte odvětrávací tašku 
k ploše krytiny. V případě použití šroubů 
SO2T, nepředvrtávejte.

Odvětrávací tašku pevně přit iskněte 
k podkladu a přinýtujte nebo přišroubujte ve 
všech otvorech.

7. 8. 9.

vidí...
Jak

JAK TO VIDÍ...

JAK TO VIDÍ ZA DACHDECKER Miloslav Doubrava?  

JAK TO VIDÍ ZA PRVNÍ CHODSKOU

PLECHOVÉ ODVĚTRÁVACÍ TAŠKY

Osobnostní profil

Jméno: Miloslav Doubrava
Funkce: OZ Mělník - Hořín
Od kdy jste ve firmě: 1. 2. 2013
Na čem si nejvíce pochutnáte: 
Knedlo vepřo zelo
Oblíbený dopravní prostředek: 
Vše, co jede samo :)
E-mail: doubrava@dachdecker.cz

Osobnostní profil

Jméno: Tereza Křížková Bačíková
Funkce: OZ Přerov
Od kdy jste ve firmě: 13. 1. 2014 
Na čem si nejvíce pochutnáte: 
hranolky s tatarkou :D
Oblíbený dopravní prostředek: 
Kolo
E-mail: Tbacikova@chodska.cz

Jak hodnotíte ½ roku a co očekáváte 
od další poloviny? 
Za sebe musím hodnotit první polovinu 
roku jako velice těžkou a náročnou v 
porovnání s celkovým loňským rokem. 
Připadá mi , že zakázek ubývá a tím 
dochází i k velkému boji na trhu, a to nejen 
u firem realizačních, ale i v konečném 
důsledku u firem obchodních. Myslím, 
že nastala doba, kdy se ukazuje, kdo 
je ještě obchodníkem a kdo je pouze 
prodejcem a bude-li tato situace na 
trhu mít delší trvaní přežijí, a to doslova 
pouze ti nejsilnější. 

Momentálně tedy nezbývá než vytrvat, 
bojovat a věřit v lepší časy. 

Co Vás v letošním roce zaujalo za 
novinku v sortimentu?
Nedá se říci, že zaujala, ale spíše utkvěla 
v paměti. Je to nový typ povrchové 
úpravy u alpské tašky Bramac - BRAMAC 
STAR. Konečně na trh vstoupila varianta 
betonové krytiny , kterou je možné 
srovnávat s pálenými taškami . Na 
druhou stranu těžko říci, jak osloví 
konečné zákazníky. V této době se řeší 
hlavně cena, a pokud ne cena, tak jistota 

a osvědčenost. Myslím si, že tato novinka 
má před sebou těžkou úlohu prosazení. 
Já osobně jsem letos tuto tašku letos 
ještě neobjednával, ale pevně věřím, že 
její čas přijde.

Co se Vám letos nejvíce povedlo 
(pracovně)?
Nevím, zda mohu říci, že podařilo. 
Ale jako malý úspěch své práce a 
spolupráce s kolegy považuji fakt, že 
i v této těžké době se daří získávání 
nových zákazníků, a to zejména těch,  
kteří mne kontaktovali sami na základě 
doporučení od již stávajících  zákazníků. 
Což myslím svědčí o tom, že svou 
práci dělám /děláme dobře. Co je dnes 
cennějšího než spokojený zákazník, 
který se vrací?! 

Co by jste vzkázal našim zákazníkům? 
Vzkázal bych jediné – Doba je zlá a těžká. 
Ale pevně věřím, že zlaté časy se opět 
vrátí. V současné době Vám přeji hlavně 
spoustu získaných, zajímavých zakázek, 
včasně proplacených faktur, co nejméně 
úrazů a hromadu dobré nálady. :)

Jak hodnotíte ½ roku a co očekáváte 
od další poloviny?
První polovina roku se dle mého 
názoru rozjížděla postupně. Vzhledem 
k tomu, že byla mírná zima, firmy 
začaly realizovat své zakázky již od 
samého počátku tohoto roku. Sice se 
zvýšil prodej v zimních měsících oproti 
minulým letům, ale firmy měly tyto 
zakázky naplánované na pozdější dobu. 
Možná právě proto se druhé čtvrtletí 
roku vyznačovalo mírným poklesem.
Od druhé poloviny roku očekávám, že se 
spousta naplánovaných projektů bude 
hekticky dotahovat na poslední chvíli. 

Co Vás v letošním roce zaujalo za 
novinku v sortimentu?
Velmi mě zaujala nová pálená taška od 
společnosti Tondach, Figaro 11, která 
se vyrábí v Hranicích na Moravě. Jedná 
se o posuvnou velkoplošnou tašku s 
moderním tvarem. Doporučujeme jí do 
náročnějších klimatických podmínek.

Co se Vám letos nejvíce povedlo 
(pracovně) ?
Myslím, že letos se nám i mě daří čím dál 
častěji prorážet v prodeji alternativních 
materiálů, jako jsou fasády a věřím, že 
to tak půjde i nadále a získáme spoustu 

nových spokojených obchodních 
partnerů. Také se mi zadařilo rozjet 
firmy, které před mým příchodem do 
PRVNÍ CHODSKÉ nebyly aktivní. Jsem ve 
firmě velmi krátký čas, tak doufám, že 
mě ty pořádné pracovní úspěchy teprve 
čekají. 

Co by jste vzkázala našim zákazní-
kům? 
Chtěla bych jim vzkázat jen jedno: 
,,Dbejte na kvalitu vámi zakoupených 
materiálů a nekoukejte pouze na cenu, 
to nejlevnější zpravidla nepatří mezi to 
nejlepší.“
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DaCH Cz je tady už 15 let. 
Firma DaCH cz, s.r.o. vznikla v únoru 1999 jako dceřiná 
společnost dvou velkých prodejců střešních materiálů: 
První chodské stavební společnosti, spol. s r.o. a firmy 
DACHDECKER spol. s r.o. Jako místo působení bylo 
vybráno Kolínsko, kde do té doby ani jedna z mateřských 
firem nepůsobila. Vhodné místo se našlo 7 kilometrů od 
Kolína – v Pučerech, kde zakoupením pozemku začala 
první etapa firmy. 

Slavnostně se otevřeli brány skladu pro zákazníky už 
v květnu toho samého roku. Od začátku bylo jasné 
směřování firmy – specializace na prodej střešních 
materiálů s důrazem na kvalitu prodávaných materiálů 
i služeb poskytovaným realizačním firmám. A byl to 
zásah do černého. Velmi rychle si ve svém okolí našla své 
zákazníky a jejich počet stále stoupal. 

DACHPARK slaví 15 let na trhu
S množstvím zákazníků stoupala i nabídka materiálů a k 
tomu bylo nutné přizpůsobit i prostory. Od roku 2001 až 
do roku 2007 probíhali postupně úpravy – od zpevnění 
ploch přes výstavbu malé skladovací haly, zázemí firmy 
až po výstavbu haly s 800 paletovými místy. 

Po všech stavebních úpravách přišla v roce 2007 ještě 
jedna změna. DaCH nabízel jiný koncept prodeje 

než konkurence – poskytoval 
vysokou kvalitu služeb, svoji 
nabídku rozšířil o klempířskou 
dílnu, půjčovnu nářadí pro 
realizační firmy i další služby, a 
tak se zrodila, dnes už známá 
a úspěšná, obchodní značka 
DACHPARK. 

V těchto letech se dařilo nejen značce DACHPARK, 
ale obecně stavebnictví. DACHPARK zaznamenával 
nárůst zákazníků a oblíbenosti v regionu Kolína. Svým 
působením zamotal hlavu nejednomu konkurentovi, v 
letech 2009 a 2010 získal druhé místo v soutěži Vodafon 
Firma roku Karlovarského kraje, v roce 2010 se umístil na 
třetím místě v soutěži o nejlepšího prodejce střešního 
systému Reviva od firmy Bramac. 

D
A

CH
PA

RK 
15 let na trhu

V 
tomto čase se 

majitelé rozhodli, že nastal čas 
pro další logický krok – další pobočku. V roku 2 0 1 0 
otevřel DACHPARK svojí novou pobočku v Pardubicích 
– na bývalém vojenském letišti ve Starém Máteřově. 
Pobočku v raketovém nástupu zbrzdila až krize v roce 
2012, která se podepsala snad na všech oblastech 
obchodu v České republice. 

I přes tuto skutečnost se DACHPARK Pardubice v silné 
konkurenci místních firem neztratil, nabízel vysoký 
standard služeb i materiálů, fungovala zde klempířská 
dílna a půjčovna úplně stejně jako v Pučerech. Pobočka 
si za tři roky působení vybudovala silnou pozici na trhu 
a získala na svojí stranu řadu řemeslníků a firem z řad 
pokrývačů a klempířů. 
V roce 2013 ale nastal další zlom, kde se rozhodlo o 
přestěhování pobočky na jiné strategické místo, a to do 
obce Valy. Valy se nachází mezi Přeloučí a Pardubicemi. 
Námi vybrané prostory jsou ideálně u hlavní silnice a 

všichni místní je zaručeně znají, protože se zde konají 
proslavené valské trhy. V březnu 2014 nastalo tedy 
velké stěhování a 1.4.2014 jsme otevřeli pobočku 
ve Valech, přejmenovaly ji z pobočky Pardubice 
na pobočku Přelouč, rozšířili nabízený sortiment a 
posílili i tým pobočky o další lidi. 

A lidi jsou pro nás a naši filozofii tím nejdůležitějším. 
Od počátku firmy se snažíme být našim zákazníkům 
oporou, pomocnou rukou v jejich podnikání a tomu 

přizpůsobujeme vše. Od 
nabídky pouze kvalitních 
materiálů, přes námi posky-
tované služby až po různé 
akce profesního i relaxač-
ního charakteru. Každoroč-
ně pořádáme produktová 
školení pro realizační firmy, 
pomáháme jim i s 
otázkami BOZP, 
zabezpečujeme certifikaci 
pro různé druhy materiálů, 
ale staráme se i o jejich 
odreagování na dnech 

otevřených dveří, při příležitosti desátého výročí 
firmy jsme některé „vyvezli“ do Irska na cestu za whis-
ky, každoročně s námi nejlepší firmy jezdí do Alp na 
lyže, loni jsme pro ně připravili víkendové rybaření…. 
Aktivit je nespočet a i teď pro ně připravujeme, věří-
me, že nezapomenutelnou, akci při příležitosti 15 let 
firmy. Prozradím jen, že akce bude s příchutí benzínu 
a dobrého vína ;-)

Je zde na místě poděkovat opravdu všem, všem 
našim bývalým i současným zaměstnancům za 
výbornou práci, za zavedení značky na trh, za získání 
si přízně našich zákazníků i za fungování jako jednoho 
dobrého a sehraného týmu. Všem našim zákazníkům, 
které jsme často podrželi v nelehkých chvílích a 
kteří nám nadále věnují svojí přízeň, všem věrným 
zákazníkům, kteří se už prakticky stali součástí naší 
firemní rodiny i všem budoucím zákazníkům, kteří 
budou mít možnost přesvědčit se o našich kvalitách. 
Ještě jednou díky a na shledanou dalších minimálně 
15 let!

DACHPARK 15 LET NA TRHU



10 11

Všechny hliníkové fasádní 
produkty společnosti PREFA 
Aluminiumprodukte patří k tzv. 
bezúdržbovým. Pro nového majitele 
to znamená výhodu v podobě 
finančních i časových úspor za 
údržbu v následujících několika 
desetiletích. Se zárukou 40 let pak 
může každý investor hodit budoucí 
starosti s fasádou za hlavu.
Fasádní obklady PREFA mohou mít 
mnoho originálních podob, tvarů 
i barev. Investor si může vybírat 
například mezi obklady, které jsou 
podobné palubkovým a dokonale 
imitují dřevěné obklady (Sidings). Na 
rozdíl od dřeva ale hliník nepotřebuje 
v budoucnu žádnou údržbu ani 
ochranný nátěr. Ozdobně působící 
maloformátové falcované šablony a 
šindele o velikosti 20 cm x 20 cm, resp. 
42 cm x 20 cm se pro svůj nevšední 
vzhled a praktičnost hodí, stejně 
jako velkoformátové desky (FX.12), 

na starší rekonstruované budovy, 
objekty v horských a venkovských 
oblastech nebo pro individuálně 
navržené novostavby. Lehké 
sendvičové desky (Reynobond) 
zase mohou nalézt své místo na 
velkoplošných moderních fasádách 

nebo také v interiérech. Snad nejvíce 
kreativních možností pro architekty 
a projektanty skýtá svitkový plech 
Prefalz, se kterým zkušený klempíř 
může vykouzlit hotové umělecké 
dílo. Lze jím pokrývat téměř vše od 
malého přístřešku až po střechy 
kostelů a katedrál nebo třeba 

PREFA: Bezúdržbová fasáda budoucnosti

PREFA, Kristian Hanko

FASÁDNÍ A STŘEŠNÍ 
PANEL FX.12

BOHATÝ VÝBĚR BAREV V CELÉM SYSTÉMU

10 DOBRÝCH DŮVODŮ
PRO ZNAČKU PREFA
! ODOLNOST VICHŘICÍM
! REZUVZDORNOST
! NEROZBITNOST
! LEHKOST
! KRÁSA
! STÁLOBAREVNOST
! OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE
! KOMPLETNÍ SYSTÉM
! EKOLOGIČNOST
! ZÁRUKA 40 LET

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE s.r.o.  K Zelenči 2883/14, 193 00 Praha 9, T +420 234 496 501, E  office.cz@prefa.com
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planetárních hvězdáren.
 Všechny hliníkové fasádní prvky 
vynikají lehkostí, odolností a tzv. 
skrytým systémem upevnění. 
Znamená to, že příponky, vruty a 
hřebíky nikdy neprochází skrze finální 
obklad nebo krytinu. Důmyslný 
systém kotvení tak nenarušuje 
estetický vzhled fasády, a přitom 
zaručuje spolehlivou odolnost vůči 
pronikání atmosférické vody i vůči 
větru o rychlosti nad 260 km/hod. 
Krycí, dvojvrstvý vypalovaný lak 
(vybírat lze z mnoha standardních 
barev a na přání lze zrealizovat 
jakýkoliv odstín), odolává UV záření, 
dlouhodobě rozdílným teplotám i 
povětrnostním podmínkám. Barva 
ve speciální povrchové úpravě (P.10) 
si tak po dlouhá léta udrží stále stejný 
odstín, nepopraská a neoloupe se. 
Navíc neobsahuje žádné těžké kovy 
a výrobce na ni poskytuje 40letou 
záruku.

Solární panely a fotovoltaika, 
při dnešních možnostech získá-
vání energie, se stávají stále 
významnějšími. Důležité však 
je jejich bezpečné upevnění. 
Vždyť existuje nepsané pravidlo, 
že investice do budoucnosti se 
musí vždy bezpečně zakotvit. 
Nástřešní držáky panelů a kabelové 
průchodky od firmy LEHMANN 
nabízejí nejlepší a navíc cenově 
výhodné možnosti zabezpečení 
Vaší investice a zároveň umožňují 
harmonické začlenění do střešní 
plochy. 
Při montáži běžných střešních háků 
se často podceňuje zatížení tohoto 
zařízení, způsobené sněhem, 
ledem a větrem. Poškození střešní 
krytiny a z toho vzniklé škody na 
střeše mohou při odstraňování 
reklamace dodatečně způsobit 
značné náklady. Proto by měl být 
správný výběr upevnění solárního 
nebo fotovoltaického zařízení 
předem dobře promyšlený. 

Nástřešní držáky modulů od firmy 
LEHMANN jsou konstruovány tak, 
že odvádějí zatížení rovnou do 
podstřešní konstrukce. Tím na rozdíl 
od jiných upevňovacích systémů 
nedochází k pákovému efektu 
a nebezpečí vzniku drobných 
trhlin, takže zajišťují maximální 
zabezpečení proti popraskání 
střešní krytiny (pálené a betonové 
tašky, asfaltové šindele, vlákno 
cementové šablony…). Speciálně 
u betonové krytiny není nutná 
žádná úprava střešních tašek. 
Dochází tedy k časové úspoře, 
protože odpadá náročné řezání. 
Další známkou kvality je průběžná 
zkouška zatížení nástřešních držáků 
na střešní krytině působením větru 
a sněhu. Tím je umožněn přesný 
propočet upevnění solárního 
nebo fotovoltaického zařízení pro 
každý objekt a správná dimenze, 
ať už je zařízení montováno 
souběžně s plochou střechy nebo 
v optimálním úhlu v poměru k 

LEHMANN: Bezpečné upevnění solárních panelů

slunci. Firma Otto Lehmann GmbH má 
ve výrobním programu také střešní 
doplňky pro střechy s malým sklonem 
pokryté asfaltovými pásy nebo fóliemi, 
a to jak nástřešní držáky modulů, 
tak i kabelové průchodky. Asfaltový 
materiál může být na kovovou střešní 
desku upevněn pomocí samolepících 
bodů nebo natavením.
Kabelová průchodka od firmy 
LEHMANN je jednoduchý a bezpečný 
stavební díl, umožňující průchod 
rour nebo kabelů střešní plochou. 
Variabilní vložka z EPDM, kterou je 
možné přizpůsobit různým průměrům, 
bezpečně a spolehlivě utěsní průchozí 
otvor. Nedochází k žádnému poškození 
střechy. Díky praktické montáži navíc 
přináší velkou časovou úsporu.
Firma Otto Lehmann se specializuje na 
výrobu stavebního sortimentu z oceli 
a jiných kovů, např. z mědi a zinku. 
Firma klade velký důraz na produkci 
kvalitních výrobků za přiměřené tržní 
ceny. Vyrábí výhradně v Německu s 
kvalitou „Made in Germany“.

Solární držáky
Fasády

SOLÁRNÍ DRŽÁKY / FASÁDY
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Pyramida, to je symbolem dlouho-
věkosti, jistoty a především 
mystické kvality. Vždyť pyramidy s 
námi zůstaly až do současnosti 
a zapsaly se mezi sedm divů světa. 
Proto byla i pyramida symbolem 
akce PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. a její 
výrobní divize příhradových 
vazníků TESARIO, kde došlo k 
odhalení PRVNÍ PYRAMIDY na 
Moravě – a že se děly věci.

Překvapivá odpolední akce 
odstartovala 24. července na 
pobočce  PRVNÍ CHODSKÉ Vysokých 
Popovicích ve 14:00, kde po úvodním 
slově moderátorky televizních 
zpráv a České Miss Earth Moniky 
Leové, byla odhalena již několikrát 
zmiňovaná PRVNÍ PYRAMIDA! A 
neodhalil ji nikdo jiný, než samotný 
egyptský faraon v doprovodu tance 
sličných slečen tanečnic.

PRVNÍ PYRAMIDA od PRVNÍ CHODSKÉ 
zaujala i samotného egyptského faraona!

Doprovodný program byl doslova 
nabitý! Návštěvníky zaujala 
netradiční módní přehlídka, protože 
spojení krásných žen, plavek a 
pracovního oblečení není na 
přehlídkových molech zcela běžná, 
a bezpochyby také opravdová 
dřevorubecká show v podání týmu 
Martina Komárka, vicemistra světa – 
třísky lítaly všude okolo!

Netradiční módní přehlídka

Dřevorubecká show

PRVNÍ PYRAMIDA nebyla ale 
jediná rarita, kterou jste mohli ve 
Vysokých Popovicích obdivovat. 
Samotný jednatel společnosti 
PRVNÍ CHODSKÁ, s.r.o. Ing. Vladimír 
Zábranský spolu se zástupci firmy 
Tondach – vedoucím prodeje Ing. 
Vítem Jirkovským a manažerkou 
marketingu – provedli v doprovodu 
rekordního komisaře zápis největší 
český pálené bobrovky do České 
Guinnessovky. Tato taška váží 6,1 kg 
a měří neuvěřitelných 150 cm!!! 

Největší pálená česká bobrovka vyrobená 
exkluzivně pro PRVNÍ CHODSKOU, s.r.o

Třešničkou na dortu a zároveň 
pomyslným zakončením byl 
podvečerní koncert Petra Bendeho, 
místního rodáka, který vystřihl 
báječný hodinový koncert.

Nejbližší setkání s PRVNÍ PYRAMIDOU 
se nabízí na zářiové výstavě FOR 

PRVNÍ PYRAMIDA na Moravě vyrostla na 
ARCH, kde se dozvíte vše, co Vás 
zajímá….Vítejte v čase PYRAMID!

PRVNÍ PYRAMIDA v celé své kráse

Co jsou příhradové vazníky a jaké 
mají výhody proti klasickému 
krovu

Příhradové vazníky jsou 
zastřešovacím hitem současné 
doby. Toto řešení totiž nabízí velké 
množství výhod proti klasickému 
střešnímu krovu. Vazníky jsou lehčí 
a v důsledku toho je jejich montáž 
daleko rychlejší. Současné se 
spotřebuje i méně řeziva. 
Tím se dosáhne výrazně nižší ceny, 
než u střešních krovů. Celkově 
mohou být vazníky až o 40 % levnější. 
Záleží především na velikosti střechy, 
dále na tvaru vazníků, rozpětí, výšce 
a sklonu střešního pláště.

Další výhodou je i velké rozpětí 
konstrukcí, které mohou dosáhnout 
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PRVNÍ CHODSKÁ TESARIO

až 40 metrů. Velkým kladem je i více 
možností zastřešení libovolných 
půdorysů.
V rodinných a bytových domech s 
pouhou půdou se příhradové vazníky 
umístí přímo na vazníkový trám. Je-li 
podkroví obytné, přizpůsobí se tato 
technologie půdní vestavbě tak, aby 
obyvatelům nepřekážela. 
Dodací lhůta trvá maximálně 1 měsíc 
od podpisu kupní smlouvy.

Možnosti použití

Příhradové vazníky se nabízejí 
jako ideální pro konstrukce 
krovu rodinných domů všech 
možných tvarů, dále na zastřešení 
supermarketů, sportovních, 
výrobních či komerčních hal, ale také 
například na nástavby panelových 
či bytových domů. Hodí se na 
střechy pultové, sedlové, valbové a 
mansardové.

Životnost střechy z příhradových 
vazníků

Aby střecha mohla bez problémů a 
dlouho fungovat, nestačí jen kvalitní 
příhradové vazníky. Nezbytnou 
součástí jsou kvalitní difúzní fólie, 
parozábrany, parobrzdy, prostupové 
tašky, odvětrávací komínky, těsnící 

pobočce PRVNÍ CHODSKÉ
pásy manžety a další komponenty, 
které systém TESARIO nabízí. 
Nedílnou součástí každého projektu 
je také jeho technická podpora v 
podobě spolupráce na přípravě, 
přichystání kladečského a kotevního 
plánu a také případná konzultace s 
dodavatelem přímo na stavbě.

Z čeho jsou vazníky vyráběny

Jedna z otázek, která na tiskové 
konferenci padla, byla, z čeho jsou 
příhradové vazníky vyráběny? 
Vyráběny jsou ze dřeva, respektive z 
impregnovaných fošnových přířezů. 
Tyto se pak podle projektu složí do 
výsledného tvaru a spojí se pomocí 
pozinkovaných styčných desek 
deskovým hydraulickým C lisem. 
Tento postup je součástí výroby, 

takže na stavbu se dodává kompletní 
krov, který se už jen poskládá na 
zastřešovaném objektu. 
Běžně se tyto vazníky dělají z 
nehoblovaného řeziva. V případě, 
že si zákazník přeje vylepšenou 
variantu, se používají KVH hranoly. 
Nejběžnější používané profily 
fošen pro vazníky jsou o rozměru 
120 × 60 mm. Stupeň vysoušení 

dřeva stanoví norma do 22 %. 
TESARIO pak používá pro výrobu 

vazníků měkké jehličnaté dřeviny 
(nejčastěji smrk).
Aby mohl být zákazník maximálně 
spokojený, je třeba, abychom znali 
dva základní údaje:  na jakém 
místě je stavba umístěna a o jaký 
druh stavby se jedná (dřevostavba, 
zděná s betonovým věncem atd.).

Dále jsou důležité informace, jaký 
úhel sklonu bude mít střecha, 
jestli přesahuje obvodovou zeď, 

jaká je skladba střešního pláště 
(kontralatě, latě, betonové krytiny, 
pojistné folie atd.), skladba 
závěsného podhledu (tepelná 
izolace, sádrokarton). Dále 
musí zákazník uvést, bude-li na 
střeše ještě další zatížení (např. 
fotovoltaika nebo solární panely, 
půda …).

Když se řekne TESARIO

TESARIO je výrobní divize 
společnosti PRVNÍ CHODSKÁ 
zaměřená především na výrobu 
příhradových vazníků, atypických 
palet a jiných dřevěných obalů a 
také na sušení řeziva. Výroba divize 
TESARIO je umístěna v Trhanově 
nedaleko Domažlic.

www.tesario.cz
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Jednovrstvá hydroizolace ze samole-
pících asfaltových pásů „kombi“
Asfaltové pásy PARAELAST FIX kombi 
46 jsou modifikované syntetickým 
kaučukem, SBS, shora mají ochranný 
posyp z drcené břidlice proti 
ultrafialovému a tepelnému záření a 
proti mechanickému poškození, dolní 
povrch pásů je samolepící  a  je  překrytý 
snímatelnou, separační fólií.
Ve  skladbách  střech   se  zateplením  se 
PARAELAST FIX kombi 46 může nalepit 
na povrch pěnového polystyrénu. Tento 
pás  je také možné  použít  jako  novou  
hydroizolaci ve skladbách střech s celou 
řadou dalších podkladů. Samolepící pás 
lze také položit na starou asfaltovou 
lepenku, na dřevěný podklad (OSB 
desky) natřený asfaltovým penetračním 
nátěrem, a při provedení určitých úprav 
i na další povrchy stavebních materiálů.

Samolepící pás PARAELAST FIX kombi 
46 má širší 12-ti centimetrové podélné 
přesahy a polyesterovou vyztuženou 
nosnou vložku.   Tento pás se v přesazích 
také může mechanicky kotvit. Proto 
nachází uplatnění jako jednovrstvá 
povlaková krytina i na mírně šikmých 
střechách.
Spolehlivé kombinované podélné spoje
Ke spolehlivému provedení 
vodotěsných podélných spojů 
významným způsobem přispívají 12-
ti cm kombinované přesahy. Spojení 
podélných přesahů se provádí ve dvou 
fázích. Nejdříve se nalepí samolepící 
část podélného spoje o šířce 4 cm, a pak 
se pomocí plamene hořáku nataví druhá 
část podélných přesahů o šířce 8 cm.

Podélný přesah, vpravo je vidět samolepící 
oblast a vlevo je oblast pro natavení.

Kombinovaný podélný přesah pásu 
má výhodu ve spolehlivém provedení 
vodotěsného spoje, a také v ochraně 
pěnového polystyrénu proti poškození 
od plamene hořáku. 
Při montáži samolepících pásů 

PARAELAST FIX kombi 46  spotřebuje-
te opravdu minimální množství plynu, 
protože je potřeba natavit jen podélné 
a příčné přesahy.  Pro natavení přesahů 
stačí použít malý hořák na detaily.  

Provedení  natavení příčného přesahu
Pokud pokládáme samolepící pásy 
PARAELAST FIX kombi 46  na desky 
pěnového polystyrénu, pak  je potřeba 
pod oblast příčných přesahů položit 
přířez lepenky A 330H ( například 0,6 m 
x 1,3 m), viz. obrázek 2. Na konci role je 
potřeba v šířce přesahu příčného spoje 
před prováděním jeho natavení lehce 
naříznout separační fólii. Je to proto, 
aby se samolepící pás v oblasti příčného 
přesahu nepřilepil na povrch drcené 
břidlice již položeného pásu.

Příčný přesah před natavením

Ze spodního povrchu samolepícího 
pásu teprve potom postupně sejmeme 
separační krycí fólii a samolepící pás 
přilepíme (jen) na povrch pěnového 
polystyrénu.
Při provádění natavení příčného přesahu 
si nejdříve např. křídou označíme oblast 
příčného přesahu  o šířce minimálně 
15 cm, (doporučujeme spíše 18 cm) 
a překryjeme plochu vedle příčného 
spoje prknem nebo plechem, aby při 
nahřívání povrchu drcené břidlice 
nedošlo k jejímu  zahřátí  mimo  oblast  
příčného přesahu.
Vymezenou oblast příčného přesahu 
lehce zahříváme plamenem malého 
hořáku na detaily. Jakmile se drcená 
břidlice začne propadat do krycí 
asfaltové vrstvy, tak povrch břidlice 
velmi lehce zatlačíme izolatérskou 
špachtlí směrem k nosné vložce 
asfaltového pásu. Sejmeme poslední 
část krycí separační fólie a provádíme 
natavení příčného přesahu. Natavení 
příčného přesahu je potřeba provést 
opravdu kvalitně, aby se asfaltový pás 
natavil do asfaltové směsi a ne jen na 
povrch drcené břidlice. 

KVK Parabit: PARAELAST FIX KOMBI 46  POLOŽÍTE I  S  MALÝM  HOŘÁKEM 

Technické podmínky montáže 
Pro pokládku samolepících pásů bez 
mechanického přikotvení potřebujeme 
minimální teplotu vzduchu i podkladu 
+ 15 oC.
Při nižších teplotách je potřeba jednovrst-
vé samolepící pásy mechanicky kotvit k 
podkladu. Samolepící plochy uprostřed 
pásů se nalepí během slunných dnů.  
Role samolepícího pásu je potřeba před 
stržením separační fólie vždy rozrolovat, 
srovnat do příslušné polohy.  Samolepící 
pásy můžeme po stržení separační fólie
k podkladu zaválečkovat.
V detailech, u ukončení střechy je nutné  
samolepící pásy mechanicky přikotvit 
k podkladu. Obvykle se připevňují 
společně  s mechanickým kotvením 
klempířských konstrukcí jako jsou 
přítlačné lišty stěn, oplechování vrchu 
atik apod.

Oprava plechových střech
Při opravách střech s plechovou krytinou 
je optimální plechovou krytinu sejmout 
a střechu pokrýt novou střešní krytinou.
Pokud plechovou krytinu na střeše 
ponecháme, pak je možné mezi drážky 
(mezi falce)  položit desky pěnového 
polystyrénu EPS 100S obvykle o tloušťce 
6 cm nebo o větší tloušťce, mechanicky 
je přikotvit příslušnými kotevními prvky 
k podkladu, a na povrch pěnového 
polystyrénu nalepit  samolepící 
asfaltové pásy PARAELAST FIX kombi 46.  
Samolepící pásy je potřeba v některých 
případech také mechanicky přikotvit k 
podkladu i vzhledem ke sklonu střechy.
Rozměry role a barva ochranného 
posypu.
Samolepící asfaltové pásy PARAELAST 
FIX kombi 46  firma  KVK PARABIT, 
a.s.  vyrábí s posypem z přírodní 
dobarvované drcené břidlice „šedé“ 
a  z barvené břidlice červené.  Role 
mají rozměry 1 m x 7,5 m a tloušťka 
samolepících pásů je 4,6 mm.
Technické parametry a technologické 
podmínky montáže samolepících pásů 
PARAELAST FIX kombi 46  jsou uvedeny 
na webových stránkách KVK PARABIT: 
www.kvkparabit.com.

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.

DACHDECKER volejbalový víkend MMT 2014   
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Tři sety pro radost
 aneb

 Ohlédnutí za 15 . ročníkem Memoriálu Miloše Trčky

     Skoro se ani nechce věřit, že letos proběhl již 15. ročník 
volejbalového turnaje organizovaného pracovníky firmy 
DACHDECKER spol.s r.o., Dolní Rychnov. A je příjemné 
všimnout si, jakým vývojem tato původně malá a nenápadná 
akce prošla. A podobně, jako je volejbalový zápas rozdělen na 
3 sety, můžeme i v historii turnaje sledovat tři vývojové etapy:

Set první – vznik turnaje:
   Podle hesla, „nejen prací živ je člověk“ , napadlo pracovníky 
firmy DACHDECKER spol. s r.o. uspořádat akci, při níž by se 
měli možnost neformálně setkávat pracovníci firmy se svými 
partnery z různých dodavatelských firem. Myšlenka se zalíbila 
i kolegům ze druhých dvou firem sdružení Střecha special – 
1PCHSS a DaCH cz a setkání dostalo podobu volejbalového 
turnaje.
      A tak se v květnu 1998 poprvé v kempu na Jesenické 
přehradě kromě pracovníků pořádající firmy a firem Střechy 
special sešla i družstva řady dodavatelských firem. (
Od prvního ročníku až dosud má turnajové setkávání konané 
vždy na konci května zhruba stejný scénář: v pátek v podvečer 
po oficiálním zahájení je příležitost pobavit se a prodiskutovat 
všechna témata, na něž v průběhu celoročního pracovního 
shonu nezbývá čas. V sobotu pak proběhne vlastní volejbalový 
turnaj.

Set druhý – tradice turnaje:

       V prvních ročnících se turnaj uskutečňoval v různých 

kempech v okolí Jesenické přehrady.
S přibývajícím počtem účastníků rostly nároky na 
organizační zajištění celé akce. Vedle zajištění ubytování, 
stravování či doprovodného kulturního programu bylo 
několikrát nutné vzhledem k nepřízni počasí v sobotu ráno 
operativně přesunout všechny účastníky do tělocvičen 
v Chebu či Sokolově tak, aby turnaj mohl regulárně 
proběhnout. 
Je příjemné zjišťovat, že si turnaj za dobu svého trvání 
získal velkou oblibu a naši partneři se k účasti na jeho 
konání hlásí již dlouho dopředu.
       V roce 2008 byl turnaj, na památku našeho tragicky 
zesnulého kolegy, který stál u jeho zrodu, přejmenován na 
MEMORIÁL MILOŠE TRČKY.

Set třetí – nové impulzy:
  ..Spolu s otevřením nových prodejních skladů  se 
geografické těžiště působnosti firmy DACHDECKER 
posunulo více na sever, takže jsme 
v posledních letech přesunuli 
i místo konání Memoriálu do 
Chomutova na břeh Kamencového 
jezera. Tamní kemp svojí rozlohou 
i vybavením poskytuje našemu 
turnaji odpovídající zázemí.
   Důležitou novinkou letošního ročníku bylo doplnění 
našich družstev o zástupce odběratelských firem. Jejich 
účast na celém setkání pro ně bylo, jak věříme, příjemnou 
odměnou za dosavadní spolupráci a zároveň pomohlo k 
lepšímu vzájemnému poznání.

   Memoriál Miloše Trčky si získává stále větší oblibu a 
pracovníci firmy DACHDECKER spol s r.o. z toho mají 
upřímnou radost. Ani při sportovních radovánkách 
však nezapomínají na každoroční vylepšování už tolik 
populární akce, která si každým rokem získává větší a větší 
oblibu. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se 
Memoriálu Miloše Trčky zúčastnili a těšíme se příští rok na 
další vydařený ročník.

Mgr. Petr Burian
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ETERNIT: Nově objevený vláknocement
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Tradičním a zároveň nově objeveným materiálem, který se 
uplatňuje na střechách i fasádách budov, je vláknocement. 
Vláknocementová střešní krytina Eternit má co nabídnout 
jak historickým, tak i moderním budovám. Současné 
vláknocementové materiály se vyrábějí z přírodních 
materiálů s přidáním kvalitních organických vláken. Jsou 
zcela bezpečné pro zdraví obyvatel. Stavebníci mají tento 
typ krytiny v oblibě především pro jeho tradici, životnost, 
nízkou hmotnost a minimální hlučnost za deště. 
Pokud si pro realizaci střechy vyberete zkušeného 
řemeslníka, bude vaše střecha originálním uměleckým 

dílem. Krytina Eternit Dacora totiž způsobem pokládky 
umožňuje vytvářet rozmanité vizuální efekty. Pro 
prostorově složité úseky střechy, jako jsou štíty, vikýře 
a komíny, je vhodné německé krytí. Francouzské krytí 
zase představuje více než 100letou tradici s klasickým 
a zároveň originálním vzhledem. A dvojité krytí 
zaručí nejvyšší bezpečnost a odolnost střechy vůči 
povětrnostním vlivům.
Více informací naleznete na 
www.ebmco.cz. 

Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ

VLÁKNOCEMENT

PRVNÍ CHODSKÁ se opře i do fasád

Již v minulosti jsme materiály pro fasády dodávali 
– většinou to byly plechy, dřevěné profily nebo 
vláknocementové desky. V poslední době přechází dost 
realizačních firem od úzké specializace (zaměření pouze 
na střechy) k praxi, že rády vezmou zajímavou zakázku i 
na podkroví, stavební práce nebo fasády. Právě fasády 
toho mají se střechami hodně společného, a proto jsme 
se rozhodli, že my rozhodně nezůstaneme pozadu.

Naši zaměstnanci na většině poboček jsou nyní 
intenzivně školeni na provětrávané fasády ze dřeva, 
vláknocementových desek Cembrit i Eternit, plechových 
obkladů z hliníku i oceli (Prefa, VM ZINC, Rheinzink, 
Ruukki, Satjam, Lindab). Dodávat umíme také plastové 
palubky, tzv. „vinyl sidings“.

Provětrávané fasády se sice dělají na moderních domech 
stále častěji, nicméně většinový proud jsou stále fasády 
kontaktní, jak zateplené, tak i nezateplené. Proto se 
vydáváme i touto cestou a do sortimentu zařazujeme 
především materiály BAUMIT a Weber, ale i řadu dalších 
dodavatelů. Dodáme buď celý certifikovaný systém od 
výrobce, nebo Vám pomůžeme zkombinovat fasádu z 
kompatibilních materiálů s garantovanou kvalitou a 
přitom dobrou cenou – pak můžete na ceně ušetřit a 
přitom na kvalitě neztratit.

Jak Vám ve fasádách můžeme pomoci?
Zajistíme Vám zcela zdarma technické proškolení 
od výrobců = budete vědět, jak to dělat, certifikace.
Pomůžeme Vám spočítat spotřebu prvků = dokážete 
připravit svému zákazníkovi nabídku
Materiály na konkrétní objednávku zavezeme přímo na 
stavbu = budete se moci věnovat své práci
Pojďte dělat fasády právě s námi

www.chodska.cz

DACHDECKER PŘEDAL GRIL
V březnu a dubnu si připravila společnost 
DACHDECKER ve spolupráci s výrobcem střešních 
krytin Tondach pro své klienty motivační akci. Za 
odběr zmiňované krytiny si mohli odnést netradiční 
odměny. Hlavním tahákem byl velký zahradní gril, ve 
kterém se dá grilovat i celé sele. 
Pan Tomáš Hlaváček si přijel převzít cenu na naši 
pobočku do Litoměřic dne 2. 6. 2104.  Bezprostředně 
po převzetí odměny rozdával úsměvy na všechny 
strany a těšil se na brzké využití grilu. Tímto děkujeme 
všem našim 
o b c h o d n í m 
p a r t n e r ů m 
za důvěru, 
kterou nám 
dlouhodobě 
projevují a už 
nyní pro Vás 
připravujeme 
další soutěže 
o zajímavé 
odměny.

PRVNÍ CHODSKÁ akce
2. roční nohejbalového turnaje s PRVNÍCH CHODSKOU! 
V sobotu 21. června 2014 se v Lišově konal II. ročník 
nohejbalového turnaje. Již 
tradičně jej pořádala 
pobočka PRVNÍ CHODSKÉ 
v Českých Budějovicích spo-
lu s pobočkou v Českém 
Krumlově.  Ani letos nebyla 
nouze o účastníky – turnaje 
se zúčastnilo 26 družstev a spolu s fanoušky se tak sešlo 
zhruba 150 lidí. Celý turnaj nakonec vyhrálo družstvo 
Instapro – gratulujeme!!!

2. narozeniny PRVNÍCH CHODSKÉ v Přerově
V pátek 30.5.2014 jsme společně s našimi zákazníky 
oslavili 2. narozeniny pobočky v Přerově! Výročí jsme 
pojali stylově – celodenní grilovačka a jako hlavní bod 

programu byla 
střelnice a naše střelecká 
soutěž. Gratulujeme 
vítězům a čest poraže-
ným!!!
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ZPŘÍSTUPŇUJEME
KVALITU
LINDAB

Bližší informace naleznete v cenících Lindab 2014

NOVÉ CENY OD 1.3.2014

-35%AŽ

-20%AŽ

-12%AŽ

PROFILOVANÉ KRYTINY
TRAPÉZOVÉ PLECHY

ROVINNÉ PLECHY

OKAPOVÉ SYSTÉMY 
LINDAB RAINLINE

Lind-krytiny-185x115-DACHREVUE.indd   1 27.08.14   13:33

Důležité dopady nového 
občanského zákoníku na smlouvy 

o dílo 
Již několik  měsíců je v platnosti 
nový občanský zákoník (NOZ). Co by 
o něm měl pokrývač a jeho zákazník 
vědět? Víte, co je v NOZ za podstatné 
změny ovlivňující smlouvu o dílo 
– nejčastější smluvní vztah mezi 
řemeslníkem a objednatelem?
Vypíchneme zde několik 
podstatných bodů a pro ty, kdo by 
se chtěli dozvědět více, uvádíme 
i některá konkrétní ustanovení 
paragrafů.

Může se cena sjednaná ve 
smlouvě o dílo měnit?

Cena může být určena pevnou 
částkou, odkazem na rozpočet nebo 
i odhadem. Pokud je cena sjednána 
pevnou částkou, nebo odkazem na 
rozpočet, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, 
že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno. 
Proto pozor, pokud si zhotovitel 
nesjedná možnost navýšit cenu, pak 
tak později nemůže učinit, i když se 
cena objektivně zvýší. Avšak cenu je 
možné určit dle rozpočtu s výhradou, 
že se nezaručuje jeho úplnost, 
nebo s výhradou, že rozpočet je 
nezávazný. Pak může zhotovitel 
navýšit rozpočet způsobem dle 
sjednané výhrady, ale musí oznámit 
tuto skutečnost bezodkladně poté, 
co nutnost navýšit rozpočet vyšla 
najevo, jinak ztrácí nárok na navýšení 
ceny. (§2620 násl. NOZ)  
Objednatel může bez zbytečného 
odkladu odstoupit od smlouvy, 
požaduje-li zhotovitel zvýšení o více 
než 10 % ceny podle rozpočtu. V 
tomto případě je objednatel povinen 
nahradit zhotoviteli část ceny 
odpovídající rozsahu částečného 
provedení díla podle rozpočtu (§ 
2622 odst. 3 NOZ). 
Nastane-li však zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která 
dokončení díla podstatně ztěžuje, 
může soud podle svého uvážení 
rozhodnout  spravedlivém zvýšení 
ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy 

a o tom, jak se strany vypořádají (§ 
2620 odst. 2 NOZ). Je pravidlem, 
že zhotovitel při provádění díla 
příkazům objednatele nepodléhá, 
proto zákon vyhrazuje objednateli 
právo kontroly nad prováděním díla. 

Co dělat, když objednatel trvá na 
použití nevhodných materiálů 

nebo chybném provedení 
střechy?

NOZ říká: Příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla je 
zhotovitel vázán jen, plyne-li to ze 
zvyklostí, anebo bylo-li to smluvně 
ujednáno. Pokud objednatel předal 
zhotoviteli nevhodnou věc nebo 
dal nevhodný příkaz, zhotovitel jej 
musí na tuto skutečnost upozornit, 
nově má právo přerušit provádění 
díla nebo od smlouvy odstoupit, 
když objednatel trvá na nevhodných 
pokynech nebo na použití 
zřejmě nevhodné věci. V případě 
pokračování díla i přes nevhodnost 
věci či pokynů je zhotovitel oprávněn 
požadovat, aby objednatel písemně 
toto potvrdil. (§2594 a násl.NOZ). 
Pozor, toto je pro pokrývače velmi 
důležité! 
Zdálo by se, že podle NOZ je 
pokrývač zbaven odpovědnosti, 
pokud provedl dílo dle projektu. 
Nicméně toto má výrazný háček 
– podle normy Navrhování střech 
(ČSN 73 1901) je za případné chyby 
zodpovědná prováděcí firma, pokud 
není projekt zpracován do úrovně 
prováděcí dokumentace (a to mezi 
námi na střechy není téměř nikdy, 
že.. ). Dále i podle Živnostenského 
zákona musí být firma „odborně 
způsobilá“ a na chyby v projektu 
upozornit a měla by i dílo odmítnout 
takto provést. Takže máte-li 
pochybnosti o správné skladbě 
střechy nebo správnosti navržených 
materiálů, upozorněte investora a 
hlavně si to někam napište a nechte 
potvrdit  - ideálně do stavebního 
deníku. Argument „já jsem to ale 
říkal“ u soudu neobstojí.

Kdo vlastně za správnou funkčnost 
stavby nebo střechy zodpovídá?

Při vadách stavby je vůči objednateli 
zavázán společně a nerozdílně 
zhotovitel, jeho poddodavatelé, také 
projektant a osoba, která prováděla 
nad stavbou dozor, pokud neprokáží, 
že vada vznikla jen rozhodnutím 
někoho jiného (2630 NOZ). 
Ale pozor - platí to, co je v 
odstavci výše- realizační firma 
se jen tak odpovědnosti nezbaví 
a kvůli souvisejícím předpisům 
(norma, Živnostenský zákon) to 
v případě realizace střech velmi 
pravděpodobně spadne na ní, 
pokud není schopná doložit 
písemné převzetí odpovědnosti 
někým jiným, protože objednatel 
má vztah zejména ke zhotoviteli.

Odstoupení od smlouvy kvůli 
nesoučinnosti

Zhotovitel má právo odstoupit od 
smlouvy při neposkytnutí nutné 
sjednané součinnosti objednatele 
v přiměřené lhůtě. Nově může 
(po předchozím upozornění) buď 
zhotovitel od smlouvy odstoupit  
nebo zajistit náhradní plnění (tedy 
v podstatě zabezpečení si toho, 
co měl objednatel udělat)  na účet 
objednatele. Nutnou součinnost 
objednatele je vhodné zahrnout do 
smlouvy – co nejpřesněji popsat, co 
musí objednatel udělat. (§ 2592 a 
násl. NOZ)

Jak je to s předáním díla, kdy má 
objednatel právo dílo nepřevzít?

Dílo je provedeno, je-li dokončeno 
a předáno (§ 2604 NOZ). Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. V 
případě stavby nemá objednatel 
právo odmítnout převzetí stavby 
pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými, 
nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují (§ 2628 NOZ).
Skryté vady je možné namítat pět 
let po převzetí stavby (§2629 odst. 1 
NOZ). 

Zdroj: marketingové oddělení PRVNÍ CHODSKÉ, 
Advokátní kancelář Vobořilová, Zábranská, 

Pechoušková, v.o.s.

Plechová střecha
LINDAB

Lindab: Střecha z kvalitního plechu: jistota, která vydrží

PRÁVNÍ OKÉNKO 

Vybrat střešní krytinu, která by se pro 
dům dokonale hodila, je pro zákazníka 
snadné jen zdánlivě. 
Každý materiál má své výhody. Tím 
zásadním ale musí být kvalita, jež 
vydrží dlouhá desetiletí. Levná střecha 
se může prodražit, neboť si žádá stále 
nové výdaje do oprav. K populárním 
materiálům na střechu patří i plech.  
Plech špičkové kvality může na střeše 
sloužit dlouho bez větší údržby. Kvalitní 
plechové krytiny získávají v posledních 
letech na oblibě a obavy některých 
lidí z jejich použití pramení spíše z 
nepodložených mýtů. 

PROČ SE NA STŘECHY HODÍ PRÁVĚ 
KVALITNÍ PLECH?
Prvotřídní švédská ocel je synonymem 
pro kvalitu. Mezi největší výhody 
kvalitních plechových krytin od Lindabu 
patří:
- celistvost krytiny a její nízká hmotnost
- minimum spár a spojů
- hladký povrch, který se nešpiní a není 
nasákavý; díky tomu skvělá odolnost 
proti mrazu
- bezúdržbová dlouhá životnost krytiny; 
díky pokročilým způsobům lakování 
ocelového plechu dosahuje až 45 let 
podle použité varianty povrchové 
úpravy
- ekologická nezávadnost a šetrnost k 
životnímu prostředí: ocel je jako jeden 

z mála materiálů téměř stoprocentně 
recyklovatelná
- systémové řešení tvořící funkční a 
vzhledově dokonalý celek
- záruka na krytiny až 30 let podle 
zvolené povrchové úpravy 

PRVOTŘÍDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
DOKONALE CHRÁNÍ PŘED KOROZÍ A 
ROZMARY POĆASÍ
Stejně jako jakýkoli jiný materiál i plech 
přirozeně stárne a působí na něj okolní 
vlivy. Korozi ocelového plechu lze ale 
účinně oddálit. Prvotřídní švédská 
ocel, z níž jsou vyrobeny střešní krytiny 
Lindab, má kvalitní povrchovou úpravu, 
Samotný plech je opatřen několika 
vysoce účinnými povrchovými vrstvami. 
Díky tomu jsou střechy odolné vůči 
mechanickému poškození a navíc 
výborně čelí vnějším vlivům, jako jsou 
UV záření, extrémní teploty či znečištění 
ovzduší. Ochranná vrstva spolu s 
ocelovým jádrem dodává plechové 
střešní krytině odolnost a pevnost, 
skvělý vzhled a bezvadnou funkčnost. 
Na nejčastější povrchovou úpravu 
Lindab Classic poskytuje Lindab záruku 
15 let, na úpravu Premium 20 let a na 
nejkvalitnější povrchovou úpravu Elite 
dokonce záruku 30 let. 

KAPKY DEŠTĚ NA PLECHOVÉ STŘEŠE 
STĚŽÍ USLYŠÍTE

Lidé se někdy obávají, že plech na 
střeše by mohl být hlučný. Mezi 
plechovou krytinou a samotným 
obytným prostorem je však celá řada 
materiálů, které pohlcují zvuky o 
širokém spektru frekvencí. Mnohem 
pravděpodobnější tak je, že uslyšíte 
bubnování dešťových kapek na 
parapetech oken než na střeše. 
Všechny plechové krytiny musí 
být důkladně připevněny, některé 
dokonce plnoplošně podloženy 
prkny. Díky tomu není žádný důvod, 
aby plech rezonoval a obtěžoval tak 
svým hlukem.

CENY STŘECH A OKAPŮ OD LINDABU 
NYNÍ JEŠTĚ PŘÍZNIVĚJŠÍ
Kvalitu svých plechových střešních 
krytin se Lindab rozhodl zpřístupnit 
co největšímu počtu zájemců 
významným snížením ceny svých 
střech a okapů. Jako příklad, jak ušetří 
ti, kdo si nyní pořizují novou střechu 
a zvolí variantu nejvyšší kvality v řadě 
Elite, slouží rodinný dům o půdorysu 
do písmene L se šikmou střechou o 
ploše 96 m2, na kterou jeho majitel 
použije profilovanou střešní krytinu 
Lindab Topline. Za vše zaplatí nyní 
128.537,- Kč včetně veškerých doplňků 
a okapového systému Lindab Rainline 
v barvě krytiny, zatímco dřívější cena 
té samé střechy činila 151.328,- Kč. 
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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 
Vinařice-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
pucerny@dachpark.cz

Přelouč - Valy
Pardubická 34, 
535 01 Přelouč
prelouc@dachpark.cz

Klenčí pod Čerchovem    
Klenčí pod Čerchovem 321 
tel.: 724 007 213
klenci@chodska.cz

Plzeň 
Jateční třída 28 
tel.: 606 685 136
plzen@chodska.cz

Plzeň - Křimice
Chebská 27
tel.: 739 503 706
krimice@chodska.cz

Rudná – Chrášťany 
Chrášťany 140 
tel.: 602 247 825
rudna@chodska.cz

Písek – Smrkovice
Smrkovice 5 
tel.: 602 182 773
pisek@chodska.cz

Planá u Mariánských Lázní 
Nádražní 535 
tel.: 724 042 002
plana@chodska.cz

Klatovy 
Jateční ulice 
tel.: 606 682 557
klatovy@chodska.cz

České Budějovice 
Slévárenská 675 
tel.: 724 031 529
budejovice@chodska.cz

Kostelec nad Labem 
T. G. Masaryka 576 
tel.: 724 267 263
kostelec@chodska.cz

Vysoké Popovice
č.p. 254
tel.: 724 433 973
popovice@chodska.cz

Uher. Hradiště – Kunovice
Osvobození 18
tel.: 777 206 055
kunovice@chodska.cz

Pelhřimov 
U Prostředního Mlýna 2478
tel.: 602.757.693
pelhrimov@chodska.cz

Frýdek-Místek
17.listopadu 909
tel.: 605 778 357
frydek@chodska.cz

Přerov
Husova 667/19
tel.: 702 037 594
prerov@chodska.cz

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

Nymburk ( dceřiná firma ) 
Boleslavská 400 
tel.: 725 502 701
nymburk@chodska.cz

Zbiroh (frančíza) 
Bezručova 145 
tel.: 605 281 647
zbiroh@chodska.cz

Bavoryně u Zdic (franšíza)
Na Lhotkách 102
tel.: 724 985 835
zdice@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


