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Weber vyvinul jílovou klima 
regulační omítku na čistě 
přírodní bázi, která se lehce 
zpracovává a je ideálním mate-
riálem pro údržbu památek.
Jílová omítka se speciálně 
vybranými surovinami 
a minerálními přísadami weber.
mur 652 je určena pro interiéry. 
Omítka reguluje klima, má 
velmi dobrou přilnavost. Je 
perfektním pomocníkem při 
údržbě památek

Plechový šindel Purmat®BIO Jílová klima regulační omítka

IKO Enertherm ALU na bázi 
tvrdých PIR desek je nyní nově 
vyráběna také v tloušťkách desek 
16, 18 a 20 cm. 
K původním tloušťkám desek 8, 
10, 12 a 14 cm tak přibyly tloušťky, 
které umožňují více izolovat 
střechy. Lambda nadkrokevní 
tepelné izolace IKO Enertherm je 
0,022 W/mK. Ceny můžete poptat 
ve svých pobočkách Dachdecker.

Nadkrokevní izolace

RUUKKI FEB™ . Tvar FEB™ je unikátní 
provedení zpětně prohnuté 
okapové hrany. Díky tomu má 
střecha atraktivní vzhled a zároveň 
zvyšuje odolnost střechy před 
deštěm a dalšími vlivy počasí. Nyní 
pro krytiny Finnera, Monterrey 
Plus/Standard. 
www.ruukkistrechy.cz

Nové provedení přední hrany

Speciální plastové odvětrávací 
sety o průměru 110 a 150mm 
vyhovují požadavkům 
moderních výkonných digestoří. 
Společnost HPI-CZ nabízí tyto 
sety v provedeních pro plechové 
krytiny různých tvarů a vybrané 
typy betonových krytin. 
Kompletní set se skládá z prostu-
pové tašky, komínku a spojova-
cího materiálu. Více informací na 
www.hpi.cz.

Odvětrávací setyOvěřená životnost spojů fólií 
Knauf Insulation LDS 0,04
Difúzně otevřená pojistná kontaktní 
podstřešní fólie s 50letou životností spojů. 
Životnost zateplené střechy je zásadně 
ovlivněna funkčností spojů podstřešních 
fólií. Systém LDS byl podroben náročným 
zkouškám nezávislým zkušebním ústavem. 
Zkoušky prokázaly životnosti spojů a fólií LDS 
50 let.

Nové odstíny cihlově červené
PREFA Aluminiumprodukte 
představila novou standardní 
barvu v odstínu cihlově 
červená a úpravě P.10. K do-
stání je jak v maloformátovém 
provedení (falcované tašky, 
falcované šindele, falcované 
šablony, panel FX.12), tak ve 
svitkovém provedení Prefalz 

s hladkou nebo stucco strukturou. www.prefa.com
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 Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou již 45. vydání 
DACHrevue, zpravodaje pro všechny moderní 
střechaře. Předcházející DACHrevue č. 44 bylo 
průkopníkem v nových tématech a námětech. 

Co Vás tedy čeká v tomto čísle?
Představíme Vám novinky v sortimentu -  například 
BIO jílovou klima regulační omítku, plechovou 
šindel, nové barevné odstíny střešních krytin 
a mnoho dalších...
V rubrice Jak to vidí odpovídají na otázky vedou-
cí poboček za DACHDECKER Blanka Fišerová 
- Litoměřice a za PRVNÍ CHODSKOU BcA. Eva 
Zábranská.
Připravili jsme pro Vás zajímavý článek o netradiční 
střeše soukromé hvězdárny a vyzpovídali 
klempíře, který akci realizoval.
DACHPARK oslavil 15 let na trhu. Dočtete se 
o oslavách tohoto výročí a zajímavém programu 
pro zúčastněné,  který si pro ně obchodní ředitelka 
paní Lívie Dvorská připravila.
V Právnickém okénku jsme se zaměřili na připra-
vované novinky v DPH a majetkové daně v roce 
2015.
Kladete si otázku, jaký program si připravit 
na měsíc leden? Máme pro vás typ - VELETRH 
STŘECHY PRAHA 2015 nabídne řadu novinek. 
Seznámíte se s celou řadou nových i stávajících 
materiálů pro stavbu a renovace střech. 
Již 17. ročník proběhne ve dnech 22. - 24. 1. 2015 
v PVA EXPO PRAHA.

Závěrem dovolte popřát Vám klidné a ničím 
nerušené svátky vánoční a úspěšný vstup 
do nového roku 2015.

Tým redakce DACHrevue

Redakce DACHrevue

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:

SATJAM reagoval na stále populárnější 
trend výstavby srubových staveb 
novou střešní krytinou SATJAM 
Šindel. Krytina je vyrobena z vysoce 
jakostního pozinkovaného ocelového 
plechu s výjimečnou povrchovou 
úpravou Purmat®. Oproti podobným 
produktům opatřeným minerálním 
posypem je cenově dostupnější.

N
O

VIN
KY
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www.kmbeta.cz     800 150 200

Støechy KM BETA znají 
naši zákazníci  desítky 
let. Díky jejich dùvìøe 
jsme nejvìtším èeským 
výrobcem stavebních 
materiálù. Nyní vám 
dodáme i ostatní materiály 
pro hrubou stavbu. 

Kontaktujte nás. 
Zajistíme vám 
bezplatný servis 
a nejlepší cenovou 
nabídku!

Støešní krytina Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy Maltové smìsiPál é ihl t

KMB_185x115.indd   1 18.11.2014   10:27:24

Střešní 
konstrukce

STŘECHAŘSKÉ NOVINKY

Návrh skladby střešního pláště musí respektovat 
nejen vkus investora, ale i prostředí, resp. klimatické 
podmínky, specifické pro danou geografickou oblast. 
Ve všech případech lze využít sortiment a postupy 
doporučené odborníky z firmy KM Beta.
Betonová skládaná drážková střešní krytina je vhodná 
pro šikmé střechy se sklonem 12°–90°. Přesnou skladbu 
a tvar střešní konstrukce je však třeba upravit doslova 
na míru konkrétní realizaci. 
Například v horských oblastech se vyplatí vyhnout se 
rozměrným a členitým střešním konstrukcím. Důležité 
je také dodržení pravidel a prostředků pro kotvení 
střešní krytiny ve všech detailech střechy.

Doporučené sklony střešních krytin 
Norma ČSN 73 1901 stanovuje doporučené sklony 
střešní konstrukce podle typu vybrané střešní krytiny. 
Doporučené sklony skládaných krytin (bezpečné 
sklony) zajišťují odolnost vůči srážkové vodě bez 
nutnosti zvýšených hydroizolačních opatření. Návrh 
skládaných krytin s doplňkovou hydroizolační vrstvou 
s ohledem na sklon střešních ploch vychází 
z projektového záměru v návaznosti na údaje výrobců 
krytin. Doporučený bezpečný sklon u profilovaných 
drážkových betonových tašek je 22°. Betonové krytiny 
lze ale realizovat i na menších spádech tzv. minimálním 
střešním sklonu, který stanovuje každý výrobce ve 
svých technologických podkladech pro jednotlivé 
typy tašek.

Při délce střešní plochy ve směru sklonu větším než 10 
m, v nadmořských výškách nad 600 m n. m. 
a v nechráněných polohách s intenzivními větry 
se doporučuje bezpečný sklon zvětšit  nejméně o 5°.

Laťování 
Nejdůležitějším krokem před pokládkou střešní krytiny 
je správné rozměření krovu a určení vzdáleností latí 
dle pokynů výrobce krytiny. Vhodné rozteče latí uvádí 
jednotliví výrobci v prováděcích příručkách (tabulku 
roztečí pro rozmezí střešního sklonu obsahuje např. 
Technická příručka KM Beta, kterou je možné si 
stáhnout na www.kmbeta.cz).
Bohužel u některých neprofesionálních firem se 
můžeme často setkat s podceněním správných roztečí 
latí a výsledkem je různá vzdálenost latí po délce 
krokví, což je nejvíce patrné na okrajových taškách. 
V horším případě dochází i k tomu, že není dodržena 
maximální vzdálenost poslední latě od hřebene krovu, 
a tudíž je nedostatečně překryta poslední řada tašek 
hřebenáči a dochází k zatékání. 
Aby nedošlo k průhybu laťování, a tím pádem 
i krytiny, vlivem tíhy ležícího sněhu na střeše nebo 
vlivem sesychání a stárnutí dřeva, je třeba využít latí 
o jmenovitých průřezech dle ČSN. 
Důležité je i určit minimální profily latí v závislosti na 
spádu střechy, vzdálenosti krokví a zatížení. Pro další 
informace kontaktujte naše technické poradce. 
Více na www.kmbeta.cz.

KM BETA: Rada odborníků - Několik zásad pro návrh střešní konstrukce 

Střešní konstrukce

to
vidí...
Jak

JAK TO VIDÍ ZA PRVNÍ CHODSKOU BcA. Eva Zábranská

Osobnostní profil

Jméno: Blanka Fišerová
Funkce: manažer Litoměřice
Od kdy jste ve firmě: 1. 6. 2014
Na čem si nejvíce pochutnáte: 
Pizza
Oblíbený dopravní prostředek: 
Kolo a auto
E-mail: blanka.fiserova@dachdecker.cz

Osobnostní profil

Jméno: BcA. Eva Zábranská
Funkce: vedoucí pobočky Kostelec
Od kdy jste ve firmě: od r. 2011
Na čem si nejvíce pochutnáte: 
česká kuchyně
Oblíbený dopravní prostředek: 
auto
E-mail: ezabranska@chodska.cz

Jaký produkt měl na Vaší pobočce 
největší prodejní úspěch? Při 
odpovědi zohlednit porovnání 
s rokem 2013.
Na tuto otázku se mi odpovídá velmi 
těžko. Za těch pár měsíců bych 
řekla, že mezi úspěšné produkty 
mohu zařadit klempířské lakované 
prvky, které jsou v poslední době 
velkým hitem. Dále tradičně zůstává 
významným produktem krytina 
Bobrovka od firmy Tondach. Toto je 
zohledněno spadáním naší pobočky 
pod památkou oblast.  

Jaké máte plány do konce roku?
Naše plány se zaměřují na uzavření 
roku s čímž souvisí i každoroční 
poděkování našim odběratelům. 
Bude to nejmenované překvapení 
před koncem roku a jako poděkování 
za jejich přízeň chystáme novoroční 
večírek, jehož realizaci plánujeme 
na začátek ledna 2015. Doufáme 
v hojnou účast ze strany našich 
zákazníků a pevně věříme, že si akci 
užijeme.

Když byste měli vyzdvihnout 
nějaký pracovní úspěch, který by 
to byl?
Mezi své pracovní úspěchy v tak 
krátké době mohu vyzdvihnout 
svůj přesun na post manažera na 
pobočku Litoměřice, kde se mi, 
alespoň dle mého názoru, podařilo 
ve velmi omezeném pracovním 
osazení zajistit chod pobočky ke 
spokojenosti našich odběratelů. 

A úplně tradiční otázka na závěr 
roku - jak se připravujete na 
Vánoce a oslavu Silvestra?
Na Vánoce jsem se zatím ještě 
nestihla začít připravovat. 
V nejbližších dnech začnu s pečením 
cukroví, vánoční výzdobou domova 
a v neposlední řadě nákupem 
vánočních dárků. Silvestra budu 
nejspíše trávit v kruhu rodinném. 
Tímto bych chtěla popřát našim 
zákazníkům krásné a ničím nerušené 
svátky Vánoční, mnoho pohody 
a úspěchu do dalšího roku 2015.

Jaký produkt měl na Vaší pobočce 
největší prodejní úspěch? Při 
odpovědi zohlednit porovnání 
s rokem 2013.
V tomto roce se naskytlo větší 
množství produktů, které v průběhu 
roku získávaly určitý post prodejních 
úspěchů. 
Největší nárůst oproti loňskému 
roku se beze sporu objevil v kategorii 
plechových krytin, kde jsme téměř 
na trojnásobku roku 2013.

Jaké máte plány do konce roku?
Co se týče práce, určitě se nechystám 

k zimnímu spánku. V hlavě mám 
spoustu nápadů, které bych chtěla 
zrealizovat a které by nejen udržely 
pobočku v našlápnutém tempu, ale 
i posunuly zase o kus dopředu.
Mimo práci se moc těším na hory, 
kde budu jako každým rokem dělat 
lyžařskou instruktorku dětem, to je 
pro mě relax.

Když byste měla vyzdvihnout 
nějaký pracovní úspěch, který by 
to byl?
Jako pracovní úspěch vnímám 
to, když od nás odchází zákazník 

spokojen – a to ať už odchází s jednou 
okapničkou v ruce nebo s kamionem 
tašek. Když vidím usměvavého 
a spokojeného zákazníka, který se 
k nám vrací, tak to je ten motor, který 
mě žene dál a důvod toho, proč mě 
tahle práce baví.

A úplně tradiční otázka na závěr 
roku - jak se připravujete na 
Vánoce a oslavu Silvestra?
Vánoce mám moc ráda, ale ten 
předvánoční shon a davy lidí 
v obchodech - to si nechávám až na 
poslední chvíli.

JAK TO VIDÍ ZA  DACHDECKER Blanka Fišerová
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J.T. STŘECHA s.r.o. - Chlumec  

Petr Hladík - Ostrov

Realizační firma: 

J.T. STŘECHA s.r.o.

Dodavatel: PRVNÍ CHODSKÁ ČB

Termín realizace: srpen 2012

Místo realizace: Chlumec

Použitý materiál:  

Tondach Stodo 12 černá engoba

www.jtstrecha.cz

Realizační firma: 

Petr Hladík

Dodavatel: DACHDECKER K. Vary 

Termín realizace:  červen 2014

Místo realizace: Ostrov

Použitý materiál:  ETERNIT 

NĚMECKÝ 30*30

K KOMPLET - střechy, s.r.o. - Úšava  
Realizační firma: 

K KOMPLET - střechy, s.r.o.

Dodavatel: PRVNÍ CHODSKÁ

Termín realizace: jaro 2014

Místo realizace: Úšava, Tachovsko

Použitý materiál:  classic Pural Matt 

RR23 včetně doplňků

www.k-komplet.cz

Neváhejte a zašlete i VY svá díla.
Zašlete základní informace a 3 fotografie na email: marketing@chodska.cz  nebo marketing@dachdecker.cz 
Pojďme společně zdobit DACHrevue! Těšíme se na Vaše příspěvky 

Váš team DACHrevue

Referentské 
střechy

MK Střechy - Karlovy Vary
Realizační firma: 

MK Střechy

Dodavatel: DACHDECKER K. Vary 

Termín realizace: 05-10/2013

Místo realizace: Moskevská, KV

Použitý materiál:  Krytina Rheinzink 
tl. 0,7mm šíře 67cm leskle válcovaný
Fasáda Rheinzink t. 0,8mm šíře 57 cm 
předzvětralý modrošedý

www.mkstrechy.cz

Pochlubte se i VY!
Každý človek na světě se má určitě čím pochlubit - a stejně tak VY, NAŠI ČTENÁŘI. A to je hlavní důvod toho, 
proč právě Vám nabízíme možnosti naší nové rubriky „Referenční střechy“. 
A co to vlastně znamená? Je to naprosto jednoduché! Pošlete nám fotky Vaší práce a my se postaráme o to, aby 
se to dostalo do světa právě skrz DACHrevue.
Společně s „Vaší“ střechou máte, samozřejmě, prostor na umístění loga či jiné další prezentace - vše záleží na 
individuální domluvě a my jsme nakloněni ke všemu.

STŘECHY-HOMOLKA s.r.o. - Bor 
Realizační firma: 

STŘECHY-HOMOLKA s.r.o..

Dodavatel: PRVNÍ CHODSKÁ 

Termín realizace: říjen 2014

Místo realizace: Bor

Použitý materiál:  
Cembrit Rhombus šablona + 
drážková krytina Cu 

www.strechy-homolka.cz

POKRÝVAČSTVÍ Michal Neliba - Janov

REFERENTSKÉ STŘECHY

Realizační firma: 

POKRÝVAČSTVÍ Michal Neliba

Dodavatel: DACHDECKER Mělník 

Termín realizace:  září 2014

Místo realizace: Janov - Česká Lípa

Použitý materiál:  PREFALZ stucco 
antracit P10, okap. syst. hranatý 
RHEINZINK břid. prepatina  

michal.neliba@seznam.cz
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A jak jinak než ve velkém stylu! Pro naše zákazníky jsme 
připravili akci na brněnském Masarykově okruhu, kde 
si krom zázemí okruhu, jako je tiskové středisko, řídící 
kancelář, padock, mohli vyzkoušet i jízdu po okruhu. 

Ne na motorce, jak by se dalo očekávat, ale přímo 
naším autobusem. Způsobili jsme, mírně řečeno, trošku 
rozruch.  Autobus na dráze se jen tak nevidí, prý je to tak 
výjimečné, že i někteří zaměstnanci okruhu takovou věc 
ještě neviděli… a tak se fotilo nejen z autobusu, ale 
i okolí dráhy a padocku fotilo nás. Po výtečném obědě 

jsme se přesunuli vedle okruhu 
a za neustálého hukotu motorek 
jsme rozjeli vlastní závody.  Jeli 
se motokáry, brněnský okruh na 
simulátoru F1, vyzkoušeli jsme 
si Pitt-stop – přezouvání pneu 
na čas, zhlédli drift show 
a někteří odvážní si driftování 
i vyzkoušeli. A musím pochválit 
všechny zúčastněné. Časy 
některých disciplín atakovaly 
rekordy tratě (motokáry i pitt 
stop). Samozřejmě vše se dělo 

DACHPARK oslavil 15 let na trhu

za doprovodu našich krásných hostesek. Všichni si 
to náramně užili, a tak plni dojmů a zážitků jsme po 
pěti hodinách strávených v místech, kam se běžný 
smrtelník jen tak nedostane, poslušně nastoupili do 
autobusu a vydali se směr Bořetice.  

V Bořeticích nás už netrpěli-
vě vyhlíželi ve sklípku 
U Nováků, kde nás čekalo 
úžasné prostředí, výtečné 
pohoštění, krásné ubytování 
a vynikající vínko. 
Vína jsme degustovali i na 
exkurzi sklípkem rodinného 
vinařství Jedlička & Novák. 
Dozvěděli jsme se o historii 
vinařství a výrobě vína, 
ochutnali jejich nejlepší vína 
a prošli se celým vinařstvím 
od výroby až po sklady 
a sklepy. 

Po dvou hodinách strávených ve vinařství jsme se 
vrátili do penzionu, kde pokračovala naše oslava 
vyhlášením vítězů motokár, pitt-stopu i  F1. Oslava 
se protáhla do brzkých ranních hodin. U některých 
oslavenců přešla plynule ve snídani. V deset hodin se 
na povel nastoupilo do autobusu a hurá domů. Bylo 
to krásné, bylo to jiné a bylo to nezapomenutelné. 
Všem účastníkům děkuji a věřím, že se na podobné 
akci setkáme za dalších 15 let.  

Lívie Dvorská

D
A

CH
PA

RK 
15 let na trhu

DACHPARK OSLAVIL 15 LET NA TRHU

Linka technické podpory 

+420 777 701 241www.topwet.cz

Vybrané produkty TOPWET:

Střešní vpusti
TOPWET
Dokonalé odvodnění
plochých střech

Střešní a balkónové
vpusti

Střešní komínky 
a odvětrání

Prostupy pro kabely Opracování prostupů

Střešní chrliče
a pojistné přepady

Střešní a balkónové
vpusti vyhřívané

Šachty pro zelené 
střechy

Pojezdové vpusti

Sanační 
vpusti

Zachytávače 
sněhu

Terasové nástavce

Zápachové uzávěry

Realizačním fi rmám a projektantům nabízíme

  technická podpora a poradenství, výpočty odvodnění  
  technické výkresy ve formátu DWG / PDF
  vzorové skladby v 2D / 3D / PDF / DWG formátech
  certifi káty, atesty, prohlášení o shodě, technické listy

STŘEŠNÍ
PRVKY

Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ 
Akční odpoledne na Želivce s PRVNÍ CHODSKOU! 

V pátek 3.10. jsme na Želivce uspořádali pro 
pelhřimovské zákazníky PRVNÍ CHODSKÉ 
akční odpoledne. Mohli 
si zahrát nohejbal, ukázat svou zdatnost 
v lanovém parku, zastřílet si ze vzduchovky 
nebo si vyzkoušet práci s malými stavebními 
stroji. 
Po celý den pro ně bylo připraveno bohaté občerstvení 
a večer byl završen ohnivou show.

Spanilá jízda

V pátek 29. srpna se poprvé uskutečnila Spanilá jízda 
s PRVNÍ CHODSKOU. Tato akce se uskutečnila ve spolu-
práci s firmou PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. Motorkáři 
vyjížděli z Písku a společně přejeli na sklad PRVNÍ CHOD-
SKÉ v Českých Budějovicích. Zde pro ně bylo připrave-
no drobné občerstvení a přidala se k nim další skupinka 
nadšenců do motorek. Společně se pak všichni vydali na 
Lipno, kde svůj společný výlet završili obědem. 
Vzhledem ke spokojenosti všech účastníků bychom 
chtěli příští rok akci zopakovat. Jestliže bude dostatek 
zájemců, rádi připravíme Spanilou jízdu i na více dní.
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Široký výběr 
profesionálního 
ručního nářadí 
Hultafors 
a špičkových oděvů 
Snickers pro práci 
i volný čas
www.profi -odevy.cz 

Nářadí 
Hultafors

 /Oděvy 
Snickers

Pomocníci, 
na které 
se můžete 
spolehnout

ACT-Inz_2014-11_180x235_Dachrevue.indd   1 26.11.14   10:52

Když se ve Švédsku zeptáte 
řemeslníka, co by vám řekl k výběru 
nářadí, každý vám tam odpoví toto 
„Jestli chcete skutečné řešení, tak 
to spolehlivě získáte jedině volbou 
nářadí Hultafors“. 
Dříve se tato slova vztahovala hlavně 
ke Skandinávii, ovšem stále více to 
platí i v ostatních zemích dále na jih 
a západ od domoviny Hultafors. 
Již od roku 1883, kdy Karl-Hilmer 
Johansson Kollén navrhl světově 
proslulý skládací metr, vyvíjí 
Hultafors své produkty ve spolupráci 
s profesionály. Můžete si tedy být 
jisti, že výběrem nářadí této značky 
se vám do rukou dostává nářadí, 
které vám poskytne maximální 
funkčnost, spolehlivost a přesnost. 
Nářadí, které je odolné, trvanlivé 
a padnoucí do ruky. 

Důvod je zcela jednoduchý. Všechny 
produkty vyvíjí v Hultafors ve 
spolupráci s těmi, pro něž jsou 
určeny. Řeší jejich pracovní situace 
a naslouchají jejich potřebám. 
Řemeslní profesionálové z různých 
oborů se zapojují do testování 
produktů, které probíhá do té 
doby, dokud nejsou s výsledkem 
bezvýhradně spokojeni. Je to ten 
nejlepší způsob, jak se přesvědčit, že 
nářadí  je skutečně  funkční  a  usnadní 
vaši práci. Veškeré tyto poznatky 
od řemeslníků jsou zcela unikátní a 
běžnými testy nenahraditelné.
V Hultafors tímto způsobem už 
dávno nevyvíjejí jen metry. Nabídka 
je dnes velmi široká a pestrá: od 
skládacích metrů a řady dalších 
měřidel různých parametrů a určení, 
přes výjimečně přesná kladiva, ručně 
kované sekery, širokou škálu nožů, 
z nichž řada jich je určena pro použití 
v konkrétním oboru, dláta a páčidla 
až po nářadí téměř unikátní, jako 
třeba vytahovač hřebíků ATLE nebo 
nastavitelná páčidla. 
Těžko něco vyzdvihnout nad ostatní. 
Všemu je při vývoji věnována stejná 

pozornost a je dbáno na každý detail, 
aby byl výsledek špičkou v oboru. 
A že se práce daří, dokládá i několik 
ocenění reddot design award, které 
v Hultafors za své produkty obdrželi.
Ovšem nejen nářadí ovlivňuje 
pracovní pohodu a komfort. 
Významný vliv má i to, co má člověk 
na sobě, jak se v tom cítí, jak pohodlné 
mu to je. Z toho důvodu, se Hultafors 
spojil s výrobcem pracovních oděvů 
Snickers Workwear. Spojení se 
přímo nabízelo, protože stejně jako 
v Hultafors, i ve Snickers Workware 
dbají při vývoji oblečení na to, aby 
splňovalo požadavky těch, pro něž 
je určeno. A stejně tak je i testují, 
vylepšují a zdokonalují každý detail. 
Však také hlavním mottem značky 
Snickers Workware je: „Bojujeme za 
lepší pracovní oděvy.“

Funkčnost - to, co máte na sobě, 
musí pracovat s vámi, ne proti vám.

A právě díky spolu-
práci Snickers 
a Hultafors vznikly 
všechny ty velké 
drobnosti a vý-
znamné maličkosti, 
které obě značky 
tak odlišují od 
ostatních a které
 konkurence 

neúspěšně kopíruje. Ať už se jedná 
o systém uchycení nářadí na oděv 
pomocí speciálního knoflíku, různé 
držáky na pásek pro připevnění 
například kladiva nebo třeba 
speciální batohy, brašny 
a pouzdra, kam si může řemeslník 
pohodlně uložit vše, co potřebuje, 
což třeba při práci na střeše jistě 
ocení. Nebo třeba jedinečné kolenní 

Hultafors a Snickers: Pomocníci na zemi i na střeše

chrániče, které při nárazu prudce 
tuhnou a následně zase měknou, 
a jejich uchycení, jež se stará, aby 
chrániče byly vždy na svém místě.

Design - vypadejte dobře a buďte 
pyšní na to, co děláte. 
Ovšem o není vše, díky čemu Snic-

kers Workware tak 
ční nad ostatní. Mo-
derní a do detailu 
zpracovaný střih, 
prvotřídní materiály 
a perfektní prove-
dení způsobují, že 
se oděvy této 
značky velmi 

příjemně nosí, člověka neomezují 
v pohybu a navíc velmi dobře 
vypadají. To je jeden z důvodů, 
proč se u nás Snickers Workware 
prosazuje. Firmám už záleží na tom, 
jak jejich pracovníci působí a firmu 
reprezentují, a řemeslníci si stále 
více uvědomují, že staré džíny nebo 
letité modráky nejsou ta správná 
a dostačující volba. Že si zaslouží 
pořádný oděv, v němž tráví většinu 
času všedních dní, a který může 
zásadně zvyšovat jejich pohodu a s 
tím i spojenou produktivitu práce.

Odolnost - výborná kvalita je nej-
lepší investicí.

Snickers se nikdy nesnažil prosadit 
se masivní propagací. Spoléhá na 
to, že dobré zkušenosti kolegů, 
přátel a známých jsou tím nejlepším 
doporučením pro ty, co ještě neznají. 
A zpětná vazba od zákazníků jim 
to potvrzuje. Kdo jednou zkusil, 
zůstává Snickers Workware věrný. 
Dílem proto, že oděvy této švédské 
značky díky použitým materiálům 
tak dlouho vydrží, ale hlavně proto, 
že když člověk zkusí něco lepšího, 
k tomu horšímu se už nechce vracet.

AC-T Servis

Pracovní 
oděvy a nářadí

PRACOVNÍ ODĚVY A NÁŘADÍ
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Právnické 
okénko

PRÁVNICKÉ OKÉNKO

DACHDECKER pobočka Chomutov oslavila 20let 
V Chomutově slavila dvacetiletá  slečna
Znáte ji? Popravdě řečeno – nesetkáváme se s ní zase tak 
často.
Ale určitě si to umíte představit: Přijdete do prodejny 
nebo na úřad a za pultem či za přepážkou  stojí či 
sedí mladá slečna a s milým úsměvem vás pozdraví.... 
Nejprve si myslíte, že si vás s někým plete, ale teprve při 
dalším rozhovoru zjistíte, že ten úsměv opravdu patří 
vám, protože z dívčiny tváře nezmizí ani v průběhu 
dalšího rozhovoru. A protože přicházíte s několika velmi 
specifickými otázkami, v duchu si pomyslíte: „No, co asi 
o tom zrovna ty, dívenko, můžeš vědět?!“ Jenomže ouha, 
ono se vzápětí ukáže, že dívenka je nejen přívětivá ale 
i velice dobře své věci rozumí a dokáže vám poradit 
i v takových věcech, o kterých jste si o sobě myslel, 
že jste v nich mistr světa. A aby toho nebylo málo, za 
chvilku se dozvíte návrh řešení a termín, do kdy bude 
vaše záležitost vyřízena. Takže odcházíte domů s určitou 
nadějí ale i s napětím a skepsí, protože – víme přeci 
všichni jak to s různými naslibovanými termíny u nás 
chodí! Takže si málem sednete na zadek, když  v daném 
termínu opravdu zazvoní pošťák s balíčkem nebo 
s dopisem, že vaše záležitost byla opravdu vyřízena!  V té 
chvíli si řeknete, že takových dvacetiletých slečen byste 
chtěl v obchodech či na úřadech potkávat co nejvíc.
Tak vidíte -a my jednu takovou – opravdickou - známe: Je 
to CHOMUTOVSKÁ POBOČKA  firmy DACHDECKER spol. 
s r.o.
Ano právě tato prodejna  letos 1. března  oslavila 20. 
výročí svého otevření. A po celou dobu svého působení 
se její zaměstnanci (v roce 1994 to byli 4 pracovníci) 
snažili o to, aby svým zákazníkům poskytovali co 
nejlepší servis.  Stejně jako v celé firmě DACHDECKER se 
pracovníci pobočky snaží, aby se u nich zákazníci cítili 
příjemně a s pocitem, že se mohou spolehnout na co 
nejúplnější, nejkvalitnější a nejspolehlivější služby. A o 
tom, že se jim to daří, svědčí fakt, že velká část zákazníků 
zůstává pobočce věrná, po celých dvacet let. Ale nejen 
to – kromě toho přicházeli a přicházejí další, takže po 
dvaceti letech se počet zákazníků zněkolikanásobil.

A tak jak přibývali noví zákazníci, začaly být již původní 
prostory prodejny nedostačující. V roce 2010 se pobočka 
přestěhovala do nových prostor, které lépe vyhovují 
jak rostoucímu počtu zákazníků tak i neustále se 
rozšiřujícímu sortimentu, který firma DACHDECKER spol. 
s r.o. svým zákazníkům nabízí. Ruku v ruce s tím, klade 
firma velký důraz na permanentní odborné vzdělávání 
svých zaměstnanců, což naši klienti s povděkem kvitují. 
Ano, tato kráska je nejen milá, ale i chytrá!
No a to vše byly důvody pro to, aby se zaměstnanci firmy 

spolu se svými zákazníky a jejich rodinami setkali na 
malé oslavě 20 let vzájemné spolupráce. 
Setkání se uskutečnilo v areálu pobočky a účastníci 
zjistili, že si mají hodně co povídat jak o věcech 
odborných tak i o všem možném, na co v běhu 
všedních dní nezbývá čas.
Na uspořádání tohoto setkání se samozřejmě 
podílela i celá řada dodavatelských firem, přičemž 
firmy Lindab a Prefa na svých stáncích představily jak 
svůj standardní sortiment tak i některé novinky.

Vedle nich prezentovaly sortiment svých výrobků 
i hostující firmy Mountfield a Würth.
Aby oslava měla i napětí, byla pro účastníky 
připravena soutěž v pokládce krytiny na čas. A když se 
„konkurenční“ firmy sejdou při podobné příležitosti, 
je jasné, že o napětí ale i o vzájemné hecování 
a legraci nebyla nouze. Zvlášť když nebyla nouze ani 
o dobré jídlo a pití! 
K dobré pohodě přispělo i hudební vystoupení 
skupiny MASTERGATE, jejímž lídrem je obchodní 
zástupce firmy Prefa pan Jan Bartakovics. Dále měli 
návštěvníci možnost ochutnat tradiční i netradiční 
piva značky Bernard.

No, a protože jsme nezapomněli ani na nejmenší 
ratolesti našich zákazníků, byl pro ně připraven 
skákací hrad, kde se mohly dosyta vydovádět.

Oslava 20. narozenin chomutovské pobočky byla 
vítanou příležitostí k řadě neformálních setkání 
a vzájemnému ujištění, že všichni máme společný 
zájem: Aby i v příštích letech ta letošní dvacetiletá 
kráska – Chomutovská pobočka firmy DACHDECKER 
spol. s r.o. - dělala svým zákazníkům jenom radost, 
a aby se k ní proto vždy rádi a s důvěrou vraceli.

Mgr. Petr Burian

Připravované novinky v DPH
Po schválené novele zavádějící třetí 
sazbu DPH ve výši 10 % a novele 
týkající se zejména úpravy elektro-
nicky poskytovaných služeb se 
zákonodárci momentálně zabývají 
ještě třetí novelou, která by měla 
taktéž platit od 1. ledna.
Právě schvalovaná vládní novela 
se týká z velké části nemovitostí. 
Například bude možné osvobodit 
od daně bez časového testu prodej 
pozemku, na němž se nachází 
inženýrská síť ve vlastnictví jiné 
osoby než vlastníka pozemku. 
Dále je navrženo rozšíření pojmu 
stavební pozemek i na pozemek, 
v jehož okolí již byly provedeny 
stavební práce (např. zasíťování okolí 
parcely) jakožto přípravné práce 
k zastavění pozemku. Prodej takto 
stavebně zajištěného pozemku 
bude nově zdanitelný.
Dále projednávaná novela počítá 
s rozšířením využití režimu přenesené 
daňové povinnosti. Přílohou zákona 
bude seznam zboží a služeb, z něhož 
může vláda nařízením určit, zda 
budou podléhat režimu přenesené 
daňové povinnosti. 

Majetkové daně v roce 2015
Příznivou zprávou na úvod je, že 
v případě daně z nabytí nemovitých 
věcí, nedochází od 1. 1. 2015 k žá-
dným změnám.
Naproti tomu na druhé čtení čeká 
v poslanecké sněmovně novela 
zákona o dani z nemovitých věcí. 
Kromě sjednocení terminologie 
s dalšími právními předpisy jsou 
navrhovány například tyto změny:
1. Upřesnění předmětu daně: 
předmětem daně nejsou pouze 
zdanitelné stavby, nově i části stavby 
a zdanitelné jednotky, které jsou 
dokončené nebo užívané.
2. Nově se zpevněnou plochou 
pozemku rozumí i bazén nebo nádrž, 
pokud nejsou zdanitelnou stavbou.
3. Úprava definice stavebních 
pozemků: stavebním pozemkem 
nebude pozemek určený k zastavění 
zdanitelnou stavbou, která bude 
osvobozena od daně a zároveň se 
bude jednat o významnou stavbu 
z hlediska veřejného zájmu.
4. Osvobození od daně: nebude se 
vztahovat na pozemky ve vlastnictví 
ČR, krajů a obcí. Poplatníkem daně 
bude osoba, které má právo stavby.

PRÁVNICKÉ OKÉNKO 

Soukromá hvězdárna 
leží v nadmořské výš-
ce 350 m. n. m. Plocha 
střechy ve tvaru po-
lokoule s 24 nárožími 
a výškou 2,7 metru je 
47,50 m2. 

Celková plocha krytí, 
včetně spodního límce 
a plochy obou stran konstrukce štěrbiny, dosahuje 58,5 
m2. Jako materiál střešní krytiny byla použita lakovaná 
hliníková drážkovaná krytina Prefalz s dvousložkovým 
lakem PP 99 s povrchovou úpravou Stucco a v odstínu 
bílá. Spotřeba materiálu byla, vzhledem ke způsobu 
krytí polokoule z několika stovek dílců, výrazně vyšší 
než při běžné pokládce – přibližně o 58 %. Při hmotnosti 
svitkového plechu Prefalz 
cca 2,2 kg/m2 však i přesto celková hmotnost střešní 
krytiny na hvězdárně dosahuje „pouhých“  183,5 kg. Po-
kládka byla realizována na plný záklop prostřednictvím 
skrytého kotvení (nerezové příponky ve stojaté drážce). 

PREFALZ NA SOUKROMÉ HVĚZDÁRNĚ
Otázky na klempíře
Byla pokládka střešní krytiny na hvězdárnu náročná?
Příprava a realizace pokládky krytiny hvězdárny 
probíhala s různými přestávkami (technologické, 
nevhodné počasí) od 12. prosince 2013 do 22. května 
2014. Faktická časová náročnost přípravy a montáží 
klempířských konstrukcí byla bez mála 500 pracovních 
hodin. Samotná realizace krytiny kopule však nebyla 
nijak zvlášť technicky náročná. Vzhledem k tomu, že 
s klempířskými konstrukcemi, i s těmi méně „tuctovými“ 
a atypickými, máme za období naší působnosti poměrně 
bohaté zkušenosti, nijak velké komplikace jsme 
nepředpokládali. Přesto musím konstatovat, že celá 
tato akce byla pro nás v mnoha směrech velmi zajímavá, 
poučná i přínosná. Profesní kvality výrobce dalekohledů 
Jirky Drbohlava známe již dlouhá léta, po která 
spolupracujeme. Avšak nápady a hlavně „tah na bránu“ 
kreativního investora jsou nevšední a obdivuhodné. 
A musím přiznat, že jsem velmi rád, že jsme ke spolupráci 
na jejich společném a zajímavém projektu byli přizváni.

Jan Pavel, Rtyně v Podkrkonoší

                 Víte že...

… od 1. 1. 2015 bude možné (po více 
než 4 letech účinnosti nového daňo-
vého řádu) opět podat žádost 
o prominutí penále a úroku z pro-
dlení? Předpokladem žádosti je 
uhrazení daňové povinnosti. Při 
posouzení žádosti bude správce 
daně zohledňovat četnost poru-
šování povinností při správě daní a 
také porušování daňových předpisů 
statutárním orgánem společnosti.

… od 1. 1. 2015 bude zavedena 
třetí sazba DPH ve výši 10 %? Tato 
sazba bude uplatněna u knih, 
léků a nenahraditelné dětské 
výživy. Současně došlo ke zrušení 
plánovaného zavedení jednotné 
sazby DPH ve výši 17,5 %.

… se v příštím roce pravděpodobně 
začne uplatňovat mezinárodní 
daňová smlouva s Lichtenštejnskem?
Lichtenštejnsko je jedinou zemí 
Evropského hospodářského pro-
storu, na kterou se doposud 
neuplatňovala obdobná pravidla 
jako na státy EU.

Zdroj: MO(O)RE NEWS CZECH – č. 11 / 2014
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•  Fandíme řemeslu - nový projekt na podporu řemesel 
v ČR prezentovaný na veletrhu formou společné expozice 
řemeslných cechů, ukázkami prací a řadou přednášek 
pro OSVČ, malé a střední firmy. V rámci Řemeslného dne 
pak budou předána ocenění zástupcům jednotlivých 
cechů za nejlepší řemeslný počin. 

Sobota 24. 1. 2015
•  Úspory energií v rodinných domech, EkoWATT
•  Kdy začít uvažovat o výměně střechy, Cech  klempířů, 
pokrývačů a tesařů ČR
•   Tepelná čerpadla v praxi
• Praktické zkušenosti s provozem fotovoltaických 
systémů

Další doprovodné aktivity, poradenství, cechy:
Stavební poradenské centrum s nezávislými odborníky – 
garant ČKAIT, ČVUT v Praze
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR – 20. výročí 
založení, Cechovní den 23. 1. 2015 
Cech malířů a lakýrníků ČR – mezinárodní soutěž učňů, 
poradenství
FANDÍME ŘEMESLU - společná expozice cechů v rámci 
nového projektu - garant AMSP ČR
Cech pro zateplování budov ČR, Centrum fasád
Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energií – 
garant EkoWATT 
Česká fotovoltaická asociace
Praktické ukázky řemesel
Prodej odborné literatury
Pokrývačské muzeum, Tegulárium a další sbírky
Veletržní noviny „STŘECHY dnes“

Soutěže:
Zlatá taška 2015 – soutěž o nejlepší exponáty veletrhu 
2015
Cena Cechu KPT ČR a Memoriál Jiřího Krmáška 
o nejlepší klempířské, pokrývačské a tesařské dílo 
realizované v roce 2014
Cena za řemeslný počin 2014 pro cechy zapojené 
v projektu „FANDÍME ŘEMESLU!“
Mezinárodní soutěž učňů – pořádá Cech malířů 
a lakýrníků ČR
Střechařský inzerát 2014 – 4. ročník soutěže o nejlepší 
počin v reklamě v oboru střech
Nejpoutavější expozice - návštěvnická anketa
Losování o střechu zdarma a další hodnotné ceny

NÁVŠTĚVNÍCI VELETRHU
Mezi tradiční návštěvníky patří stavební inženýři 
a technici, projektanti, architekti, investoři, 
realizační firmy, zástupci stavebních firem, prodejci 
stavebních materiálů,  řemeslníci, zástupci měst a 
obcí, vlastníci a provozovatelé veřejných budov, 
majitelé rodinných domů, pedagogové a studenti 
odborných škol. 
Využijte jedinečnou šanci potkat se jednou za rok 
na největší události v branži! Navštivte veletrh 
Střechy Praha 2015! Více na www.strechy-praha.cz

Veletrh Střechy Praha 2015 nabídne řadu novinek!
Kompletní přehled o současné nabídce materiálů pro 
stavbu a renovace střech nabídne 17. ročník veletrhu 
Střechy Praha. Tento nejvýznamnější středoevropský 
veletrh v oboru proběhne 22. – 24. 1. 2015 v PVA EXPO 
PRAHA Letňany, v souběhu s veletrhem obnovitelných 
zdrojů a úspor energií Solar Praha a veletrhy Řemeslo 
Praha a For Pasiv.

VYSTAVOVATELÉ
Předchozího ročníku souboru veletrhů se zúčastnilo 
na 250 společností z řad nejvýznamnějších výrobců 
a dodavatelů střešních materiálů, konstrukcí, izolací, 
střešních oken, doplňků,  fasádních systémů, nářadí 
a strojů či z řad firem nabízejících solární a fotovoltaické 
systémy. Ne jinak tomu bude i v roce 2015. Potěšující je 
zájem mnoha nových společností, které se na veletrhu 
budou prezentovat poprvé. Na veletrhu budou k vidění 
expozice renomovaných firem jako jsou Asko, Bramac, 
Büsscher a Hoffmann, Fakro, Fatra, Haas Fertigbau, HPI, 
Juta, Kingspan, KM Beta, Lightway, Liko-s, Linzmeier, 
Mediterran, Pražská energetika, Prefa,  Roto, Satjam, 
Sema, Stanley Black & Decker, Tegola, Tondach, Ursa, 
Velux a mnoha dalších významných společností.

NOVINKY V DOPROVODNÉM PROGRAMU 
Obsáhlý program konferencí, přednášek i praktických 
ukázek vytvořený v úzké spolupráci s předními 
odborníky, akademiky a za podpory cechů a profesních 
asociací je doplněn poradenskými centry pro všechny 
oblasti výstavby a pro úspory energií. Centra jsou 
k dispozici bezplatně po celou dobu veletrhu. Dále 
vybíráme novinky a zajímavá témata pro odbornou 
i širokou veřejnost.  

VELETRH STŘECHY PRAHA 2015
Čtvrtek 22. 1. 2015
• Konference IZOLACE 2015 - 16. ročník s nosným 
tématem „Systémy vodotěsných izolací spodní stavby“, 
A.W.A.L.
•  Zateplení kvalitně – výběr, realizace, užívání a údržba 
ETICS, Cech pro zateplování budov ČR
•  Živnostenský zákon, systém elektronické evidence 
 tržeb, druhotná platební neschopnost a insolvence 
a další témata pro podnikatele, Asociace malých a střed-
ních podniků a živnostníků ČR
•  Rekonstrukce střech - prevence poruch a možnosti
oprav šikmých i plochých střech, volba materiálů, rady 
investorům, dodatečné zateplení střech
•  Úspory energií v bytových domech, EkoWATT
•  Zelené střechy a fasády – příklady  úspěšných realizací 
v ČR, SZÚZ 
•  Módní přehlídka pracovních oděvů Snickers

Pátek 23. 1. 2015
•  Dřevěné konstrukce střech – odborné fórum s té-
maty: změny v druhové skladbě českých lesů, základní 
požadavky na střechy z hlediska architektury a 
konstrukce, rekonstrukce a opravy krovů, ochrana dřeva, 
kondenzace a vlhkost ve střeše, normové požadavky na 
střechy, třídění a značení konstrukčního dřeva, ČKAIT

• Mezinárodní odborná konference Coil-Coating - 
Moderní technologie výroby lehkých střešních krytin, 
Výhody a nevýhody plechových střech, Evropská 
asociace výrobců lakovaného plechu 
•  Bezpečnost práce na střeše – půldenní seminář
•  Zateplení kvalitně 
•  Rekonstrukce střech

Střechy Praha
STŘECHY PRAHA

Pořádá Střechy Praha s.r.o.  |  www.strechy-praha.cz

Firma

JménoVystavovatel:

Bez razítka � rmy je voucher neplatný.

Město

PSČ Telefon

E-mail

Ulice

VOUCHERDovolujeme si Vás pozvat na veletrhy

čt–pá 10–18, so 10–17
Odevzdejte tento vyplněný voucher přímo u vstupu.

Opravňuje ke vstupu na veletrh zdarma. Parkovné není součástí voucheru.

22. – 24. 1. 2015

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

®

zde odstřihněte
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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
Pučery 72
tel.: 321 790 652-3 
pucery@dachpark.cz

Přelouč - Valy
Pardubická 34 
tel.: 602 539 386
prelouc@dachpark.cz

Klenčí pod Čerchovem    
Klenčí pod Čerchovem 361 
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 194 
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

Pelhřimov 
U Prostředního mlýna 2478
tel.: 602 757 693
pelhrimov@chodska.cz

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


