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Střešní a fasádní panel PREFA FX.12
Maloformátová krytina PREFA FX.12 je unikátní díky svým ne-
pravidelným povrchovým zlomům, které umožňují vytvo-
řit futuristický design moderní střechy nebo fasády. Hliníko-
vá krytina FX.12 tak poskytuje z každého úhlu jiný pohled díky 
nekonečné hře světla a  stínů. Pro zachování nepravidelnosti 
povrchu je každý panel FX.12 již z výroby jedinečný. Lehké zlo-
my plochy se tak neopakují a i na velkých plochách jsou nepra-
videlné. Kromě individuálního optického vzhledu nabízí řadu 
praktických výhod v oblasti zpracování – ty vyhovují všem po-
žadavkům moderního i tradičního klempířského řemesla.
Krytina FX.12 je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku tloušťky 
0,7 mm. Je nerozbitná, tvárná, mimořádně stabilní, rezuvzdor-
ná a  bezúdržbová. Pokládá se na  plné bednění, na  střechu 
od sklonu 17 stupňů. Nabízí se ve velikosti dlouhého (1400 x 
420 mm) nebo krátkého (700 x 420 mm) obdélníkového tvaru. 
Výběr z mnoha barevných odstínů, záruka 40 let.

Usnadňuje klempířský život
Montáž krytiny FX.12 je jednoduchá díky důmyslným detai-
lům připojení a  přiloženému montážnímu návodu. Zavléká 
se na vazbu s minimálním přesahem 25 cm s využitím tzv. kó-
nické stojaté drážky. Ta zaručuje optimální ochranu proti deš-
ti, vlhkosti a  větru, minimalizuje příčné deformace a  zajišťu-
je samočištění odplavováním nečistot z drážky např. při deš-
ti. Jednotlivé panely mají rovněž předražené otvory pro uchy-
cení hřebíky nebo vruty na plné bednění. Nevyžadují tedy po-
užití samostatných příchytek. Navíc díky pravidelnému tvaru 
není potřeba provádět při pokládce šňůrování plochy. Výho-

dou krytiny FX.12 je také to, že vyrovná případné drobné ne-
rovnosti podkladu. Zkrátka FX.12 má všechny atributy, které 
klempířům usnadňují život.
Střešní a fasádní panel PREFA FX.12 společnosti PREFA Alu-
miniumprodukte s.r.o. vyhrál prestižní hlavní cenu za  nej-
lepší exponát veletrhu Střechy Praha 2012 s  názvem „Zla-
tá taška 2012“.

Už jsem na světě nějaký ten pátek, ale takovou zimu jako 
letos jsem již dlouho nezažil. V prvních třech týdnech led-
na bylo nezvykle teplé počasí, což umožňovalo pokračo-
vat v  práci na  střechách, které však v  závěru měsíce vy-
střídaly přívaly sněhu. Sněhová kalamita zasáhla celou re-
publiku a  práce na  střechách se úplně zastavily. Pár dní 
na  to přišly třeskuté mrazy, které nám připomněly, že 
i v zimě může být opravdu zima. A to všem! Mrazy vystří-
dal déšť a na našich provozovnách byl stále nezvyklý klid. 
Všichni čekali na příchod stálejšího a hlavně teplejšího po-
časí, které konečně přišlo. V době, kdy píšu tyto řádky je 
venku 22°C a před domem se prohánějí cyklisti a bruslaři 
na in-linech v tričkách. 

Sezóna tedy začíná a po pravdě řečeno, čekali jsme nápor 
na našich prodejnách, který by předcházející větu potvr-
zoval. Zatím to však vypadá, že se sezóna sice rozjíždí, ale 
velmi zvolna a opatrně. Signály, které od Vás, našich čte-
nářů přicházejí, zatím také nevyznívají příliš optimisticky.
Žádné námi očekáváné zlepšení stavebnictví se asi letos 
konat nebude. Stavět se bude málo a tak naše materiály 
a  Vaše práce bude směřována hlavně na  rekonstrukce. 
Lidé jsou pod vlivem médií, které je zahrnují informacemi, 
co všechno bude dražší a že budou mít hlouběji do kap-
sy, velmi opatrní. Se svými většími investicemi vyčkáva-
jí na dobu, kdy již bude jasné, jak to tedy všechno bude.

Jsem však optimista a  věřím, že i  když se zřejmě žád-
né zázraky konat nebudou, šikovní řemeslníci se prosadí 
v každé době. Takových znám celou řadu a od nich vím, 
že: „Sice to nebude žádný med, ale strach nemáme. Na-
bídek děláme hodně a tak věříme, že i tuto těžkou dobu 
zvládneme.“

A tak na závěr Vám přeji hodně štěstí, řemeslné zručnosti 
a  aby Vám vyšly všechny nabídky, které jste vytvářely 
k Vaší spokojenosti.

Jaroslav Fabry, 
jednatel spol. DACHDECKER



Střešní a fasádní panel PREFA FX.12 společnosti PREFA Alumini-
umprodukte s.r.o. vyhrál prestižní hlavní cenu za nejlepší expo-
nát veletrhu Střechy Praha 2012 s názvem „Zlatá taška 2012“.

INOVACE OD LINDABU!
Žlabový kotlík OMV má inovovaný systém uchycení. Výrobek je na-
bízen ve velikostech 125/87 a 150/100 a ve většině barev. 
Postupně zcela nahradí stávající kotlík SOK. 
V balení je 15ks/krabice.
  

Nové žlabové čelo RG 
ve velikosti 125 a 150 je již do-
stupné ve všech barvách Rainli-
ne. Čelo má jednodušší montáž, 
velmi dobrou těsnost a pevnost 
spoje, kterou zaručuje nový pro-
� l čela a těsnění z EPDM materiá-
lu o šířce 20mm. 
V balení je 24ks/krabice.

NOVÉ PÁLENÉ TAŠKY BRAMAC!
Od 1. března bude Bramac zákazníkům nabízet jako žhavou novinku i keramické tašky. Na výběr bude z šesti modelů. Opál, 
Granát 11 a 13, Topaz 13, Rubín 13, Smaragd, tento model byl přihlášen i do soutěže Zlatá taška a umístil se na druhém místě!

AKCE BOSCH
Právě probíhá kampaň profesionálního modrého nářadí BOSCH pro rok 2012. V termí-
nu od 1. 3. – 6. 7. 2012 nebo do vyprodání zásob máte možnost získat atraktivní bo-
nusové předměty – fotbalové dresy a šály. Pokud do 6. 7. objednáte profesionální ná-
řadí Bosch zahrnuté do  kampaně, bude 
k  tomuto produktu/setu automatic-
ky přidělen bonus, na  který máte nárok 
v závislosti na výběru konkrétního nářadí.

4 5

NOVINKY ZE SVĚTA STŘECHAŘŮ
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Novinky z DACHDECKERU Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ

Společnost FREUND 
uvádí na  trh nové ruční 
ohýbačky pro jednodu-
ché ohýbání tabulového 
materiálu!

Jsou použitelné pro všechny běžné 
materiály, maximální tloušťka ohýba-
ného materiálu je 1 mm.
(1 mm u hliníku a titan-zinku, 0,8 mm 
u mědi, 0,7 mm u oceli a 0,5 mm u ne-
rez)

STĚHOVÁNÍ PO LITOMĚŘICKU
Během pouhého jednoho roku vedle dosavadní pobočky v Li-
toměřicích rostla budova se dvěma novými showroomy a ob-
rovské skladovací prostory! Jeden ze showroomů měl být no-
vým prodejním stánkem střech! Koncem roku 2011 bylo vše 
hotovo a připraveno a tak došlo mezi vánočními svátky u DA-
CHDECKERU k velkému stěhování, nejen kanceláří, ale i mate-
riálu do zbrusu nového prostorného skladu! 
V showroomu najdete nejnovější modely oken, nářadí a oble-
čení, které leží na ploše větším než 80 m2 a nově uskladněné 
zboží se nachází na více než 500 m2 skladovací plochy. To vše 
jen o pár kroků vedle místa, kde se již od roku 2005 prodávaly 
střechy pod značkou DACHDECKER!

FOTBAL CUP 2012
V  neděli 11. 3. se uskutečnil 8. ročník FOTBAL CUPU. Tento-
krát se v hale TJ Lokomotiva Plzeň mezi sebou utkalo 17 týmů 
včetně PRVNÍ CHODSKÉ. Na hřišti bylo k vidění mnoho pěk-
ných fotbalových momentů a mezi týmy panovala zdravá ri-
valita. Dlouhá cesta se vyplatila týmu RYCHLÁ ROTA OSTRAVA, 
který zaslouženě vyhrál celý turnaj. Každý z týmů byl po záslu-
ze odměněn, výherci navíc obdrželi poukazy poskytnuté � r-
mou Tondach, Mediterran, Prefa, Bramac, Lindab a  Isola. Vě-
říme, že se všem turnaj líbil, a že se v hojném počtu setkáme 
i příští rok. 

VELETRH STŘECHY PRAHA 2012 
Na  začátku února se PRVNÍ CHODSKÁ zúčastnila odborné-
ho veletrhu Střechy Praha. V pořadí již 14. ročník se letos po-
prvé uskutečnil v moderním areálu PVA EXPO PRAHA Letňa-
ny a  přilákal celkem 18  642 návštěvníků. Na  celkové ploše 
4250 m2 vystavovalo 166 vystavovatelů ze 7 zemí. Značné-
mu zájmu návštěvníků se kromě samotných expozic � rem 
těšil i bohatý doprovodný program. 

Během pouhého jednoho roku vedle dosavadní pobočky v Li-
toměřicích rostla budova se dvěma novými showroomy a ob-
rovské skladovací prostory! Jeden ze showroomů měl být no-
vým prodejním stánkem střech! Koncem roku 2011 bylo vše 
hotovo a připraveno a tak došlo mezi vánočními svátky u DA-
CHDECKERU k velkému stěhování, nejen kanceláří, ale i mate-

V showroomu najdete nejnovější modely oken, nářadí a oble-
a nově uskladněné 

 skladovací plochy. To vše 
jen o pár kroků vedle místa, kde se již od roku 2005 prodávaly 
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ROTO & KM Beta 

Výhodou navrženého řešení pomocí šikmé střechy KM BETA 
se skrytým odvodňovacím systémem je především absen-
ce nutnosti údržby a čištění okapových žlabů od listí a nečis-
tot na těžko dostupných místech, především ve výškách. Stav-
ba bez viditelných žlabů a svodů vypadá lépe a neláká zlodě-
je kovů. Skrytý okapový systém není v zimě vystaven riziku po-
škození při sesuvu sněhu a nezamrzá. Při výstavbě nové šikmé 
střechy odpadá využitím skrytého okapového systému nut-
nost řešit výkopové práce pro napojení svodů do kanalizace. 
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KM BETA - podpoří rekonstrukce bytových domů Roto - plastové střešní okno a vnitřní ostění v dekoru Borovice a Zlatý dub

 

V září 2011 uvedla společnost Roto na  trh novinku pro pod-
zim 2011 – plastová střešní okna Roto Designo R7 a R4 v de-
korech Borovice a Zlatý dub a od března 2012 jsou tato střeš-
ní okna doplněna o plastové vnitřní ostění, které opticky ladí 
se vzhledem okna.

Propojení plastového pro� lu s  příjemným dojmem dřevěné-
ho masivu nepostrádá žádnou z výhod, které plastová střešní 
okna Roto nabízejí. 

Plastová střešní okna Roto se vyrábějí již více než 20 let a je-
jich životnost je nesrovnatelně vyšší než jakéhokoliv dřevěné-
ho střešního okna. Jsou vyráběna z osvědčených materiálů ně-
mecké kvality, proto výrobce garantuje na pro� l křídla i rámu 
15 let záruky proti prasknutí. Pro� l je odolný také proti UV zá-
ření.

Plastová střešní okna Roto Designo R4 a R7 v dekoru Borovice 
a Zlatý dub jsou standardně vybavena dvěma druhy izolačních 
dvojskel se součinitelem prostupu tepla celého okna Uw = 1,3 
W/m2K: Roto blueLine (..5) – tepelně-izolační dvojsklo, zvenku 
tvrzené, a Roto blueLine Plus (..8A) – tepelně-izolační dvojsklo, 
oboustranně bezpečnostní, se samočisticí vrstvou Aquaclear, 
zvýšenou izolací proti hluku a přehřívání. Všechna střešní okna 
Roto se vyrábějí s multifunkční klikou dole na křídle, aby okno 

bylo snadno ovladatelné i v případech, kde je v podkroví umís-
těno výše nad podlahou.

Inovovaný design v  odstínu Antracit metallic kopíruje trend 
antracitových střešních krytin a na první pohled upoutá svým 
inovativním vzhledem a  přesvědčí, že patří do  nové genera-
ce střešních oken Roto Designo. Podtrhuje tak eleganci celé 
střechy.

„výrobce garantuje 15 let záruky proti 
prasknutí pro� lu křídla i rámu“

Častým problémem bytových domů s  plochou střechou 
je zatékání. Důsledkem toho jsou nutné opakované a ná-
kladné opravy střešních izolací. KM Beta nabízí řešení po-
mocí nové šikmé střechy, která zatékání vyloučí a  navíc 
umožní další využití půdních prostor. V souvislosti s aktu-
ální akcí KM Beta slibuje bytovým družstvům a společen-
stvím vlastníků slevu na  materiál ve  výši -30 % a  k  tomu 
odborné technické poradenství zdarma! 

Navržené řešení společnosti KM Beta spočívá v nahrazení plo-
ché střechy šikmou. Právě šikmá střecha totiž lépe odvádí sráž-
kovou vodu, čímž je vyřešen problém krátké životnosti hydro-
izolace ploché střechy a dokola se opakujících závad. KM Beta 
navíc vyvinula originální řešení odvodnění střech bytových 
domů, které spočívá v tom, že šikmá střecha není z vnější stra-
ny opatřena podokapními žlaby a svody. Srážková voda se skrz 
odvodňovací tašku KM BETA dostává do skrytého okapového 
systému pod střechou. Odvodňovací taška  je navržena tak, že 
v otvorech rovných odvodňovacích ploch jsou vsazeny speci-
ální mřížky, které srážkovou vodu odvedou do žlabu pod kryti-
nou a zachytí všechny hrubé nečistoty. Díky napojení na skry-
tý okapový systém procházející vnitřkem domu navíc mřížky 
odvodňovacích tašek nezamrzají ani v největších mrazech. 

Pro nejrychlejší sleva
V  souvislosti s  probíhající akcí, v  rámci které KM Beta 
kontaktuje bytová družstva, získá každý poptávající, 
který se ozve do 30. 4. 2012, automaticky dárek.

Rychlým zájemcům, kteří smlouvu na  dodávku uzavřou 
do konce roku 2013, je navíc určena také sada exkluzivních 
výhod, a to: 

- 30% sleva na veškerý materiál KM Beta použitý při vý-    
   stavbě nové střechy (platí pro nové střechy i rekonstruk-
   ce, s podstřešním odvodňovacím systémem i bez něho) 

- poradenství a technický dohled KM Beta v hodnotě 
  30 tisíc Kč zcela zdarma

- prvních 5 klientů s kvali� kovanou poptávkou na paten-
  tovaný odvodňovací systém získá výkonný notebook 
  od společnosti Hewlett Packard zcela zdarma!

nejen střecha na dlouhá léta
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Lindab RG 
F1 mezi žlabovými čely...

...aneb z nuly na sto za 5 vteřin!

Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ  &  inzerce
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O  rozdílné kvalitě dodatečně práškově lakovaných systémů 
a  systémů z  předlakované oceli Lindab  již byla v  minulos-
ti v  Dachrevue zmínka. To, že okapy vyráběné z  předlakova-
né oceli mají své výhody v podobě dlouhé životnosti a bez-
údržbovosti celého systému je zřejmé. Díky kvalitnímu vstup-
nímu materiálu a špičkové technologii zpracování, může Lin-
dab zákazníkovi poskytnout nadstandardní záruky. Všechny 
tyto  vlastnosti jsou přínosem především pro  koncové uživa-
tele, ovšem  kvalitu a odolnost povrchu oceníte také při mon-
táži. Během instalace okapového systému Lindab Rainline si 
každý montážník uvědomí i další vlastnosti, které s sebou při-
nášejí vysoký komfort montáže a úsporu času. Lindab Rainli-
ne je stavebnicový systém, kde se jednotlivé prvky spojují na-
příklad pomocí upínacích patentů, které společně s  těsně-
ním z EPDM materiálu zaručují pevný a těsný spoj. Z hlediska 
rychlosti montáže je důležité, že většinu prvků lze osadit bě-
hem pár vteřin, bez nutnosti tmelení, či letování. Jakou časo-
vou úsporu to tedy přináší? Podívejme se na konkrétní srovná-
ní náročnosti instalace jednoho z prvků okapového systému. 

Žlabové čelo. 
Prvek, bez kterého se žádný okapový systém neobejde. I na té 
nejjednodušší sedlové střeše nalezneme 4 kusy žlabového 
čela. Je pro instalaci toho prvku důležitá přesnost zpracová-
ní, systém uchycení a pevnost a těsnost spoje, tedy následná 
funkčnost? Troufám si tvrdit, že ano. Důkazem je provedené 
srovnání montáže dvou typů žlabových čel – běžného a Lin-
dab Rainline. 

Instalace čela běžně dostupného okapového systému.
Pro jeho upevnění je zapotřebí opertlovat konec žlabu a  to 
s  patřičnou přesností, tak, aby si na  připravenou hranu čelo 
dobře sedlo. Po  té je zapotřebí pomocí kleští či kladiva do-
statečně uzavřít čelo po celém obvodu, aby se vytvořil pevný 
a těsný spoj. Jakmile je tato část montáže dokončena, je nutné 
přetmelení v místě spoje. Instalace tohoto typu čela při našem 
testu trvala 10 - 15 minut a je třeba konstatovat, že výsledek 
nebyl příliš uspokojivý. Díky pracovnímu postupu a velmi ne-
kvalitní povrchové úpravě došlo ke značnému poškození, jak 

čela tak podokapního žlabu. Vzhledem k tomu, že první pokus 
proběhl neúspěšně, bylo potřeba  opětovně zastřihnout hra-
nu žlabu, použít nové čelo a celý postup zopakovat. Představa, 
že by  u reálné montáže, následovala  minimálně další tři žla-
bová čela, není příliš optimistická. 

Instalace žlabového čela Lindab Rainline. 
Instalace probíhala díky zcela jinému systému uchycení na-
prosto jinak. Pevnost a těsnot čela RG (Lindab), zajišťuje čtyř-
násobná lamela z EPDM materiálu, toto čelo se aplikuje pou-
hým naražením na konec žlabu. Čelo je univerzální, tzn. je po-
užitelné pro levou i  pravou stranu a  nepotřebné ouško čela 
snadno odlomíte díky částečné perforaci. Pro opětovné de-
montování čela je zapotřebí vyvinout velké úsilí a je lépe pou-
žít gumovou paličku neboť lamela drží čelo opravdu výborně 
a to i na neoriginální, ne zcela kolmo řezané hraně žlabu! Čelo 
Lindab RG však lze opakovaně demontovat o opět osadit bez 
ztráty pevnosti spoje. Osazení toho čela zabralo při našem tes-
tu 5-10 vteřin!

Pokus o složitou a časově náročnou kompletaci běžného okapového 
systému. Vzhled zrovna posledním trendům neodpovídá.

Suma sumárum...
Pokud si tedy spočítáme, že budeme instalovat okapový sys-
tém na  rodinný dům se sedlovou střechou, což představu-
je 4ks žlabových čel, v případě prvním bude montáž čel trvat 
60minut (počítáme-li s tím, že se  vše podaří napoprvé) a v pří-
padě systému Lindab Rainline necelou minutu! Již v tuto chví-
li jsme s  instalací okapového systému Lindab Rainline hoto-
vi o  59 minut dříve a  se zcela jiným výsledkem po  estetické 
stránce a bez poškození povrchu. Podobné rozdíly v montáži 
bychom jistě nalezli i u ostatních komponentů a � nální úspora 
času by tak byla ještě větší. To stojí za úvahu, nemyslíte?

Jednoduchost a dokonale čistá práce, to jsou přednosti okapového 
systému Lindab.

Marek Dítě, produktový manažer Lindab Rainline, Topline
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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

BAUARTIKEL . FEUERVERZINKUNG

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

www.otto-lehmann-gmbh.de

Dodáme 
vám kvalitu.

Perfektní ochrana  
před sněhem a ledem přináŠíme kvalitu  

na střechu
sněhové zachytávače

střešní lávky

Bezpečnostní střešní háky

střešní háky

Objímky

kovová střešní okna

modulové střešní držáky 
(pro panely atp.)

Koupíte v sítích: 

www.otto-lehmann-gmbh.de

Nové kanceláře v Rudné - 
Chrášťanech
Prodejna a kanceláře PRVNÍ CHODSKÉ v Rudné – Chrášťanech 
se na konci února přestěhovaly do nové budovy. Nové pro-
story prodejny a kanceláří se zvětšily o 100 m2 na současných 
170 m2. Tím vznikly mnohem lepší podmínky nejen pro cel-
kem osm zaměstnanců pobočky, ale také pro zákazníky, kteří 
už nyní hodnotí změnu příznivě. 

Přestavba v Tesariu
V lednu prošla změnami také hala na výrobu příhradových 
vazníků v Trhanově u Klenčí. Ve všech výrobních prostorách 
byly zhotoveny nové průmyslové podlahy. V důsledku rozší-
ření haly se prodloužila linka na výrobu vazníků o 6 m, a díky 
tomu je nyní možné v Tesariu vyrobit příhradový vazník v kuse 
o rozponu 21 m. Stavební úpravy budou pokračovat na přelo-
mu března a dubna, kdy se budou do hal instalovat nová vrata 
a poté bude následovat nové osvětlení.

Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ



Je tu začátek nové sezony, jaký byl start do nového roku 
ve srovnání s loňskem?
Vzhledem k  velmi dobrému počasí byl začátek roku 2012 
v  našem oboru příznivý. To se však velmi rychle změnilo 
v průběhu února, kdy nastaly velké mrazy. Nové zakázky se 
začátkem roku vesměs nezačínaly, spíše se dodělávalo to, co 
se nestihlo v loňském roce. Byla očekávána tuhá zima  a hod-
ně sněhu a zakázky byly plánovány až na březen. 

Je už tzv. „krize“ pryč?
Z  mého pohledu je tato situace stále velmi špatná. Vlá-
dá v rámci úspor tento útlum bohužel ještě více podporu-
je a úsporné kroky neberou konce. Investoři stále převalu-
jí každou korunu, než jí investují. Banky se sice předhánějí 
v nabídkách a výši úroků, které jsou v současné době na mi-
nimu, ale požadavky na schválení hypoték, jsou velmi  přísné 
a sítem projde podstatně méně žadatelů než tomu bylo v le-
tech, kdy byly jistoty podstatně lepší. Myslím, že rok 2012, 
bude pro obyvatele ČR zase o něco těžší a tím i pro všechny 
� rmy, které jsou závislé na jejich investicích.

Jak vidíš aktuální situaci na trhu se střechami, potažmo 
stavebninami.
Letošní rok bude velmi podobný tomu loňskému. Staveb-
nictví  se stále točí hlavně kolem rekonstrukcí starších sta-
veb. Z důvodu stále rostoucích cen energií se lidé pouštějí  
do zateplení jak střešních plášťů, tak fasád. Ceny se opět tla-
čí velmi nízko, což různými akcemi opět podporují i  výrobci. 
Co se ale bohužel stále zhoršuje, je platební morálka. Stav je 
opravdu znepokojivý a riziko nezaplacení stále větší. 

O  jaké střešní krytiny je mezi vašimi zákazníky největ-
ší zájem?
Z důvodu poměru rekonstrukcí je stále velký zájem o lehké 
krytiny, zejména o plechové taškové tvary, které jsou ideální 
na výměnu za starý eternit nebo šindel. Podíl lehkých krytin 
stále roste, ale nejvíce se ještě stále prodává skládaná těžká 
krytina v betonovém nebo keramickém provedení.

Jaká střecha se ti nejvíce líbí?
Skládaná keramická a  konkrétně Stodo 12 černá glazura 
od Tondachu.

Pozoruješ, že by se v  oblasti střech stávalo něco tren-
dem? 
Myslím, že se tato oblast stále více zaměřuje na přírodní ma-
teriály, které nazatěžují životní prostředí. Stále více výrobců 
mění image a  oslovují investory přes ekologii, životní pro-
středí, bezpečí, kvalitu apod.. Na trhu se stále více objevu-
jí doplňkové střešní materiály za velmi nízké ceny, která je 
často na úkor kvality, což považuji za negativní jev, jehož ná-
sledky zjistíme po pár letech.

Nějaké novinky v oblasti střech, či okapových systémů?
Výrazná revoluční novinka se na  trhu neobjevila. Jako vý-
znamnou změnu považuji keramické tašky v  sortimentu 
� rmy Bramac. Nově na trhu působí výrobky Benders, které  
rozšířily nabídku betonových krytin. Několik výrobců rozší-
řilo sortiment o nadkrokevní izolace, které jsou ideálním ře-
šením izolace střešního pláště, aktuálně například � rma IKO.

Na co podle tebe nejvíce slyší koncoví zákazníci? Cena, 
kvalita, záruka...?
Koncový zákazník samozřejmě požaduje kvalitu, která je za-
jištěna co nejdelší zárukou. Vše toto by chtěl za co nejnižší 
cenu, která v mnohých případech ovlivní i jeho prvotní po-
žadavky na  kvalitu. V  nemalém počtu je však také konco-
vý zákazník ovlivňován realizační � rmou, která je v  dnešní 
době výrazně orientována na cenu a v mnohých případech 
jsou prodávány velmi levné materiály  s velmi nízkou kvali-
tou.

Máš nějaká přání pro letošní rok?
Přeji všem čtenářům prvotně hlavně pevné zdraví, bez kte-
rého jsou ostatní přání těžko splnitelné.
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Je tu začátek nové sezony, jaký byl start do nového roku 
ve srovnání s loňskem? 
Začátek sezony jsem loni nezažil, ale vzhledem k číslům je 
podstatně lepší. Doufám, že to vydrží celý rok.

Je už tzv. „krize“ pryč? 
Připadá mi, že vzhledem k  zásahům našich politiků se 
„úspěšně“ drží a ještě dlouho bude.

Jak vidíš aktuální situaci na trhu se střechami, potažmo 
stavebninami.
Co se týká rodinných domů, tak se situace oproti minulým 
rokům výrazně nezměnila. Poptávek na střechy je poměrně 
dost, ale hodně se tlačí na ceny. Lidé si často nechávají dělat 
spoustu nabídek pro porovnání, ale bohužel jediné co srov-
návají je cena, nikoliv kvalita nabízeného zboží. Nevím jak 
je to jinde, ale u nás na severní Moravě je to silně ovlivněno 
Polskem. To tlačí dolů jak cenu, tak kvalitu.

O  jaké střešní krytiny je mezi vašimi zákazníky největ-
ší zájem?
Možná proto, že jsme kraj s velkými hutěmi, tak je plech v li-
dech nějak zakotven, takže asi největší zájem je o plechové 

Lukáš Houra

Vedoucí nákupu 
DACHDECKER

Věk: 32

Od kdy jste na � rmě: 2.4.2002

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky: 
sport, dům, auta, � lmy

Oblíbené jídlo a pití: 
knedlo zelo, víno

Domácí mazlíček: Labradorka Bára

Nejoblíbenější  hudba:  � lmová a taneční

Oblíbený dopravní prostředek: auto

Kontakt: houra@dachdecker.cz

JAK TO VIDÍ ... 
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Ing. Radim Řepecký

Manažer pobočky Frýdek-Místek
PRVNÍ CHODSKÁ

Věk: 34

Od kdy jsem ve � rmě: březen 2011

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky: 
jakýkoliv sport

Oblíbené jídlo a pití: 
česká kuchyně, ryby, dobré pivo

Domácí mazlíček: rhodezský ridgeback Cobbe

Nej hudba:  rock

Oblíbený dopravní prostředek: kolo

Kontakt: rrepecky@chodska.cz

krytiny, ať už falcované, nebo pro� lované. Ostatní typy kry-
tin jsou na tom asi všechny stejně.

Jaká střecha se ti nejvíce líbí?
Tak asi bych měl říct, že ta, kterou mám doma, ale líbí se mi 
každá střecha, která je dobře udělaná. Nádherné jsou např. 
střechy z břidlice.

Pozoruješ, že by se v  oblasti střech stávalo něco tren-
dem? 
Trendem se bohužel stává to co v  jiných oblastech, nejen 
v  naší branži. Tlačí se na  cenu a  stává se to jediným hod-
notícím měřítkem. Lidé jsou schopni si kvůli pětistovce dát 
na dům materiál, který vydrží 2 roky jen proto, že teď je to 
vyšlo levněji, to že za ty 2 roky je bude stát oprava 5x tolik 
neřeší.

Nějaké novinky v oblasti střech, či okapových systémů?
Novinka, která mě asi nejvíce zaujala a mohla by být i vel-
kým přínosem pro pobočku je fenolická nadkrokevní izola-
ce. Od tohoto roku jsme se o tento materiál začali více za-
jímat a  k  mému potěšení se poměrně velký zájem objevil 
i mezi zákazníky.

Na co podle tebe nejvíce slyší koncoví zákazníci? Cena, 
kvalita, záruka...?
Tak už jsem to asi dostatečně popsal nahoře. Bohužel jak se 
říká je cena „až“ na prvním místě. 

Máš nějaká přání pro letošní rok?
Tak z  pracovního pohledu, abych navázal na  práci z  roku 
2011 a rok 2012 byl podstatně úspěšnější jak pro pobočku 
ve Frýdku – Místku, tak pro celou PCHSS. V soukromí, asi aby 
všichni mi blízcí byli zdraví, ostatní už se dá ovlivnit.

„Jak  to
vidí...“
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RUUKKI & Onduline
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Společnost Onduline byla založena v  roce 1950 v  Paříži, 
kde byla poprvé na trh uvedena lehká střešní a obklado-
vá deska vyrobená z organických vláken a sycená bitume-
nem. Díky oblíbenosti, kterou krytina získala, patří dnes 
� rma Onduline se zastoupením ve  více než 100 zemích 
světa mezi největší výrobce asfaltových desek. 

V České republice má společnost Onduline od roku 1993 za-
stoupení pobočkou Onduline stavební materiály, spol. s r.o. se 
sídlem v Praze. Od svého vzniku poskytuje � rma zákaznický 
servis pro své obchodní partnery po celé republice a neustá-
le zlepšuje a  upevňuje své postavení na  trhu lehkých střeš-
ních krytin. Sortiment společnosti se neustále rozšiřuje tak, 
aby uspokojil rostoucí potřeby svých zákazníků. 

Asfaltová střešní taška ONDUVILLA
Novinkou v nabídce společnosti Onduline Stavební Materiá-
ly spol. s r.o. je lehká asfaltová střešní taška ONDUVILLA vhod-
ná pro zastřešení různých typů střech. Díky 3D efektu vytvá-
ří krytina Onduvilla vzhled podobný běžným taškám a nabízí 
tak estetické řešení a velkou užitnou hodnotu za dostupnou 
cenu. Díky nízké hmotnosti (pouze 4kg/m2) je krytina vhod-
ná také pro rekonstrukce. Jednoduchost pokládky ocení ze-
jména zákazníci, kteří si jednoduché střešní konstrukce (per-
goly, altány, zahradní domky apod.) chtějí vytvořit svépomocí. 
V případě členitějších střešních konstrukcí však doporučuje-
me pokládku svěřit zkušené realizační � rmě. Vše co na střechu 
potřebujete, naleznete v  jednom komplexním řešení systé-
mu Onduvilla. Všechny doplňky jako hřebenáče, závětrné liš-
ty, ukončení hřebene či nároží jsou vyrobeny ze stejného ma-
teriálu a barvy tak, aby střecha působila esteticky jednotným 
dojmem. Základní montážní návod je vyobrazený na každém 
balení krytiny, které obsahuje 15 šablon Onduvilla (4,65m2). 
Díky malým rozměrům těchto šablon (106 x 40cm) je velmi 
jednoduchá jak přeprava, tak i manipulace s krytinou. 

Při správném dodržení základních principů montáže slouží 
krytina Onduvilla ke spokojenosti zákazníka dlouhou dobu.   

ONDULINE

Střešní šindel BARDOLINE
V  nabídce lehkých střešních krytin společnosti Onduline je 
také ucelená škála asfaltových střešních šindelů BARDOLINE. 
 
BARDOLINE PRO S 125 – tvarově i barevně nejširší nabídka 
vysoce kvalitních asfaltových šindelů se skelnou nosnou vlož-
kou o vysoké gramáži. Povrch je tvořen stálobarevným čedi-
čovým keramizovaným posypem. Kromě základních tvarů 
jsou v nabídce i zcela nové originální tvary Design a dvouvrs-
tvá Opera. 

BARDOLINE PRO – cenově velmi zajímavá nabídka, která ob-
sahuje také 3D provedení střešního šindele. K dispozici jsou 
zde i dva typy se samolepící plochou, která nahrazuje klasic-
ké termobody. 

BASE a samolepící BARDOFIX – základní řada, která předsta-
vuje ekonomické řešení pro většinu jednoduchých střešních 
konstrukcí jako zahradní domky, altány, pergoly, garážová stá-
ní, chaty, přístřešky turistických odpočívadel a dalších podob-
ných objektů. 

Výhodou šindelů BARDOLINE je jejich nízká hmotnost, která 
zbytečně nezatěžuje konstrukci krovu a také její poměr ceny 
k  užitným vlastnostem. Balení krytiny je přizpůsobeno pro 
snadnou manipulaci a  transport. Samotná pokládka šindele 
BARDOLINE je velice jednoduchá a rychlá, proto je možné mít 
celou střechu hotovou i svépomocí během krátké doby (v pří-
padě jednoduchých konstrukcí). Pokládka se provádí na dře-
věný záklop, který se vytvoří z vyzrálých prken nebo OSB de-
sek. Na  záklop doporučujeme použít podkladní pás ONDU-
BAR, který zajišťuje nejen ochranu proti vodě před samotnou 
pokládkou šindele, ale také vyrovnává případné nerovnosti 
záklopu. V  nabídce jsou dále veškeré doplňky potřebné pro 
pokládku jako kroucené hřebíky, tmely, aerátory, výlezy, sně-
hové zachytávače, odvětrávací tvarovky atd.

Onduvilla

Onduvilla Bardoline

Skutečně bezstarostný projekt nové střechy začíná snad-
ným nákupem. Zajet přímo do skladu a odjet s novou stře-
chou vaším vozem? To je přesně to, co můžete udělat se 
střešní krytinou Finnera od společnosti Ruukki. Finnera je 
výsledkem vývoje modulární střešní krytiny společností 
Ruukki - můžete si tak vyzvednout standardizované šab-
lony přímo ze skladu. Pro šikovného člověka Finnera zna-
mená nejsnadnější způsob, jak si bez cizí pomoci položit 
vlastní střechu.  

Finnera má stejně působivý vzhled jako tradiční střešní kry-
tiny. Dodává se ve standardní velikosti šablon 119 x 70,5 cm, 
které můžete snadno přepravit od prodejců. Kompaktní mo-
duly jsou velmi snadno použitelné díky nízké hmotnosti a for-
mátu, který je připraven k přímé montáži (veškeré příslušen-
ství je součástí balení). Pro rozhodnutí o koupi dokonce ani ne-
potřebujete složité měření střechy, protože materiál může být 
kdykoliv doplněn.  

Finnera je vhodná pro všechny typy střešních krytin, pro nové 
domy ale i renovace a šablony se přizpůsobí jakémukoliv tvaru 
a rozměru střechy. Velkou výhodou krytiny Finnera je revoluč-
ní ohyb přední hrany, který nejen působí velmi esteticky, ale 
také maximalizuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a po-
máhá zvýšit životnost střechy. 

FINSKÁ

KVALITA

RUKKI_inzerce_223x75_Rodinka_R_v2.indd   1 16.03.12   13:41

Přestože se jedná o modulární střešní systém, jednotlivé šab-
lony nejsou v konečném důsledku viditelné - jednotlivé prv-
ky k sobě perfektně přiléhají a vytvářejí hladký povrch, který 
odolává extrémním klimatickým podmínkám opravdu skvě-
le. Pokud se rozhodnete pro krytinu Finnera, nemusíte tak mít 
starosti s bouřkami, mrazivou zimou, nebo horkým letním po-
časím. Kromě své technické jedinečnosti, je výhodou Finnery 
vysoká kvalita povrchové úpravy, tj. barevná povrchová úpra-
va, která střechu účinně chrání před korozí vlivem vlhkosti 
a UV zářením. Můžete tak na vlastní kůži ocenit kvalitu jak při 
instalaci, tak také při shlédnutí konečného výsledku - solidní 
a skvěle vypadající ocelové střechy.

S  krytinou Finnera  lze pracovat prakticky v  každém poča-
sí. Nabízíme vám efektivní řešení ocelové střešní krytiny, kte-
rá umožňuje rychlou instalaci bez starostí se skladováním. 
Krytinu Finnera nyní navíc koupíte za  speciální akční cenu 
217 Kč/ks.  

Jste již rozhodnuti? Největší volba je teď na vás - tmavě hnědá, 
červená či černá? 

Více informací na www.ruukkistrechy.cz

RUUKKI - Zrychlete stavbu či rekonstrukci střechy s krytinou Finnera 

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

4m ohýbačka 
s posuvnými nůžkami

a další: schlebach, piccolo, odvíječka
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provedeních. Design a funkčnost je chytře spojena například 
v  taškách jménem Mediterran Coppo®, které jsou inspirová-
ny antickým stylem. Tašky Mediterran Coppo® jsou k dostání 
v barvách terracotta a antická červená a mají speciální vícevrs-
tvovou povrchovou úpravu. Do řady Coppo® patří také tašky 
Venezia, Ferrara a Modena se speciální rozptýlenou povrcho-
vou úpravou. Vyznavače moderního stylu bydlení jistě potěší 
tašky Rundo®, které svým technickým řešením představují ob-
raz moderní estetické krytiny, která je vhodná i pro krytí klasic-
kých objektů.

Luxusní břidlice
Ve  světě bydlení nyní dominují jednoduché prvky. Na  tento 
fakt společnost Mediterran CZ samozřejmě nezapomíná. Dů-
kazem toho jsou tašky Zenit® s  jednoduchým pravidelným 
obdélníkovým tvarem a  přepracovaným homogenním povr-
chem v atraktivních barevných provedeních - carbon, cihlově 
červená, antická červená. Naprostým unikátem je střešní taška 
Zenit® břidlice, která svým reliéfním povrchem připomíná pří-
rodní břidlici a vytváří tak neotřelou a luxusní podívanou. Jako 
poslední přibyla do rodiny střešních krytin taška Coppo® Mo-
dena. I ta má speciální povrchovou úpravu a je jedinečná svý-
mi barevnými odstíny a tóny, které připomínají slunečné pláže.
Mediterran CZ nabízí střešní krytiny i dalších typů. Stačí si vy-
brat.

MUZEUM & MEDITERRAN
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MEDITERRAN CZ - Špičková střecha zaručena

Mít to pod střechou se vyplatí. Mít to pod kvalitní střechou 
se vyplatí hned několikrát. Kvalitní střešní krytina je bezpo-
chyby zárukou spokojeného bydlení. Pokud chcete spokoje-
né bydlení, měla by vás zajímat nabídka specialisty na střeš-
ní krytiny – společnosti Mediterran CZ. 

Specializovaná výroba
Společnost Mediterran se výrobou střešních krytin zabývá již 
řadu let. Na začátku stála tradiční ruční výroba klasických střeš-
ních tašek. Nyní probíhá výroba střešních tašek na moderní pl-
noautomatizované lince, což umožňuje výrobu vysoce kvalit-
ních tašek se skvělými vlastnostmi i atraktivním designem.
 

Speciální povrchová úprava
Mediterran CZ nabízí střešní tašky ve dvou povrchových úpra-
vách – prvním typem jsou tašky řady Colorsystem s dvojitým 
akrylátovým nástřikem, který dává taškám výborné vlastnos-
ti jako je tvrdost, vysoká odolnost proti opotřebení a extrém-
ní těsnost. Současný nejvyšší stupeň inovace společnosti Me-
diterran představuje ale technologie EVO, která otevírá nové 
dimenze ve výrobě střešní krytiny. Střešní tašky označené EVO 
jsou vzhledem k použitým materiálům a preciznosti výrobních 
procesů zárukou kvality a  dlouhé životnosti. Tašky typu EVO 
se vyznačují vysokým leskem a velmi hladkým a tvrdým povr-
chem, který ještě lépe odolává přírodním vlivům.          

Antická linie a extra moderní vzhled 
Mediterran CZ nabízí špičkové střešní tašky v několika různých 
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POKRÝVAČSKÉ MUZEUM

Vladimír ZábranskýVladimír Zábranský

V  šestém čísle seriálu se dostáváme na  Kolínsko, které má 
značnou tradici ve  výrobě střešních tašek. Okres Kolín leží 
ve  Středočeském kraji, rozloha okresu je 744 km2 a  počet 
obyvatel je něco málo přes 90 tisíc osob. V okrese Kolín je 89 
obcí, z toho 6 měst a 3 městyse. Před 100 lety bylo na Kolín-
sku několik významných cihelen.

Firma Theodor Buzek (nar. 1861) a  Josef Hrdlička (narozen 
1872 - zemřel 1914) vznikla v roce 1909, kdy koupila od kolín-
ského architekta Čeňka Křička kruhovou cihelnu v Kolíně. V ci-

helně se mimo jiné vyráběly tašky obyčejné, falcové i prejzo-
vé. V roce 1923 živnost převzal po svém otci Jan Buzek, který ji 
provozoval až do roku 1948, kdy byla vyhláškou ministra prů-
myslu znárodněna a začleněna do podniku Středočeské cihel-
ny, národní podnik. V  naší sbírce máme dochované falcovky 
s nápisem Buzek & Hrdlička v Kolíně (obr. 1).
Další tašky z Kolína měly na spodní straně falcovek signaturu  
F. Kuchař Kolín (obr.2). František Kuchař st. se narodil 10. čer-

vence 1861 v Červených Pečkách. Kruhovou cihelnu v Kolíně 
(na Kutnohorském předměstí) vybudoval v letech 1895–1896. 
Od roku 1914 ji vedl za nemocného otce syn téhož jména – 
František Kuchař ml., který se narodil 11. července 1894 v Po-
děbradech. Po  smrti Františka Kuchaře st. 28. 2. 1939 cihel-
nu zdědil František Kuchař ml. společně se svojí sestrou. Pro-
voz v cihelně byl z nařízení okupačních úřadů zastaven v roce 
1942. Po  válce se již Františku Kuchařovi nepodařilo provoz 
obnovit.
Kruhové cihelně rodiny Žertů, kde se vyráběly proslulé „žer-
tovky“ jsme se věnovali již ve čtvrtém pokračování našeho se-
riálu a proto jim dnes nedáme další prostor.
V naší sbírce máme zastoupenou kopii „Společenské smlouvy 
majitelů a nájemců cihelen pro Kolín a okolí“ z 16. října 1936. 
Smlouvu podepsali: Jan Buzek a Anna Luňáková, Josefa Jelín-

ková, František Kratochvíl, František Kuchař, Ing. Lev Veletov-
ský, Josef Višňák, Rudolf Žert a Bedřich Žert. Smlouva o dva-
nácti stranách například řešila zastupování zájmů členů vůči 
úřadům nebo společný nákup veškerých potřeb pro cihlářské 
podnikání.
Moderní kruhovou cihelnu v  Chotuticích vybudoval v  roce 
1896 podnikatel Josef Jouza z nedalekých Peček. Jak je uvede-
no v obecní kronice, vyráběly se zde mimo jiné i „tzv. patentní 
tašky francouzské velmi praktické a vyhledávané“. V roce 1902 
se jako majitelé cihelny uvádějí bratři Jouzové (jednalo se 
pravděpodobně o syny výše zmíněného Josefa Jouzy st. – Jo-
sefa Jouzu ml. a jeho bratra Václava Jouzu). V roce 1925 vyhlá-
sil Václav Jouza (již jen jako samostatný majitel) úpadek svých 
podniků v Chotuticích (kromě cihelny zde v letech 1919 - 1920 
vystavěl i moderní parní mlýn). Objekty byly v dražbě prodá-
ny za 2 400 000 Kč � rmě Čihák, Slavík a spol. (jednalo se o Kar-
la Čiháka, ing. Václava Slavíka a Františka Bydžovského). O� ci-
álně se � rma nazývala Chotutická cihelna Čihák, Slavík a spol. 
Chotutice – zástupce Karel Čihák, Poděbrady. V roce 1943 bylo 
do obchodního rejstříku poznamenáno, že je � rma v likvidaci 
a v roce 1944 byla � rma z rejstříku vymazána. Tašky z této ci-
helny měly vyraženy na spodní straně název Chotutice (obr.3)
Pokračování článku o  cihelnách z  Kolínska bude otištěno 
v příštím čísle.

V případě, že máte více informací k jakékoli výrobně na Ko-
línsku i  jinde, vlastníte staré fotogra� e a  dokumenty nebo 
máte zajímavý exponát a jste ochotni se o znalosti či materi-
ály podělit, ozvěte se prosím na muzeum@chodska.cz . Rádi 
Vás kontaktujeme, případně za Vámi zajedeme.

obr. č. 3

obr. č. 1

obr. č. 2
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DACHDECKER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRVNÍ CHODSKÁ

DACHDECKER DACHPARK

Zdice

Frýdek-Místek

Nymburk

Mělník

Kunovice

Rudná

Kostelec 

Vysoké Popovice

Pardubice

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

kde nás najdete

Teplice

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


