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Hliníková střecHa
se zárukou 40 let

střechy | Fasády | sOLaR WWW.PReFa.cOM

Existuje 10 dobrých důvodů pro značku PREFA: hliníkové střešní a fasádní prvky včetně doplňků odolávají vichřicím, jsou 
rezuvzdorné, nerozbitné, lehké, stálobarevné, optimální pro rekonstrukce, ekologické, krásné a tvoří jeden kompletní systém. 

Navíc se zárukou 40 let na barvu a jakost materiálu. Široký výběr z barevných odstínů, tvarů, typů a povrchových úprav 
střešních a fasádních prvků nabízí nekonečné variace při plánování a projektování. Jednoduchý a bezpečný systém pokládky 

je přitom zárukou spolehlivého a dlouhodobě funkčního řešení bez kompromisů. 

střecHa
silná Jako BÝk!

BoHatÝ vÝBěr Barev v celém systému včetně okapů

PREFA falcovaná šablona, bílá, SUPERBLOCK ZT GmbH, foto: Hertha Hurnaus

preFa aluminiumproDukte s.r.o.  
Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař, t +420 281 017 110, e office@prefa.com
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PREFA KM Beta LINDAB
záruka až 40 let

MUZEUM
Cihelny Kolínska

nové doplňky do systému Více prostoru pro rodiny

Marek Dvořák a Jiří Hartl Kapucínský klášter Sokolov
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Svět se zbláznil. 
Nebo alespoň tak to letos vypadá. Půlka Evropy má 
nehorázné dluhy a byla zvyklá žít nad poměry. Štědrý 
sociální program různých vlád (levých i pravých) způ-
sobil, že si teď nikdo nechce utahovat opasky. Lidé 
jsou zvyklí, že se mají dobře a že pro to dost často 
není třeba ani nic dělat. 
Případ Řecka je notoricky známý. Idea, že blahobyt a 
prosperita přijde bez práce a odříkání je ale největší 
lež současné Evropy, která má však bohužel krátké 
nohy. Dohání nás to a brzy to pocítíme. 
Proto je dnes více než kdy jindy potřeba pro každou 
firmu (nebo rodinu) mít jasnou vizi a strategii, jak ob-
stát v dnešní, rychle se měnící době. V době, kdy za-
čínají chybět peníze mezi investory, kdy je práce na 
střechách poněkud méně než bychom rádi a v čase, 
který opravdu prověřuje charakter každého partnera. 
Ať obchodníka a řemeslníka nebo majitele firmy či 
jeho zaměstnance. 
V blízké budoucnosti obstojí jen ti nejlepší, kteří pra-
cují systémově (a třeba i jen podle  selské logiky) a 
v dobách hojnosti mysleli na zadní vrátka a udělali 
si nějakou rezervu. Ti z nás, kteří se nebojí ještě více 
zabrat a poprat se s osudem. Naříkat, že něco nejde, 
není řešením. Řešením je změna postupů, které neve-
dou k cíli. Dělat věci jinak, lépe, efektivněji. To je cesta, 
kterou je potřeba se vydat. Teď se ukáže, kolik z nás 
takových je. Lidí schopných něco změnit. Zjistíme,  
kolik takových lidí máme ve firmách. Jsem přesvěd-
čen, že nás bude dost a budoucnost není tak černá. 
Ale zákonitě to bude bolet. To je jisté…

Vladimír Zábranský
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Novinky z DACHDECKERU Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ

IBF PÁRTY S FIRMOU BRAMAC
Při příležitosti konání 17. ročníku mezinárodního stavebního 
veletrhu pozvala ve čtvrtek 26. 4. PRVNÍ CHODSKÁ společně s 
firmou BRAMAC své zákazníky – pokrývačské firmy – k návště-
vě veletrhu a poté na párty, která proběhla v přátelské atmo-
sféře v restauraci Výtopna nedaleko brněnského výstaviště.
Na párty dorazilo celkem zhruba šedesát pozvaných hostů z 
realizačních firem převážně z moravského regionu, a kromě 
zaměstnanců PRVNÍ CHODSKÉ se zúčastnili také obchodní zá-
stupci firmy BRAMAC. Příjemné skoro letní počasí přispělo k 
dobré náladě a k vzájemné výměně zkušeností. Věříme, že i 
tato akce napomohla k upevnění přátelských vztahů a už teď 
se těšíme na další podobné příležitosti k setkání.

PŘESTAVBA POBOČKY V KLATOVECH
V klidných zimních měsících proběhla rekonstrukce prodejny 
na pobočce PRVNÍ CHODSKÉ v Klatovech. Zásadní změnou 
je zvětšení prodejny - původní prodejna o velikosti 46 m2 se 
rekonstrukcí rozšířila na velmi pěkných 95 m2, změn doznala 
také venkovní fasáda, a zároveň vznikla nová kancelář pro dva 
obchodní zástupce. Věříme, že komfortnější podmínky kromě 
našich zaměstnanců uvítají i naši zákazníci. Rekonstrukci pro-
váděla Divize stavby PRVNÍ CHODSKÉ, která odvedla kus po-
ctivé práce a znovu ukázala, že patří mezi špičku na stavebním 
trhu. Pokud budete mít cestu do Klatov, můžete nás navštívit 
na adrese v Jateční ulici. Rádi Vás v naší nové prodejně přiví-
táme.  

Střešní výlez  VLT pro nezateplené půdní prostory.
Velikost 025: 45 x 55 cm (029: 45 x 73 cm)
Instalace do skládaných střešních krytin s maximální
výškou profilu 80 mm.

Materiál: Rám - dřevo s jednovrstvým bezbarvým lakováním
Křídlo - lakovaný hliník, přední část RAL 7043 (šedá),
zadní část RAL 7004 (šedá) 
Hliníkové lemování je integrované na rámu okna.

Zasklení - Všechny skla jsou bez povrchových úprav a pokovení
3 mm plavené sklo
10 mm vzduch
3 mm plavené sklo

tv =  0,82
g =  0,78

Po několika letech při-
chází IKO s nabídkou 
samolepivých podklad-

ních pásů, které jsou pro poskytnutí  
a platnost záruky vyžadované na sklo-

ny střech 15-25° a jsou vhodné taktéž 
na přesahy u okapů střech jakýchkoliv 
sklonů, kde může docházet ke zvýšené-
mu riziku zatečení v důsledku hromadění 
sněhu a tvorbě ledových bariér.

Quality TEST: IKO Armourbase Stick 
byl proděravěn několika hřebíky, naho-
ru byla nanesena voda a celý testovaný 
vzorek byl ponechám přes noc. I druhý 
den je spodní strana suchá a žádná voda 
tak neprotekla!

Novinka v sortimentu v oblasti profesionálního svařování plastů! 
univerzální ruční přístroj TRIAC AT.

INOVACE A VÝHODY 
•	 je	o	100	g,	tedy	o	10%,	lehčí	než	jeho	předchůdce	Triac	PID
•	 snadné	čištění	vyjímatelných	filtrů
•	 množství	vzduchu	až	190	l/min	(tj.	o	10	%	více)
•	 maximální	teplota	až	700	ºC	(z	původních	650	ºC)
•	 automatické	vychlazení	a	vypnutí
•	 indikace	nutnosti	výměny	uhlíků	elektromotoru	
•	 veškeré	příslušenství	(trysky,	reflektory	apod.)	plně	kompatibilní

Sedmdesát osob pozvala společnost DACHDECKER na neza-
pomenutelnou noc do malé, leč pěkné vesničky za Mladou 
Boleslaví. Středověk kam se podíváš, aneb Dětenická krčma a 
středověký hotel jako poděkování zákazníkům za dlouhodo-
bou spolupráci. Naše zákazníky hned po příjezdu čekal jeden 
zážitek za druhým. Po tom, co se jim dostalo drzého, dobo-
vého přivítání od recepční a zavedl je na pokoj liliput (nebo 
stará ježibaba se svící), přišel šok. Dřevěné postele s velkýma 
péřovýma duchnama, kamenná podlaha, latrína, mycí koryto 
a sprchový kout s konví. A to byl teprve začátek!
Po ubytování se všichni sešli na dvoře, kde si mohli prohléd-
nout, jak se kdysi věšeli zloději na pranýři. Další štace byla jen 
pár metrů vzdálená a tou byla prohlídka pivovaru. Nebyla to 
však obyčejná prohlídka, ale jak už Vás asi napadne, byla z 

doby nedávno minulé. Hosté dostlali výklad o tom, jak se kdysi 
pivo vařilo a přítomné dobové náčiní dodávalo výkladu správ-
nou atmosféru. Pak přišlo ale to hlavní. 
Do krčmy ke kamenným stolům zasedli všichni se sklenkou 
horké medoviny, ale jistě tušíte, nezůstalo jen u ní, brzy se k ní 
přidalo i místní výborné nefiltrované pivo a panáky skvělých 
kořalek. Zanedlouho se dostavila pořádná kopa jídla a jak říkal 
místní pingl.:  „Holota se dobře nažrala, což?“. Po jídle se konal 
dobový program a nechyběli muzikanti, fakýr, tanečnice, hadí 
muž a mnohé další. I to však nebyl konec. Následovala další 
várka výborného jídla a pak další a další pivo a pití. Druhý den 
ráno si každý mohl vyzkoušet středověkou snídani. Všem se 
akce moc líbila a my pevně věříme, že se zase při nějaké po-
dobné akci všichni zase společně setkáme!



RHEINZINK je výrobní 
značka slitiny čistého 
zinku	 ryzosti	 99,995	 %	
a exaktně definovaných 
příměsí mědi a titanu. 
Nejvyšší kvalita je dů-
vodem mezinárodního 
uznání střešních, fasád-
ních a odvodňovacích 
systémů RHEINZINK. Rozhodující je prvotřídní titanzinková 
slitina a nejmodernější výrobní technologie respektující i nej-
vyšší ekologické požadavky. Jakostní pečetí QUALITY ZINC® 
udělenou	TÜV	Rheinland/Berlin-Brandenburg	a	certifikací	dle	
DIN EN ISO 9001:1994 splňuje RHEINZINK nejvyšší jakostní po-
žadavky, určuje nové měřítko kvality a stává se moderním sta-
vebním materiálem s budoucností, který byl nezávislým gré-
miem AUB certifikován jako materiál ohleduplný k životnímu 
prostředí. Komplexně vybudovaný servisní systém podporuje 
řemeslníky, stavebníky a projektanty službami přizpůsobený-
mi jejich požadavkům. 

• materiál nejvyšší kvality
• bez údržby
• bez nátěrů
• dlouhá životnost
• materiál ohleduplný k životnímu prostředí
• bezproblémové zpracování
• řešení bez rizika = odborné technické  
  poradenství zdarma

RHEINZINK je dodáván ve třech provedeních:
- leskle válcovaný
 - „předzvětralýpro – modrošedý“ 
 - „předzvětralýpro – břidlicově šedý“

Střešní krytiny a opláštění fasád
Rozsáhlá nabídka střešních a fasádních systémů umožňuje ve-
dle klasických řešení individuální řešení pro každý styl a vkus. 
RHEINZINK je více než stavební materiál - představuje uce-
lený systém. Od výroby materiálu, dodávky až po bezplatné 
technické poradenství orientované na praxi. I pro řemeslně a 
projekčně komplikované zakázky tak lze nacházet řešení bez 
rizika. 

Kompletní systém odvodnění střech
Svými zhruba 500 komponenty zaručuje RHEINZINK - pro-
gram odvodnění střech jistotu do detailu propracovaného a 
na sebe navazujícího sortimentu. Prvky odvodňovacího systé-
mu se vyrábí ve třech úpravách povrchu a v provedení kulatý 
a hranatý. Montáž a kombinace dílů systému je pro řemeslníky 
díky přesnosti lícování obzvláště jednoduchá.

Další informace o materiálu RHEINZINK si vyžádejte na e-mailu 
info@rheinzink.cz, nebo na pobočkách spol. DACHDECKER,
PRVNÍ CHODSKÁ a DACHPARK.

RHEINZINK JE TITANZINEK.
NE KAŽDÝ TITANZINEK JE RHEINZINK.

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

6 7

re uv e RHEINZINK & KM Beta 

strana   6 strana   7

KM BETA - Střešní systém je širší o nový betonový doplněkRheinzink - značkové jméno pro titanzinek

Betonová střešní krytina, tradiční komodita společnosti  
KM Beta, neztrácí na své oblibě. Investor může vybírat hned ze 
dvou atraktivních tvarů (KMB BETA a KMB HODONKA), sedmi 
barevných variant (cihlová, višňová, hnědá, šedá, černá, zele-
ná, modrá) a čtyř možností povrchové úpravy: Standard (bez 
povrchové úpravy), Elegant (matný vzhled), Briliant (lesklý 
vzhled) a Efekt (kombinace dvou odstínů - višňové a černé). 
Kromě krytiny zahrnuje střešní systém KM BETA také více než 
50 doplňkových výrobků a široký sortiment okrasných střeš-
ních prvků. 

Předpokladem dlouhé životnosti a vysoké spolehlivosti střeš-
ního pláště je však nejen kvalitní střešní krytina, ale i perfektní 
provedení detailů. Specifikem současné doby je umisťování 
stále většího množství zařizovacích předmětů na střešní plo-
chy. Jedná se především o satelity, zařízení pro bezdrátové in-
ternetové připojení, antény, kamerové systémy nebo světelné 
reklamy. To však vyžaduje propojení silových nebo datových 
kabelů skrz střešní plášť. 

KM Beta proto představuje novinku, 
tašku kabelových prostupů, určenou 
pro profesionální, spolehlivé a bezpeč-
né vedení kabelů skrz střešní plášť. Jde  
o monolitický celobetonový prvek, který 
tvoří základní taška KMB BETA opatřená 
širokým prstencem se třemi plastovými, 
stupňovitými průchodkami ve spodní 
části. Nová taška kabelových prostupů může být umístěna  
v libovolném místě střešní plochy, v blízkosti připojovaného 
zařizovacího předmětu. Podle počtu a průměru připojovaných 
kabelů se odpovídajícím způsobem odříznou plastové prů-
chodky, které jsou součástí střešní tašky. 

Betonové doplňky nahrazují plastové varianty
První betonové doplňky představila společnost KM Beta již 
více než před dvěma lety. Jednalo se o tašku odvětrací a tašku 
anténní. Od té doby se betonové doplňky staly běžnou sou-
částí realizovaných střech a postupně nahrazují plastové va-
rianty. Mají totiž oproti nim spoustu předností. Nejdůležitější 
je přitom podstatně delší životnost. Zatímco životnost beto-
nových doplňků činí až sto let, životnost plastových doplňků 
je jen přibližně třetinová. I proto může KM Beta nabídnout 
zákazníkům na betonové doplňky záruku stejně dlouhou jako  
u základních střešních tašek – 30 let! Další výhodou je fakt, že 
betonové střešní doplňky jsou levnější než plastové. KM Beta 
je jediným výrobcem betonových střešních doplňků na čes-
kém trhu. 

Podrobnější informace o materiálech  
KM Beta a aktuálních akcích získáte 
u prodejců DACHDECKER, PRVNÍ CHODSKÁ  
a DACHPARK!

Nyní výhodně!
Pokud investor plánuje nejen novou střechu, ale celou stavbu 
nebo rekonstrukci domu, „padnou mu do noty“ výroční slevy 
na	materiály	KM	BETA	ve	výši	až	-50	%!	KM	Beta	totiž	letos	slaví	
sto let od zahájení výroby vápenopískového zdiva v Bzenci na 
Hodonínsku a jako dárek garantuje stovce nejrychlejších zá-
kazníků	balíček	exkluzivních	slev,	a	to	-20	%	na	vápenopískové	
zdivo	SENDWIX,	-30	%	na	betonovou	střešní	krytinu	a	dokonce	
-50	%	na	nové	maltové	a	omítkové	směsi	PROFIMIX!	Podmín-
kou je současná objednávka všech tří komodit najednou.

nejen střecha na dlouhá léta
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VÍCE PROSTORU PRO POMOC DĚTEM I RODIČŮM

Classic je základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále 
barev a dvou strukturách povrchu: matné a lesklé. Jde o nejčastěji 
využívanou povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užitné 
hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou Classic se pro 

své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativ-
ních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných 
budov a rodinných domů.

Systém povrchové úpravy Premium poskytuje zvýšenou odol-
nost proti UV záření a ochranu proti korozi, což se projevuje delší 
životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná 
stabilita povrchu Premium zajistí dokonalý vzhled krytiny po dlouhá 

desetiletí a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně 
znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také větší 
mechanickou odolnost. Povrchová úprava Premium je moderní pov-
rchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

Classic systém povrchových úprav C

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, 
je systém povrchové úpravy Elite ta nejlepší volba! Díky unikátnímu 
složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých para-
metrech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. 
Povrchová úprava Elite má jemně strukturovaný povrch a vyniká 

v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti kor-
ozi i UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. 
Použití tohoto materiálu je široké od okapového systému přes 
taškové krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro 
složitější strojové nebo mechanické zpracování.

Záruka
15 let

Elite systém povrchových úprav E

PremiumNOVINKA systém povrchových úprav P

Záruka
20 let

Záruka
30 let

Nové systémy
povrchových úprav Lindab

vlastnosti
• vysoká odolnost proti UV záření  
 a znečištěnému ovzduší
• vynikající ochrana proti korozi
• vysoká barevná stabilita
• odolný proti mechan. poškození
• atraktivní odstíny
• příznivá cena

vlastnosti
• vynikající ochrana proti UV záření  
 a znečištěnému ovzduší
• poskytuje nejlepší ochranu proti korozi
• největší barevná stabilita
• nejlépe odolává mechanic. poškození
• nejdelší předpokládaná životnost
• atraktivní odstíny

vlastnosti
• široká škála barev
• 2 možnosti struktury povrchu  
 – lesklý a matný
•  nízká cena

ví
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v souladu s přírodou
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Realizace patrové nástavby pro Středisko sociální prevence 
v Olomouci komplexním systémem Lindab Construline

Stavba:  Středisko sociální prevence
      Na Vozovce, Olomouc

Stavební firma: Vymětal s.r.o., Litovel
Konstrukční systém: Lindab Construline
Dodavatel: Lindab, s.r.o.
Realizace: leden-květen 2011

Nové podlaží Střediska sociální prevence tvoří tenkostěnná kon-
strukce LindabConstruline, opláštěná odvětrávanou fasádou  
z bezúdržbové  falcované krytiny Lindab Seamline.

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace: 
je zařízením poskytující sociální služby zaměřené na pomoc a 
podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším oso-
bám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Architek-
tonická kancelář Studio JKL byla v roce 2004 postavena před 
nelehký úkol. Vytvořit nástavbu celého podlaží Střediska so- 
ciální prevence, přičemž nebylo možno využít stávající střešní 
konstrukci objektu díky její nevyhovující pevnosti. Nutnost 
postupného odbourávání krovu s průběžnou výstavbou nové 
konstrukce – tedy zejména rychlost realizace – bylo jedním z 
nejdůležitějších kritérií při volbě systému LindabConstruline 
jako nosné stavební technologie. 

Nástavba byla koncipována jako jednoduchý kompaktní tvar 
se sedlovou střechou s minimálním sklonem 5°, pro zdůrazně-
ní nové konstrukce kompletně opláštěný plechovou fasádou i 
krytinou – vše falcovaná krytina LindabSeamline v barvě stří-
brná metalíza.

Tenkostěnná ocelová konstrukce rostla postupně. Na zemi 
montážníci připravili jednotlivé stěnové rámy, které byly v 
okamžiku odstranění příslušné části krovu vyzdviženy na stře-
chu a umístěny na věnec obvodového zdiva a ihned doplněny 
konstrukcí střechy s bedněním a fólií. Postupně bylo doplňo-
váno opláštění deskami Fermacell na stěnách s následnou 
montáží roštu a bednění odvětrané fasády. Na závěr proběhly 
klempířské práce položení bezúdržbové krytiny LindabSe-

amline na stěny a střechu s montáží bezpečnostních prvků  
LindabSafety (sněhové zábrany a lávky pro přístup ke komí-
nům). 

Foto Lindab:
1/ Tenkostěnnou střešní konstrukci nástavby tvoří jednoduchá 
sedlová střecha se sklonem 5°, která byla vztyčována po částech 
souběžně s  odstraňováním původní střechy.

2/ Vnitřní stěny nástavby tvoří desky Fermacell. Na opláštění stěn 
i na  střechu byla použita švédská  falcovaná krytina Lindab Se-
amline. 

PŘIDANÁ HODNOTA 
Součástí dodávky společnosti Lindab bylo statické posou-
zení konstrukce a kompletní montážní dokumentace pro 
projektanta i montážní firmu. Samozřejmostí byl odborný 
dohled na průběh samotné montáže. Na konstrukci byly do-
dány ocelové pozinkované profily typu RY/SKY 150 se štěr-
binami pro obvodové stěny, C/U4 120 na vnitřní nosné stěny 
a C200 na konstrukci krovu. Pro opláštění a zastřešení byly 
dodány předfalcované pásy LindabSeamline v barvě stříbr-
ná metalíza s odvodněním LindabRainline. Na střešní kryti-
nu i odvodnění se systémem povrchové úpravy Lindab Elite 
se vztahuje záruka 30 let. Komplet byl doplněn sněhovými 
zábranami a lávkami se zábradlím LindabSafety.

Zdroj: Lindab
Autor: Ing. Petr Hynšt, specialista na lehké konstrukce  
(petr.hynst@lindab.com)
Foto: Pavel Matoušek

OZDOBY, 

KTERÉ

STŘECHU

ZKRÁŠLÍ

VAŠÍ

8060,- K
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7540,- K
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č

2015,- K
č

* ceny jsou uvedeny bez DPH
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Jak jsi u Vás ve firmě přišel k „titulu“ odborníka na plech 
a klempířinu?
Dobrá otázka, nicméně realizoval jsem spousty zakázek 
z různých atypických plechových materiálů a to mne dle 
mého názoru na tuto pozici dostalo. Umím si poradit z lecja-
kým materiálem. Navíc moji kolegové si zvykli se mě na toto 
ptát a já jelikož neumím dobře říkat ne, tak jim ty informace 
zajistím. Tudíž se ze mě stal jakýsi „expert“ na plechy. 

Kdybys stavěl dům, co by sis vybral za okapy a proč?  
Nejspíše bych zvolil hliníkové, asi Prefu . Je to ekologické a 
líbí se mi to.  Navíc kvalita je pro mne důležitá do budoucna 
kdy bych se již nechtěl starat o údržbu a výměnu už vůbec 
ne. Alternativně bych volil například Lindab nebo měď (je 
ale kyselá). Rozhodně bych vynechal levné materiály, nebu-
dí důvěru, ale chápu, že ne každý má na kvalitní materiál. 

Co z oblasti klempířiny a plechů prodáváš s největší ra-
dostí? 
Spíše bych řekl co mě nebaví. Nebaví mě materiály jako 
pozink a lakovaný pozink. Nemyslím si, že by to bylo příliš 
kvalitní, ale samozřejmě cena u těchto materiálů je důvod 
proč se toto kupuje. Jen užitek je dle mne sporný. Já bych 
zvolil kvalitu i za cenu vyšší. Například hliník (Prefa) nebo ti-
tanzinek.  U všech materiálů, ale platí, že polovina životnosti 
a více je přímo spojena s realizační firmou a kvalitou práce 
kterou odvede.  

Změnila se nějak poptávka po plechu u vás na pobočce 
za posledních 5 let? 
Ne ve své podstatě nijak zásadně. Jen se rozšiřuje sortiment 
prodávaných plechů a požadavky zákazníků. Na druhou 
stranu přibývá zákazníků, kteří chtějí užitek dlouhodobý = 
není pro ně rozhodující kriterium cena, ale kvalita materiálu 
a životnost. Umějí pochopit a nechají si vysvětlit proč je pro 
ně ten který materiál vhodný a co jim přinese. 

Rozhoduje se zákazník poměrem cena-výkon, nebo 
striktně jenom cenou, či kvalitou?  
Nejsem si jist, jsou zákazníci, kteří chtějí kvalitu a cenu mají 
až na druhém místě. Jsou ale i tací, kteří se ptají prvně na 
cenu a o kvalitu jim třeba vůbec nejde. Tudíž nelze říci ani 
jedno ani druhé. Je ale špatně, že se nabízí špatný materi-
ál za cenu kvalitního, ale když se zákazník nechá ovlivnit  
a nerozumí tomu, je to těžké. Tímto samozřejmě nemyslím 
kvalitní prodejny střešních materiálů, ale takové podmní 
prodejce, kteří objíždějí a nabízejí.  

Dokážeš říct, zda jsou u toho sortimentu vidět rozdíly  
v kvalitě a zpracování? 
No jistě, je to stejné jako u aut. Mercedes i Kia jsou auta. Ale 
svezte se – je to dost podstatný rozdíl. Stejně je tomu i u ma-
teriálů. 

Máš pro zákazníka nějaké doporučení?  
Ano, především musí zákazník vědět co od materiálu očeká-
vá a chce. Na základě tohoto umíme poradit doporučit. Bez 
tohoto je to jen střílení naslepo co když se chytne.

Co čekáš od letošního roku – pracovně nebo třeba  
i osobně? 
Především očekávám a těším se na to, že zákazníci začnou 
lépe specifikovat své potřeby a přání. Dále doufám, že se 
zlepší i servis dodavatelských firem.  Osobně – hlavně zdraví 
a štěstí, co si přát více.  Našim zákazníkům i těm budoucím 
více zakázek z kvalitních materiálů. 
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Marek Dvořák

Manažer pobočky Kladno
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Jiří Hartl

Prodejce - specialista
PRVNÍ CHODSKÁ

Věk: 33

Od kdy jsem ve firmě: od roku 1997 

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:  
rodina, houbaření, chalupaření

Oblíbené jídlo a pití:  
pivo a cokoliv z prasete

Domácí mazlíček: manželka

Nej hudba:  tři sestry

Oblíbený dopravní prostředek: auto

Kontakt: jhartl@chodska.cz

Jak jsi u Vás ve firmě přišel k „titulu“ odborníka na plech 
a klempířinu?
Nebudu říkat odborníka, ale spíše poradce. Štafetu jsem pře-
bral po Milanovi Sartoriusovi, který přešel od klempířiny k 
jiné komoditě. Moje znalosti o klempířině  jsem získal záslu-
hou školení, porad, návštěv výrobců a konzultací s klempíři 
a hlavně musím zmínit rádce po telefonu - Davida Vašína. 

Kdybys stavěl dům, co by sis vybral za okapy a proč?
Ze široké nabídky, kterou máme v sortimentu bych asi vo-
lil hliníkové okapy Prefa. Na okapovém systému tohoto vý-
robce se mi líbí čtyřicetiletá záruka, široká barevná škála a 
jednoduchá montáž. Montážní firmy by pro urychlení práce  
jistě ocenily teleskopické koleno nebo spojování pomocí le-
pící sady.

Co z oblasti klempířiny a plechů prodáváš s největší ra-
dostí?
S radostí prodám materiály, o kterých vím, že s nimi v bu-
doucnosti nebudou žádné problémy. Mimo již zmíněné Pre-
fy je to např. okapový systém Lindab, u plechů je to ttz VM 
Zinc, Lindab a v neposlední řadě měď. Po letech co jsem u 
firmy se mi zmíněné materiály velmi osvědčily. Velkou radost 
mi udělá i to, když vidím jak si spousta klempířů pořizuje 
klempířské nářadí na doplnění výbavy. Na tom je vidět, že 
klempíři si váží svoji dobře odvedené práce a neváhají inves-
tovat do vybavení, které jim potom práci ulehčí.

Změnila se nějak poptávka po plechu u vás na pobočce 
za posledních 5 let?
Před lety se více  prodávala měď, v současné době je nej-
větší zájem o titanzinek nejenom v přírodním provedení, ale 
stoupá zájem i o jeho zvětralé varianty. V oblibě je hlavně 
u koncových zákazníků i lakovaný pozink. Zvětšila se i  po-
ptávka po neznačkových materiálech, které se tlačí na tu-
zemský trh.

Rozhoduje se zákazník poměrem cena-výkon, nebo 
striktně jenom cenou, či kvalitou?
Zde hraje roli to, kdo je zákazníkem. U většiny zakázek vel-
kých stavebních firem, kde jsou jasně dány požadavky, roz-
hoduje určitě cena. U klempířů je rozhodující poměr cena 
–výkon a je i spousta fajnšmekrů, u kterých je kvalita na prv-
ním místě.   

Dokážeš říct, zda jsou u toho sortimentu vidět rozdíly  
v kvalitě a zpracování?
Rozdíly vidět jsou, ale ne vždy na první pohled. Někdy zákaz-
ník rozdíl pozná až po montáži a to už je pozdě litovat toho, 
že při nákupu neznačkového zboží ušetřil několik stokorun 
místo toho, aby koupil prověřenou kvalitu.

Máš pro zákazníka nějaké doporučení?
Nebát se investorovi nabídnout kvalitnější variantu jejich 
požadavku, pokud s tím bude investor souhlasit tak nemusí 
mít strach z reklamací.

Co čekáš od letošního roku – pracovně nebo třeba  
i osobně?
Pracovně očekávám tvrdý  boj s konkurencí o každou  zakáz-
ku a zvýšenou poptávku po levnějších materiálech, to vše 
souvisí s propadem ve stavebnictví. A osobně? Snad klidnou 
dovolenou a pěkné léto. 

Jak  to
vidí...

Věk: jsem ještě mlád

Od kdy jste na firmě:  Od poloviny roku 2004

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:   
Rodina, jízda na kole , hokejbal, motorka

Oblíbené jídlo a pití:  
mám rád českou klasiku. Pití – preferuji ochucené vody  

Domácí mazlíček:  MARMAR  = Marta a Markéta – dvě 
holky jako lusk . Je s nimi spousta legrace a práce

Nejoblíbenější  hudba:   Metallica , AC DC  apod 

Oblíbený dopravní prostředek:  Motorka, kolo a auto je 
nutnost

Kontakt: dvorak@dachdecker.cz
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Tajemné střechy - kostel sv. Jakuba 
Jak jsme v minulých číslech slíbili, vydáváme se s Vámi opět na 
tajemné výpravy po našem okolí. Opět jsme zavítali do Soko-
lova -  do kostela sv. Jakuba Většího na Starém náměstí. 

Jedná se o objekt z 13. století, který prošel několika přestav-
bami do nynější barokní podoby. Na první pohled zaujme 
svou věží, kterou stavěli za trest odsouzení. Samotný přístup, 
jak bývá zvykem, je velmi těsný po strmém schodišti, na konci 
ale otvírá nebývalý rozhled po okolí stavby. Věž dříve sloužila 
i jako ubikace pro ponocného a dokonce sem byl v době prů-
myslového rozmachu zavedena i elektřina na svícení a osvět-
lení věžních hodin. Dokládá to i starý zapomenutý elektroměr 
na zdi světnice ponocného. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o věž s funkčními hodinami, 
neodolali jsme a prohlídli jsme si, nyní už značně zmoderni-
zovaný, hodinový stroj  i samotné hodiny.
Samotná půda nad lodí kostela stále svědčí o řemeslné zruč-
nosti tehdejších tesařů a poskytuje i mnohé informace o teh-
dejších klempířích. V útrobách půdy jsou stále k nalezení sta-
ré okapové háky a některé prvky původních okapů, dochoval 
se i dnes již nefunkční naviják na lustry, které dříve sloužily k 
osvětlení hlavní lodi kostela. Nyní jsou „odborně“ nahrazeny 
slabým ocelovým lankem obtočeným okolo trámu, což si vy-
sloužilo komentář jednoho z přítomných: „Já se ani nedivím, 
že se ty lidi tam dole modlí“. 

Jako třešničku na dortu jsme si opět nechali zvonici a věžní 
cibuli. Kam někteří vylezli až ke zvonkům, které zvoní každou 
čtvrt hodinu. Bohužel zrovna v nepravou chvíli a tak si odnes-
li i zážitek v podobně leknutí a zalehlých uší. Možná jedinou 
věcí, která narušuje tajemno objektu je jeho poloha v centru 
města a samotná „modernizace“ objektu hliníkovou krytinou 
a novým hodinovým strojem. Dále pak zastínění rozhledu 
směrem k nové části města třináctipatrovými paneláky.
Více snad opět řeknou fotografie uvedených míst, které 
mnohdy zachytí víc než psané slovo. Pokud nám tedy mož-
nosti dovolí, zavedeme vás příště do kostela sv. Petra a Pavla 
v Kostelní Bříze. 

V případě Vašeho zájmu se těšíme i na informace od Vás, 
popřípadě na nabídky prohlídek „tajemných“  zákoutí  ve 
vašem okolí. Své náměty, nebo fotografie zasílejte na adre-
su redakce, nebo přímo na e-maily našich redaktorů.

Kostel sv. Jakuba na Sokolovském Starém náměstí.

Výhled z místnosti pro ponocného.

Trojice fotografií starých kostelních hodin a hodinového stroje .

Trojice složitý výstup na kostelní výšku, starý zvon a půdní pro-
story kostela svatého Jakuba.

Systém sněhových zábran 
pro krytinu Rapid

Toto nově vyvinuté systémové řešení Vám nabízí vysoce efektivní, 
hospodárné a technicky originální zabezpečení Vaší střechy s krytinou 
SATJAM Rapid. Systém kotev zajišťuje přenesení zatížení přímo do 
nosné konstrukce bez rizika poškození střešní krytiny. Podrobnější 
informace jsou uveřejněny v novém montážním návodu pro montáž 
„systému sněhových zábran střešních krytin SATJAM“ – naleznete jej 
na www.satjam.cz.

do 31. 8. 2012Startovací AKCE 

NOVINKA

do 31. 8. 2012Startovací AKCE 

NOVINKA

–10 %–10 %
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Základní pravidlo pro montáž
Krytinu Finnera je možné pokládat z pravé i levé strany avšak 
dle znázorněného postupu. Je nezbytné výškově střídat uklá-
dání šablon (šablony č. 1 a č. 2 budou mít zámky pod šablonou 
č. 3). Pokud nechcete, aby se 
na jednom místě setkávaly 
rohy čtyř šablon, je možné 
každou druhou řadu 
posunout vodorovně 
o šířku modulu, případně 
i o polovinu šablony. (obr. 3)
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POKRÝVAČSKÉ MUZEUM

Vladimír Zábranský

V sedmém čísle seriálu pokračujeme pokračováním na Ko-
línsku, které má značnou tradici ve výrobě střešních tašek. 
V minulém čísle jsme zmínili firmy Buzek & Hrdlička z Kolína, 
kruhovou cihelnu Františka Kuchaře a podnik rodiny Žertů, 
jejichž majitelé byli zakládajícími členy sdružení majitelů a 
nájemců cihelen pro Kolín a okolí. Zmínili jsme i podnik v ne-
dalekých Chotuticích.

Továrna na šamoto-
vé a hliněné zboží 
Josefa svobodné-
ho pána Hrubýho z 
Gelenj v Červených 
Pečkách“ byla vy-
budována v letech 
1901–1902 Josefem 
svobodným pánem 
Hrubým z Gelenj 
(1866–1943), synem 
tehdejšího majite-
le červenopečec-
kého velkostatku 
Theodora Hrubého 
svobodného pána 
Hrubého z Gelenj (+ 
1914). V roce 1909 
nabízela mimo jiné 
„glazurované tašky 
různých barev, oby-

čejné tašky, glazurované prejzy a háky, obyčejné prejze a háky, 
drážkové tašky (francouzské), obyčejné, térované a glazuro-
vané, ozdobné háky a věžní tašky všeho druhu“. Ve 30. letech 
firma inzerovala „tašky obyčejné, taše 2falcové, taše systém 
Steinbrück, krytinu prejzovou 26, 40 a 45 cm, taše věžové, hře-
benové háky různých tvarů, větráky na hřebeny“. V roce 1942 
přešel celý velkostatek včetně cihelny do nucené německé 
správy. V květnu 1945 se navrátil do rukou Karolíny Hrubé a 
jejího syna Jaromíra. Na počátku roku 1948 byla zavedena na 
podnik národní správa a v témže roce byl znárodněn a začle-
něn do podniku Středočeské cihelny, n. p. Po požáru objek-
tu v roce 1963 zde byla výroba postupně utlumována. V roce 
1993 byl objekt vrácen v restituci Jaromíru Hrubému. Tašky, 
které máme zastoupeny v Pokrývačském muzeu, mají nápis  
TOVÁRNA ČERVENÉ PEČKY. 

Fotografie bohužel nejde použít, přeci jen je písmo poměrně 
neostré. Místo toho otiskujeme firemní hlavičkový papír z roku 
1909 (obr.1).

3. dubna 1894 koupil Matěj Souček stojící cihelnu ve Velimi od 
Josefa Bareše. Jaroslav Souček pak postavil v roce 1925-1926 
novou moderní kruhovou cihelnu.  V roce 1927 však tragicky 
zahynul utonutím v bazénu. Cihelnu převzal Otakar Souček. 
Cihelna vyráběla hladké tašky a „dvoufalcové“ lisované tašky. 
Začátkem 2. světové války byl provoz navždy zastaven. Tašky 
se signací J.SOUČEK VELIM  (obr.2) jsou nedílnou součástí na-
šeho Pokrývačského muzea.

Cihelna v Molitorově byla vybudována Jaroslavem Veselým, 
majitelem velkostatku Molitorov, v roce 1907. Zprvu byla po-
stavena kruhová Hoffmanova pec. Od roku 1920 se ze sezón-
ního stává závod s celoročním provozem. Po požáru v roce 
1943 byl celý závod přestavěn a zrekonstruován. Firma v tu 
dobu zaměstnávala 200 dělníků a 8 úředníků a tašky byly vět-
ším dílem vyváženy do Německa.  Vyhláškou ministerstva prů-
myslu byl v roce 1948 znárodněn a začleněn do Středočeských 
cihelen, n.p.  ve sbírce máme zastoupeno větší množství tašek 
s různou signaturou. Nejpočetněji jde o S.C.Molitorov (obr.3) 
a Jaroslav Veselý Molitorov (obr.4).

Z historických pramenů máme zachycenu i cihelnu v Týnci 
nad Labem. Z této cihelny bohužel žádnou tašku ani třeba pí-
semný materiál, plány či doklady nemáme.

V případě, že máte více informací k jakékoli výrobně na Ko-
línsku i jinde, vlastníte staré fotografie 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. 4 Molitorovská taška se signaturou Jaroslava Veselého

obr. 3 Molitorovská taška se signaturou S.C.

obr. 2 tašky J. Souček Velim

Skutečně bezstarostný projekt nové střechy začíná snadným 
nákupem. Zajet přímo do skladu a odjet s novou střechou va-
ším vozem? To je přesně to, co můžete udělat se střešní kryti-
nou Finnera od společnosti Ruukki. Finnera je výsledkem vý-
voje modulární střešní krytiny společností Ruukki - můžete si 
tak vyzvednout standardizované šablony přímo ze skladu. Re-
voluční ohnutí přední hrany maximalizuje odolnost při změ-
nách počasí a vytváří nádherné ukončení střechy, dokonce  
i při použití malého formátu plechu. 

Kladečský plán? 
Jelikož je krytina dodávána na paletách přímo k prodejci, není 
nutné pro tento druh krytiny vyhotovovat žádný kladečský 
plán! Spotřebu krytiny je totiž možné jednoduše vypočítat. Po-
kud budeme např. uvažovat o sedlové střeše o ploše 100 m2 

(rozměr obou ploch 10 x 5 m, s komínem), potřebné rozměry 
pro výpočet krytiny jsou: 
efektivní šířka = 1,14 m, efektivní délka = 0,66 m
5 m : 0,66 m = 7,57 = 8 ks ve vertikálním směru
10 m : 1,14 m = 8,77 = 9 ks v horizontálním směru
Celkový počet plechů bude tedy (8 x 9)  x 2 = 144 ks. Pro správ-
né provedení detailu okolo komína bude k tomuto množství 
nutné přidat ještě 2 ks šablon.

Laťování 
Od spodní hrany první latě na horní hranu druhé latě dodržte 
220 - 250 mm a mezi ostatními latěmi dodržte osovou vzdále-
nost 330 mm. Optimální rozměr latí je 60 x 40 mm, přičemž je 
důležité držet rovnoběžný směr laťování s linií okapové hrany. 
(obr.1) Poté doporučujeme rozložit šablony v ploše tak, abyste 
zkontrolovali vzdálenosti jednotlivých latí. (obr.2)

Umístění a počty šroubů 
Umístění šroubů je znázorněno na obrázku 4 s tím, že jejich 
počet	by	měl	být:	RA	4.8	x	20	mm…4	až	5	ks/m2,	RA	4.8	x	35	
mm…7	ks/m2.	Šrouby	RA	4.8	x	20	mm	v	místě	podélného	spo-
je zašroubujte mimo 
kapilární žlábek.

Samotná montáž 
Na začátku montáže plechů krytiny Finnera je nutné spojit dvě 
šablony šrouby RA 4,8 x 20 mm. (obr. 5). Spojené šablony za-
rovnejte s linií okapové hrany. Čela šablon mají být předsazená 
před pomocnou latí. (obr. 6). Zarovnané plechy krytiny uchyťte 
o laťování šrouby RA 4,8 x 35 mm a nezapomeňte dodržovat 
střídání šablon. (obr. 7). Pokud nechcete poslední šablonu ře-
zat, je možné podsunout ji pod předcházející. (obr. 8).

obr.1 - rozteče laťování obr.2 - rozložení šablon

obr.3 - rozložení šablon

Ještě nikdy nebyla instalace ocelové střechy tak jednoduchá  
a rychlá. Jednotlivé šablony jsou navrženy tak, aby do sebe 
přesně zapadaly. Současně se díky svým rozměrům lehce skla-
dují, převáží a jednoduše se s nimi manipuluje. Nákup nové 
střechy je tak velmi pohodlný a jednoduchý a také násled-
ná montáž je bezproblémová. Výsledek v podobě kvalitního 
vzhledu Vás ubezpečí, že Vaše investice byla dobrá.

Podívejte	se	na	http://www.ruukkistrechy.cz/finnera,	jak	je	in-
stalace snadná.

obr.4 - rozmístění šroubů

obr.5 - spojení šablon obr.6 - zarovnání

obr.7 - střídání šablon obr.8 - podsunutí šablony
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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 
K Silu 2436 
tel./fax:	565 321 235
pelhrimov@chodska.cz

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

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

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

PRVNÍ CHODSKÁ

Zdice

Frýdek-Místek

Nymburk

Mělník

Kunovice

Rudná

Kostelec 

Vysoké Popovice

Pardubice

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

kde nás najdete

Teplice

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

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

Přerov


