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Tak jsem si do internetového vyhledávače zadal 
heslo: ,,Stavebnictví 2012“ a to jsem neměl dělat. 
Hned se mi zobrazily titulky jako: ,,České stavebnictví 
je na tom čím dál hůř“,  ,,Stavebnictví se propadlo v 
červnu o 8,5%, což je o 5% více než v květnu,“ ,,Po-
čet volných bytů trhá rekordy“, ,,Stavební firmy mají 
málo zakázek a chystají propouštění“ atd. atd. a tak 
jsem raději zavřel internet a šel se dívat na přenos  
z olympiády.
 S radostí jsem konstatoval, že ve sportu nám to do-
cela jde, ale v našem oboru to opravdu silně skřípe.
Nová výstavba se prakticky zastavila, státní zakázky 
se realizují v daleko menší míře než v uplynulých le-
tech a soukromníci šetří. Suma sumárum zbývají jen 
rekonstrukce a opravy střech a tam je také směřová-
na většina materiálu, který prodáváme. Zakázek je 
málo a tak v prázdninovém období jsme zaznamenali  
i nový trend a tím je čerpání dovolených v sezoně. Ne-
zvykle hodně firem čerpalo dovolenou a tak na našich 
provozovnách byl výrazně slabší provoz než v uplynu-
lých letech.
 Blíží se nejsilnější část roku z hlediska prodeje, ale 
moc to na nějaké výraznější oživení trhu nevypadá. 
Nabídek naši zaměstnanci vytváří hodně a tak by se 
mohlo zdát, že druhé pololetí bude výrazně silnější 
než první. Řada realizací je však odsouvána na poz-
dější období (většinou kvůli financím) a tak není jisté, 
zda k jejich realizaci vůbec dojde. Žádný zázrak, který 
by nám pomohl se tedy asi konat nebude ani v závěru 
letošního roku.
Chce to tedy silné nervy a vydržet. Určitě bude líp. Jen 
však nevím kdy to bude, letos však asi ne. I když bych 
nám to všem moc přál.

Jaroslav Fabry

HLINÍKOVÉ OKAPOVÉ SYSTÉMY 
SE ZÁRUKOU 40 LET

BOHATÝ VÝBĚR BAREV V CELÉM SYSTÉMU

10 VÝHOD OKAPOVÉHO 
SYSTÉMU PREFA
! ZARUČENÁ REZUVZDORNOST
! BEZÚDRŽBOVOST
! STÁLOBAREVNOST
! LEHKOST
! KRÁSA
! NEROZBITNOST
! OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE
! KOMPLETNÍ SYSTÉM
! EKOLOGIČNOST
! ZÁRUKA 40 LET
PREFA ALUMINIUMPRODUKTE s.r.o.,  
T +420 234 496 501, E  office.cz@prefa.com

střechy | FasÁDy | sOLaR

STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!

www.pReFa.cOm

PREFA okapový systém, oříšková

210x143 Dachrevue žlabz.indd   1 3.8.2012   18:47:35Rekonstrukce kostela v Praze Strašnicích
Moderní kostel Římskokatolické farnosti Strašnice byl posta-
ven teprve v letech 1992-1994. Tvar střechy kostela je hodně 
atypický, jedná se o čtyřboký jehlan, jež má jednu ze stran ote-
vřenou a střešní krytina je na třech stranách, které jsou řešeny 
jako hyperboloidní paraboloid. Hlavním důvodem rozhodnutí 
pro rekonstrukci komplikované střechy bylo stále se zvyšující 
zatékání do střešního pláště.

V letech, kdy byl kostel stavěn, bylo na českém trhu velmi 
málo kvalitních střešních krytin. Mezi kvalitní střešní krytiny 
rozhodně nepatřil ani původně použitý bitumenový šindel 
s posypem. Jeho vzájemné propojení a provaření bylo již ve 
své době problematické a střechy pokryté tímto materiálem 
jen zřídkakdy fungují dobře a jsou s nimi již po pár letech váž-
né problémy. Navíc posyp, kterým je lícová strana opatřena, 
velmi zachutnal pražským holubům a i to mohlo být jedním  
z důvodů pro zatékání do objektu.

Farnosti zaštítěné Pražským arcibiskupstvím a i panu archi-
tektovi velice záleželo na tom, aby výraz a barevnost objek-
tu zůstaly zachovány. Po velkém zklamání s předcházejícím 
materiálem však kladli samozřejmě zcela odlišný a mnohem 
náročnější důraz na kvalitu. Hliníková střešní krytina PREFA 
Aluminiumprodukte splňuje díky vysoké variabilitě, bezúdrž-
bovosti a záruce 40 let na jakost materiálu i barvu všechny 
zmíněné požadavky. Navíc nezatěžuje životní prostředí a je 
odolná vůči všem povětrnostním vlivům.

Že se nejedná o jednoduchý typ rekonstrukce střešního pláš-
tě, dokazuje fakt, že okapní hrana má po svém obvodu nestej-
nou výšku. Její založení, v kombinaci s pokládkou jednotlivých 
střešních šindelů v pruzích ve dvou odlišných barvách, nebylo 
jednoduché. Realizaci pokládky falcovaného šindele PREFA  
v odstínech světle šedá P.10 a atypická šedá na více než  
1000 m2 plochy se zhostila hradecká společnost Pario s.r.o. Ter-
mín dokončení rekonstrukce byl stanoven na konec září 2012.
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NOVINKY ZE SVĚTA STŘECHAŘŮ
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Novinky z DACHDECKERU Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ

IKO - NOVÉ BARVY 
Ve slovenské Senici byla zahájena výroba šindelů  
Superglass v barvách Cambridge. Jejich cena byla je  
o cca 5% dražší než Superglass ve standardních 
„starých“ barvách. Již tedy není nutné k šindelům  
Cambridge kupovat extra hřebenový šindel Marathon 
Ultra, ale je možné používat šindel Superglass (v bar-
vách Cambridge). Zároveň je možné používat šindel  
Superglass v barvách Cambridge standardně na jaké-
koliv střechy, jako v případě „starých“ barev Superglass.

ROTO - AKČNÍ CENY
Využijte snížených akčních cen střešních oken Roto  
Designo R4 a R7 se zasklením Blue Line Plus 8A v září 
a říjnu 2012. 

Například u okna R78A WD
Stará cena: 10875Kč bez DPH
NOVÁ CENA: 9740 bez DPH

Akční ceny platí v období
od 1. 9. 2012 do 31. 10. 2012

V posledních dnech organizovaly některé pobočky PRVNÍ 
CHODSKÉ akce pro zákazníky. U příležitosti 5. výročí otevření 
pobočky Vysoké Popovice se uskutečnila akce Paintballu se 
zákazníky. Počasí se vydařilo a tak akci navštívilo na padesát 
zákazníků, kteří si „vystříleli“ zajímavé ceny. Samozřejmostí 
byly grilované speciality a dobrá zábava. 

Zajímavou akci pro své zákazníky připravila pobočka z Klenčí 
pod Čerchovem, hlavním lákadlem programu byla prohlídka 
výrobního závodu Tondach ve Stodě a Rally odpoledne na 
letišti Líně, kde se zákazníci mohli svézt v závodním speciálu 
na malé rychlostní zkoušce se závodním jezdce K. Trojanem. 
Všichni zúčastnění se velmi dobře bavili a ohlasy na tuto akci 
byly jednoznačně pozitivní.

Další neméně vydařenou akci připravila a zorganizovala pl-
zeňská pobočka, která pořádala pro smluvní partnery soutěž 
v rybolovu na pronajatém rybníku v obci Hromnice. Díky vel-
kému množství nachytaných ryb si jednotlivý závodníci vylo-
vili z tamního rybníka také pěkné ceny. Součástí bylo také po-
hoštění a dobrá zábava. Všichni zúčastnění se shodli na tom, 
že akce byla vydařená a že by si jí příští rok rádi zopakovali.

Novinky v sortimentu
Společnost DACHEDECKER pro maximální spokojenost a po-
hodlí zákazníků zavádí do svého sortimentu nové produkty. 
Nejvýznamnější novinkou se bezesporu od 1.8. staly fasády!

Fasády
Nabízíme kompletní řešení fasád a to jak kontaktních, tak vět-
raných. Od lepidel a izolocí přes, kotevní systémy, příslušenství 
a doplňky až po omítky a nátěry.

Okna Dakea
Nová značka v oblasti oken, součást portfolia dánské společ-
nosti ALTAERRA Kft, byla založena za účelem výroby střešních 
oken a souvisejícího příslušenství nejvyšší kvality, s jedineč-
ným systémem servisní podpory, jenž profesionálům v oboru 
a vlastníkům nemovitostí přináší vyšší zisky a současně snižuje 
jejich rizika. To vše již také u DACHDECKERU!

Hrdlovačka
přístroj od firmy MASC slouží k výrobě hrdel na svodových rou-
rách. Naleznete na pobočkách Sokolov, Karlovy Vary, Litomě-
řice, Teplice většinou v rozměrech: 80mm, 100mm a 120mm.

Novinky v sortimentu  
PRVNÍ CHODSKÉ
Ochrané nátěry ZINGA 
používají se jako základní nebo konečný systém antikoroz-
ní ochrany ocelových konstrukcí. Dále se používá na opravy 
erodovaných nebo poškozených galvanizovaných, resp. žá-

rově zinkovaných ocelových kom-
ponentů. ZINGU není možné svým 
složením porovnávat s v ě tšinou 
jiných nátěrových hmot používa-
ných v a ntikorozní ochraně. Čisto-
ta obsaženého zinku je tak vysoká, 
že zaručuje nepřítomnost olova či
kadmia.

Zemní vruty KRINNER
Zemní vruty slouží jako moderní 
a snadno přemístitelná alternativa 
běžných betonových základů. Mo-
hou se použít na  ploty, pergoly, 
přístřešky, brány, účelové stavby, 
terasy, dopravní značení, veřejné 
stavby, haly apod.

Zemní vruty lze montovat i ručně 
bez použití těžkých mechanických 
strojů. A to buď roksorem, nebo 
instalačního kříže. Díky kované-
mu hrotu prostoupí i kamenitou  
zeminu.

DACHDECKER NOVINKA!
Lazurovací lak IMPRANAL
Impranal je kompletní 
systém ochrany dřeva pro
nátěry dřeva v exteriéru 
i interiéru. Je vhodný pro 
zahradní domky, chaty, 
altány, pergoly, dřevěné 
ploty a další výrobky ze 
dřeva do zahrady. 
K dostání na všech 
prodejnách DACHDECKER.

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
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KM BETA - Vyhlásila nový ročník soutěže pro realizační firmy

Kamion naplněný střešní krytinou míří 
každoročně k výherci tradiční soutěže 
„Kamion plný BETY“, kterou i letos vyhlá-
sila společnost KM Beta.  Největší český 
výrobce betonové střešní krytiny, ale také 
zdiva, keramických stropních systémů  
a maltových a omítkových směsí, takto 
každoročně odměňuje nejúspěšnějšího 
partnera z řad pokrývačských firem.  

Vítězem se stane ta firma, která za rok 
položí nejvíce metrů čtverečních be-
tonové střešní krytiny KMB BETA nebo 
KMB HODONKA. První místo je spojeno 
s odměnou v podobě 20 palet střešní 
krytiny, druhé s deseti paletami a třetí  
s 5 paletami. O kamion plný střešní kryti-
ny mohou bojovat pokrývačské firmy, kte-
ré jsou držiteli „Osvědčení o způsobilosti 
pro distribuci a montáž střešního systému  
KMB BETA a KMB HODONKA“. 

V letošním roce je opět otevřena také kategorie pro staveb-
ní realizační firmy, kde změří síly smluvní partneři společnosti 
KM Beta působící v oblasti výstavby. Hlavní cenou je kamion  
(20 palet) vápenopískového zdiva z nabídky KM BETA. Podmín-
kou účasti v novém ročníku je zaslání řádně vyplněné faktury 
s potřebnými kopiemi dokladů do konce ledna příštího roku.

nejen střecha na dlouhá léta

Vyhrávají všichni
Všechny pokrývačské a stavební realizační  firmy mohou navíc 
využívat věrnostní program KM BETA, který zahrnuje nabídku 
atraktivních bonusů. Za každých odebraných 500 m2 firma ob-
drží 500 bodů. Získané body lze vyměnit za nářadí, materiál, 
potřeby a pomůcky pro pokrývání střech nebo výstavbu, ale  
i atraktivní dárkové předměty. Za body je možné získat také 
slevu na vybrané rekreační zájezdy CK Travel, a. s. Hodonín. 
Katalog cen je k dispozici v sídle firmy KM Beta a.s. a u regio-
nálních manažerů. V současné době KM Beta eviduje více než 
3100 registrovaných firem. Podrobnosti o termínech a pod-
mínkách soutěže lze najít na www.kmbeta.cz. 

Vyzkoušejte novinku
Aktuální novinkou ve střešním systému KM BETA je taška ka-
belových prostupů, určená pro profesionální, spolehlivé a bez-
pečné vedení kabelů skrz střešní plášť. Taška kabelových pro-
stupů je monolitický celobetonový prvek, který tvoří základní 
taška KMB BETA opatřená širokým prstencem se třemi plasto-
vými, stupňovitými průchodkami ve spodní části. Nová taška 
kabelových prostupů může být umístěna v libovolném místě 
střešní plochy, v blízkosti připojovaného zařizovacího před-
mětu (satelit, anténa, kamerový systém apod.). Podle počtu a 
průměru připojovaných kabelů se odpovídajícím způsobem 
odříznou plastové průchodky, které jsou součástí střešní taš-
ky. Taška kabelových prostupů doplňuje nabídku betonových 
střešních prvků KM BETA, jejichž výhodou je oproti plastovým 
variantám je především několikanásobně delší životnost. Více 
na www.kmbeta.cz. 

CEMBRIT & KM BETA

CEMBRIT - Česká šablona – Horal nejpevnější vláknocementová krytina ve své kategorii

Krytina se vyznačuje mimořádnou pevností, která je dána 
tloušťkou materiálu 5,2 mm. Je určena do nejnáročnějších kli-
matických podmínek a nadmořských výšek nad 600 m n. m. 
I přes vyšší tloušťku materiálu se zatížení střešní konstrukce 
pohybuje od 17 kg/m2, čímž se řadí do skupiny lehkých střeš-
ních krytin. Z nízké hmotnosti vyplývá i snadná manipulace při 
přepravě i pokládce. Za zmínku stojí také fakt, že veškeré de-
taily a ukončení krytiny se provádí ze základní šablony, čímž se 
vyvarujeme případným problémům vyplývajících z nedodání 
speciálních tvarovek. 

Česká šablona – Horal, dosahuje díky své tloušťce a kvalitní 
povrchové úpravě, výborných mechanických vlastnosti, kvůli 
kterým je vhodná do všech klimatických podmínek. Potvrze-
ním kvality je poskytovaná záruka 30 let.

OZDOBY, 

KTERÉ

STŘECHU

ZKRÁŠLÍ

VAŠÍ

8060,- K
č

7540,- K
č

7085,- K
č

2015,- K
č

* ceny jsou uvedeny bez DPH

věžičky.indd   1 31.5.2012   10:03:37Tyto ozdoby na střechy sou k vidění na každé pobočce DACHDECKER!
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Nové trendy
S vývojem technologie zpracování plechu jdou ruku v ruce 
nové možnosti výroby složitěji tvarovaných výrobků. Typic-
kým představitelem je krytina Lindab Click, která je zdánlivě 
k nerozeznání o klasické krytiny na stojatou drážku. Rozdíl je 
ukryt v konstrukci drážky, která doznala zjednodušení a umož-
ňuje spojování pouhým zacvaknutím. Odpadá tak strojí me-
chanizace potřebná k zavírání klasické stojaté drážky. Drážka 

krytiny Click je založena 
na přirozené pružnosti 
oceli. Díky jejímu tvaru 
dojde k podélnému 
zacvaknutí zpětného 
obybu za výstupek na 
sousední lamele. Prin- cip je velmi 
podobný háčku na ryby, který snadno 
proniká jedním směrem, ale obtížně nazpět. 
Drážka Click je uvnitř záměrně dutá. Tím je přerušena kapilární 
vzlínavost vody v těsných sparách – kapilárách. Krytina Click 
se nevyrábí za svitků přímo na stavbě, jako je tomu u klasické 
drážkové/falcované krytiny. Je připravena na speciální výrobní 
lince a na místo pokládky je dopravena v podobě různě dlou-

hých lamel, přesně pasujících na konkrétní střechu. Tím jsou 
omezeny prostřihy a zbytky na minimum. Princip pokládky je 
obdobný jako u klasické drážky. Po připevnění lamely dojde 
k překrytí spoje sousedním pásem a vzájemnému zacvaknutí. 
Tímto principem se krytina zcela vymyká ostatním krytinám, 
a byť je velmi podobná drážkové krytině, její skutečný princip 
je jiný. Krytina se zacvakávací drážkou je velmi nenáročná na 
montáž, takže i firmy, které se na plechové krytiny nespeciali-
zují, zvládnout instalaci krytiny bez potíží. Konečné zákazníky 
zase potěší skutečnost, že díky prostému zacvaknutí nedochá-
zí k technologickým doformacím plechu a vlnění. Krytina Click 
je příkladem novinky, která však těží své výhody ze zaužívané 
technologie. 

Ať už dojde k výběru kterékoliv 
krytiny, měla by tomu být věno-
vána patřičná pozornost. Ačkoliv 
není na mnoha stavbách krytina z 
okolí domu ani vidět a nemusí nás 
proto trápit zda ladí oku či niko-
liv, stále musí plnit funkci ochrany 
stavby před povětrnostními vlivy. 
Pokud tak nečiní, ovlivní tyto po-
tíže všechny ostatní části domu 
od fasády, přes izolace až po zá-
klady. Pokud si tedy nevybereme 
pečlivě střešní krytinu, můžeme 

být vystaveni hrozbě kompletní rekonstrukce střechy dříve, 
než by nám bylo milé. Přesto, že žijeme v době úspor, je třeba 
zvážit, kde je rozumné dělat kompromisy a kde nikoliv.  Ve své 
praxi jsem se setkal velmi často s případy, kdy pouhé zjedno-
dušení tvaru stavby, střechy nebo detailu přineslo více úspor, 
než výměna materiálu za levnější, méně kvalitní. Všem staveb-
níkům proto přeji šťastnou ruky při výběru střeční krytiny, ale i 
ostatních materiálů jejich nového domova.

LINDAB
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PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, KORUNA DOMU

V nepřeberném množství stavebních materiálů a výrobků se v 
dnešní době dokonale orientuje jen málo kdo. Jak tedy správ-
ně vybírat vhodné stavební materiály pro svůj projekt nebo 
budoucí domov? Snad se mi tímto článkem podaří nastínit 
správný přístup alespoň v oblasti střešních krytin.

Na úplném začátku je jistě vkus budoucího majitele a uživa-
tele stavby, nebo architektonický záměr stavby jako celku, do 
kterého by střešní krytina měla dokonale zapadat. Zcela jistě 
by krytina, jako viditelný a rozměrný element stavby, měla 
splňovat také estetické nároky majitele stavby. Dokonalou 
funkčnost nyní považujme za samozřejmost a bezvýhradnou 
podmínku. Jestliže je zákazník při výběru střešní krytiny navíc 
ochoten respektovat požadavky klimatu dané lokality a bez-
prostředního okolí budovy (stromy, vlhkost, námraza, apod.)
na střešní krytinu, bude finální řešení s velkou pravděpodob-
ností úspěšné. Jestliže se bude stavba nacházet v horských a 
podhorských oblastech, bude na větrném, exponovaném mís-
tě, nebo bude mít střešní plocha nízký sklon, bude plechová 
krytina na stojatou drážku jistě horkým kandidátem. Potvrzuje 
to také další dobrý ukazatel a tím je dlouhodobá zkušenost s 
určitým výrobkem v konkrétní lokalitě. Například na českých 
horách dnes nalezneme v hojném počtu plechové krytiny 
nové i letité. I ty nejstarší horské chaty bývají pokryty dráž-
kovaným plechem, který při náležité péči obstojí v náročném 
počasí po desetiletí. Proto krytina Lindab Seamline v maximál-
ní míře těží z ověřené a spolehlivé technologie a zaměřuje se 
na omezení nutné údržby téměř na nulu. To se daří s pomocí 
použitých materiálů. Lindab je společností která svůj úspěch 
založila na výrobcích z oceli, což je u krytiny na stojatou drážku 
zvláště důležité. Ocel má z různých možných kovů nejmenší 
teplotní roztažnost a přitom je velmi houževnatá a odolná 
proti praskání a lámání při ohýbání. Roztažnost je důležitá pro-
to, že je dnes zvykem krytinu zpracovávat v celých, nepřeruše-
ných pásech od okapové hrany až po hřeben budovy. Kromě 
kompaktního a čistého vzhledu se tak omezují spoje krytiny 
pouze na boční spoj dvojitou stojatou drážkou. Houževnatost 
oceníme při výrobě stojaté drážky, která se nejčastěji provádí 

za pomoci mobilních strojů přímo na stavbě. Plech je uvnitř 
drážky dvakrát stočen do sebe a pevně smáčkut, při čemž ne-
smí dojít k prasklině nebo lomu plechu. Pokud je třeba spojit 
dva rovinné plechy pevně, vodotěsně a dilatačně, není lepšího 
řešení, než je stojatá drážka. Aby bylo možné krytinu prohlásit 

za trvanlivou a bezúdržbovou, je třeba opatřit ocel náležitou 
ochranou. Tou je v případě krytiny Seamline vrstva zinku, kla-
sického ochranného prvku ocelových výrobků, a především 
několikavrstvý systém organických laků nazývaný Elite nebo 
Premium. Tyto vrstvy se nanáší již při výrobě plechu v  čistotě 
a ideálních podmínkách. Přilnavost laků k podkladu je proto 
dokonalá. Tyto laky na bázi polyesterů jsou navíc trvale průžné 
a průtažné, což umožňuje budoucí ohýbání plechů bez poško-
zení nátěru. Kromě odolnosti vůči slunečnímu záření, která je 
na střeše nutností, jsou tyto laky tvrdší než led. Sníh ani ledo-
vé zmrazky proto nemohou krytině ublížit. U drážkových kry-
tin se částo zapomíná na další výhodu. Veškeré střižné hrany 
plechu jsou totiž skryty před působením počasí. Na střižných 
hranách je z principu přerušena ochrana ocelového plechu a 
jejich skrytím se výrazně prodlužuje životnost v daných de-
tailech střechy. Krytina na dvojitou stojatou drážku má sice 
prostý, pravidelný tvar podélných pásů, ale nabízí především 
praktičnost a vysoký výkon. Některé dnešní „moderní“ střešní 
skladby jsou přecpány speciálními fóliemi a pojistnými vrstva-
mi, které dohání to, co krytiny díky používání na krajních sklo-
nech a nevhodných lokalitách, nezvládají. Na primární funkci 
střešní krytiny, dokonalý odvod dešťové vody mimo půdorys 
budovy, se zapomíná. Díky velkým formátům a bezpečným 
spojům patří obecně plechové krytiny mezi nejtěsnější. Na je-
jich povrchu zpravidla neulpívají nečistoty z okolních stromů. 
Při enormím krupobití může být sice krytina poškozena pro-
máčknutím, ale nedochází k probití a následnému zatékání, 
čímž nevzniká havarijní stav. Mnoho dalších výhod je nevyř-
čeno a každá stavba má jiné priority. Jsem však přesvedčen, 
že pevná, nepropustná a trvalivá krytina je přáním každého 
majitele domu. 

autor článku: Štěpán Lášek, produktový manažer Lindab Seamline, Click                                            lindab.cz     -     lindabstrechy.cz
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PRVNÍ CHODSKÁ & ROTO
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PRVNÍ CHODSKÁ jakožto jeden z hlavních specialistů na 
trhu šikmých a plochých střech otevřela další, již 14 svou 
pobočku, v Přerově. Spolu s dceřinými firmami a frančízami 
je to již 19 pobočka v České republice. Město Přerov bylo 
zvoleno tak, aby nová pobočka svou polohou a postupným 
navyšováním skladových zásob byla schopna nejen pokrýt 
požadavky trhu, ale i efektivně zásobovat ostatní moravské 
pobočky a tím ještě více zkvalitnit servis a jméno naší spo-
lečnosti.

V nově zrekonstruovaném areálu, vznikly nejen sklady, ale 
i kompletně nová klempířská dílna, kterou si zákazníci sa-
mozřejmě mohou pronajmout. Vybavení vysokozdvižnou 
technikou je už dnes standard, proto i zde vás obsloužíme 
efektivně a rychle. Stejně tak rozvoz a doprava materiálu až 
k zákazníkovi je samozřejmostí.
Pobočka je nově otevřená, ale nemusíte mít strach, že zde 
pracují nováčci v oboru. Naopak naši zaměstnanci jsou od-
borně proškolení profesionálové, kteří jsou doslova natěšeni 
vám pomoct a poradit.

Ze sortimentu je skladem široká nabídka zejména klempíř-
ských prvků různých materiálů a barev, ale i střešních krytin, 
doplňkového zboží a v neposlední řadě jednoduchého ruč-
ního nářadí. Vzhledem k tomu, že patříme mezi tři největší 
dodavatele střech, můžeme nabídnout velmi dobré cenové 
podmínky.

Svým zákazníkům se snažíme poskytnout maximální servis, 
proto vždy hledáme příležitosti, jak být našim zákazníkům 
blíž. V současnosti probíhá například akce „Snídaně s chod-
skou“ a nadstandardní zvýhodnění prvních zakázek na naší 
nové pobočce. PRVNÍ CHODSKÁ stavěla zákazníka, a přístup 
k němu, vždy na první místo a bude tomu tak i v této nově 
otevřené prodejně. Neváhejte a přijďte se sami přesvědčit.

PRVNÍ CHODSKÁ - Otevření nové pobočky v Přerově

Na začátku července spustila PRVNÍ CHODSKÁ web s kom-
pletně novým designem. „Vyladěna“ byla i partnerská sekce, 
ve které najdete informace o neveřejných prodejních ak-
cích, budou zde vyvěšovány např. neveřejné ceníky plechů 
a klempířiny. Zákazníci z kmenových poboček zde budou 
mít možnost nahlížet do svých faktur a dodacích listů za po-
slední období. Zkrátka a dobře, s přístupem do partnerské 
sekce můžete využít náš web naplno. Neváhejte a požádejte 
o registraci!

PRVNÍ CHODSKÁ - Nové webové stránky

Roto - plastové střešní okno a vnitřní ostění v dekoru Borovice a Zlatý dub

 

Plastová střešní okna Roto Designo R7 a R4 v dekorech Bo-
rovice a Zlatý dub jsou od března 2012 doplněna o plastové 
vnitřní ostění, které opticky ladí se vzhledem okna.

Propojení plastového profilu s příjemným dojmem dřevěné-
ho masivu nepostrádá žádnou z výhod, které plastová střeš-
ní okna Roto nabízejí. 

Plastová střešní okna Roto se vyrábějí již více než 20 let a je-
jich životnost je nesrovnatelně vyšší než jakéhokoliv dřevě-
ného střešního okna. Jsou vyráběna z osvědčených materiá-
lů německé kvality, proto výrobce garantuje na profil křídla i 
rámu 15 let záruky proti prasknutí. Profil je odolný také proti 
UV záření.

Plastová střešní okna Roto Designo R4 a R7 v dekoru Borovi-
ce a Zlatý dub jsou standardně vybavena dvěma druhy izo-
lačních dvojskel se součinitelem prostupu tepla celého okna 
Uw = 1,3 W/m2K: Roto blueLine (..5) – tepelně-izolační dvoj-
sklo, 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 přípa-
dech, kde je v podkroví umístěno 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 
generace střešních oken Roto Designo. Podtrhuje tak ele-
ganci celé střechy.
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Jak nyní vnímáš situaci na trhu?
Letošní rok nepatří k nejlehčím. Množství staveb je menší a 
je o ně větší boj ať ze strany realizačních firem, tak ze strany 
obchodníků s materiály. Většina stavebníků sleduje rozpočet 
a dochází častěji k úpravám estetických částí projektů.

Co je nového ve světě izolací nebo dřeva?
V České republice se v posledních měsících objevuje hlavně 
problém s množstvím a kvalitou vstupní suroviny. Tím stou-
pá cena vstupní suroviny. Vývoj trhu však zatím nedovoluje 
navýšení ceny řeziva. Tato skutečnost je problematická ob-
zvláště pro zpracovatele.

Mění se v posledních měsících nějak složení prodávané-
ho sortimentu?
Sortiment dřeva a výrobků na bázi dřeva je víceméně stálý. 
Objevují se sice novinky, rozšiřující škálu výrobků o levné, 
nebo specializovanější výrobky, ale většina řemeslníků se 
ráda drží svých prověřených materiálů. Novinky to mají na 
trhu těžké. Je ale pravda, že existuje posun některých řeme-
slníků od klasických materiálů k jejich technologicky doko-
nalejším variantám.

Jaký „nejhezčí“ sortiment jsi v posledních měsících pro-
dal, co ti udělalo největší radost?
Nejzajímavější byla asi dodávka obloukových BSH hranolů 
pro stavbu střešní konstrukce. Sice se nejednalo o pohledo-

a sleva se v podstatě nedostane ke koncovému zákazníkovi. 
Na stavbách bývám občas značně překvapen, jakým způso-
bem se domy v poslední době staví. Bohužel to není míněno 
jako kompliment. Narážím na chyby (realizačních firem, ale 
i projektantů a architektů), které mají negativní dopad na 
estetiku stavby, peněženku investora nebo přímo na kvalitu 
stavby a její životnost!

Jak těmto chybám předejít?
Těžko říci! Každý by si měl asi šáhnout do svého svědomí, 
protože když si uděláte špatnou vizitku nekvalitně odvede-
nou prací, je jasné, že Vám zakázek moc přibývat nebude, 
tím pádem ani měsíční renta nebude moc vysoká. To si mys-
lím platí pro všechny realizační firmy, projektanty i architek-
ty.

Máš ohledně izolací nebo dřeva pro naše čtenáře nějaký 
vzkaz?
I když cena je výrazným elementem, nebojte se moderněj-
ších technických inovací, vyhnete se tak častým problémům 
a následným reklamacím. Nakonec stejně zjistíte, že tím ješ-
tě ušetříte. A co jinak? Stavte, bedněte, izolujte! 

Radek Tengler

Manažer pobočky Litoměřice
DACHDECKER

JAK TO VIDÍ ... 
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Ing. Jiří Juliš

Produktový manažer - dřevomateriály
PRVNÍ CHODSKÁ

Věk: Naposledy si pamatuji 30. narozeniny, ale už to 
pár let bude

Od kdy jsem ve firmě: Od ledna tohoto roku

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky: Rád jsem jezdil na 
kole a rekreačně hrával hokej. Jinak rád cestuji, nejlépe 
někam do přírody

Oblíbené jídlo a pití: Nijak extra to nerozlišuji

Domácí mazlíček: Pes

Nejoblíbenější hudba: Dobrá

Oblíbený dopravní prostředek: Kolo, lyže

Kontakt: jjulis@chodska.cz

Jak  to
vidí...

Věk: 42

Od kdy jste na firmě:  od listopadu 2010

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:  Rodina, sport-
hokej,hokejbal,vaření a v poslední době se mi stala  má 
práce“ koníčkem“ 

Oblíbené jídlo a pití: mám rád českou klasiku, mexická  
a čínská kuchyně, grilovaní všeho druhu, pivečko, víno  

Domácí mazlíček: čivava Mates, dcera Barunka

Nejoblíbenější  hudba:  Leny Kravitz

Oblíbený dopravní prostředek: auto, kolo

Kontakt: tengler@dachdecker.cz

vou konstrukci, ale byla to zakázka, se kterou se člověk nepo-
tkává každý týden.

S jakými chybami se u realizaček nejčastěji potýkáš?
Nejedná se ani tak o chyby realizačních firem. Spíš se jed-
ná o projekty se kterými pracují. Výstižné je v tomto případě 
pořekadlo: “Papír snese všechno“. Projektanti často používají 
dimense které nejsou standardizované, nebo používají příliš 
konkrétní specifikaci, která v některých případech vede k ne-
možnosti použití alternativních produktů.

Jak těmto chybám předejít?
Věřme, že v budoucnu s řezivem budou stále častěji a kvalit-
něji pracovat nejen řemeslníci, ale i projektanti a architekti. 
Tím se předejde následným dohadům při vlastní realizaci.

Máš ohledně izolací nebo dřeva pro naše čtenáře nějaký 
vzkaz?
Naši řemeslníci by se neměli bát využívání technologicky 
dokonalejších výrobků. Vyšší cena se jim vrátí v jednoduš-
ším a přesnějším použití. Na druhou stranu je však nutné při-
pomenout, že se vždy bude jednat o dřevo, což je přírodní, 
rostlý materiál, který si zaslouží patřičný přístup a zacházení. 
Při řešení jakékoli složitější zakázky na dřevo se neváhejte 
obrátit na naše pobočky. Rád jim v případě potřeby pomohu 
a společně určitě budeme schopni vyhovět vašim požadav-
kům i požadavkům vašich zákazníků.

Jak nyní vnímáš situaci na trhu?
Situace na trhu je podstatně ztížená než, když jsem se za-
čal zabývat prodejem střech. Je to spíše o rychlosti zpraco-
vaní cenových  nabídek, skladovém sortimentu a  o celko-
vém servisu prodeje. Velké firmy na trhu postupně zanikají 
a nebo nemají zakázky velkého rozsahu. Je podstatně více 
práce s cenovými nabídkami za „málo“ peněz.

Co je nového ve světě izolací nebo dřeva? 
Myslím si, že novinkou letošního roku je velký boom ohled-
ně nekrokevních izolací. Už i skalní výrobci střešních krytin 
zařadili do svého výrobního sortimentu tento produkt.
Dřevo jako stavební materiál neztrácí na své důležitosti a ob-
líbenosti ani s nástupem a rozvojem moderních technologií. 
Je využíváno k nejrůznějším účelům. Doslova od sklepa až 
po střechu. Výrobci stále rozšiřují a zdokonalují svou nabíd-
ku dřevěných prefabrikátů.

Mění se v posledních měsících nějak složení prodávané-
ho sortimentu?
Určitě ano, v mém regionu Litoměřicka a Lounska se začíná 
podstatně více prodávat sortiment plechové střechy, OSB 
desky, izolace jak polystyren, tak i vata. S taškami je to už v 
daném regionu horší, i když se říká, že Lounský a Litoměřický 
region je taškový kraj.

Jaký „nejhezčí“ sortiment jsi v posledních měsících pro-
dal, co ti udělalo největší radost?
Těžko říci jaký nejhezčí sortiment, mě těší spokojený zákaz-
ník a dobrý obchod.

S jakými chybami se u realizaček nejčastěji potýkáš?
V dnešní době je to především finanční stránka. Realizačky 
se nás snaží dostat do úzkých tím, že vyžadují podstatně vel-
ké slevy, které se nám pak odrážejí na nízkých maržích 
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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
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POKRÝVAČSKÉ MUZEUM

Vladimír Zábranský

Osmé číslo našeho seriálu bude tak trochu prázdninové. 
Vzhledem k tomu, že doba dovolených zastihla i autora 
článků, není v tomto čísle zmíněna tradiční výroba pále-
ných tašek v některé z cihelen. I když se to nezdá, přece jen 
zpracování podkladů je poměrně pracné a tak se to v tomto 
měsíci nepovedlo zcela sladit se závěrkou DACHrevue. Proto 
půjde spíše o výplňové odlehčující téma doplněné fotogra-
fiemi.

V poslední době se množí dotazy, kdy konečně otevřu Pokrý-
vačské muzeum veřejnosti. Proto zkusím stručně zhodnotit 
stávající stav. Muzeum se stále ještě dostává do stavu, aby 
mohlo být slavnostně otevřeno. Plní se desítkami exemplářů, 
pracuje se na archivačních listech, připravuji expozice. Protože 
je o muzeum opravdu mimořádný zájem, dávám si závazek, že 
hned po veletrhu Střechy Praha, to je v půlce února 2013 do-
jde k slavnostnímu otevření tak, aby již účastníci pravidelných 
školení v naší výrobně lisovaných vazníků TESARIO mohli na-
vštívit otevřené Pokrývačské muzeum. Muzeum jde po doho-
dě navštívit již dnes a shlédnout mnoho zajímavých exponátů, 
ale v neucelené podobě to není ono. Proto prosím všechny o 
trochu trpělivosti a zároveň o další exponáty. Zejména výrob-
ky vztahující se k tesařině jsou vítány. Ukončení trámů s nazna-
čením tesařských spojů není nikdy dost (obr.1 - 2). 

Jako upoutávku publikuji i titulní stránku zachovalých pokrý-
vačských pravidel „Umění pokrývačské“ z roku 1767, která se 
nám podařilo do sbírky sehnat (obr.3) a jeden z originálních 
mědirytů, zde publikovaných (obr.4). Zajímavá je i fotografie  z 
Hodonínské cihelny z roku 1910 (obr.5), kdy se vyfotila jedna 
ze směn. Jiný mrav jiná doba, přeci jen v dnešní době již děti v 
továrnách nepracují (i když by jim to občas neškodilo :-)).

V případě, že máte zajímavé exponáty, které by mohly obohatit 
Pokrývačské muzeum, vlastníte staré fotografie a dokumenty 
nebo máte jiné zajímavosti a jste ochotni se o znalosti či mate-
riály podělit, ozvěte se prosím na muzeum@chodska.cz. Rád Vás 
kontaktuji, případně za Vámi zajedu. 

obr. č. 1 a 2: ukončení trámů s naznačením tesařských spojů

obr. č. 5: směna Hodonínské cihelny r.1910

obr. č. 3: stránka z pokrývačských pravidel r. 1767

obr. č. 4: originální mědiryt r.1767
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Jak jsme vám v jednom z předchozích čísel slíbily, přinášíme 
vám další pokračování našeho fotoseriálu střechy tajemné. 

Dnes jsme s velkým oče-
káváním navštívili kated-
rálu sv. Bartoloměje na 
hlavním plzeňském ná-
městí. Průvodcem naší 
skupině byl sám plzeň-
ský biskup Mons. Franti-
šek Radkovský, který i ve 
svém věku 73 let  před-
čil některé mladší prů-
zkumníky při zdolávání 
plzeňské věže. 
Po vyšlapání necelých 300 schodů hlavní věže jsme k údivu 
ostatních návštěvníků vstoupily skrytým schodištěm do střech 
katedrály. Otevřel se nám tam prostor obřích rozměrů, se kte-
rým si nezadají lodě některých velkých kostelů v našem okolí. 
Zajímavostí zdejší půdy je netypický krov, který byl upravován 
při několika rekonstrukcích a požáru po bombardovaní na 
konci druhé světové vály. I oko neznalého laika může spatřit 
jak kamenické, tak tesařské zvláštnosti zdejšího krovu. Spe-
kuluje se a stále je otevřená otázka dostavby druhé věže kos-
tela – i když to tak nevypadá, katedrála měla vždy jen jednu. 
Zajímavou byla vazba krovu nad sákristií, která je zcela samo-
nosná a skýtá tak možnosti vysoké klenby nad oltářem a při-
lehlými prostory. Podařilo se nám při této návštěvě shlédnout 
všechna zákoutí několika patrového krovu, včetně krásného 
řemeslného zpracování  jak tesařského, tak pokrývačského. 
Vyvrcholením návštěvy této úchvatné stavby byla návštěva 
106 metrů vysoké věže s výhledem až na samotnou Šumavu 
a přilehlé hvozdy.

TAJEMNÉ STŘECHY - Katedrála sv. Bartoloměje
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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 - Tašovice 
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


