
4 0 .  V Y D Á N Í

Z P R A V O D A J  P R O  V Š E C H N Y  M O D E R N Í  S T Ř E C H A Ř E

D u b E N  2 0 1 3 V O L N Ě  N E P R O D E J N É

DÖRKEN KM BETA CEMBRIT
Střechy se vracejí do pravěku střešní doplňky Novinky DOLMEN a BRAVAN
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společně vydávají:

STŘEŠNÍ KRYTINY  
A OKNA

Pro lidi, kteří opravdu vědí o střešních oknech
udělat solidní střešní okno, tak tihle profíci!

Dakea standardy kvality se odráží v jejich 20 leté  záruce, 
která je nejdelší na trhu.

Také  instalační proces je intuitivní a jednoduchý. Trvá mi 40 
minut  instalovat jedno střešní okno. Žádné starosti -
pružná montážní fólie či límec jsou zdarma, a tak nejsou 
třeba žádné dodatečné úpravy.

Je to opravdu výhra: dělám větší zisk, protože jejich marže 
jsou zdravější, mohu nainstalovat nejlepší produkty 
prvotřídní kvality pro své zákazníky, a ještě za to získat  
peníze navíc!

 

            Ahoj, jmenuji se Petr a živím se  instalací 
střešních oken. Protože můj osobní příjem závisí 
na kvalitě co dodám, vybírám jen ty nejlepší 
produkty od nejdůvěryhodnějších dodavatelů.

Slyšel jsem o těchto nových střešních oknech 
zvaných Dakea ,které jsou cenově dostupnější 
než jakékoliv jiné značky  a navrženy tak, aby 
vyhovovaly potřebám profesionálů. Nebyl bych 
to já abych to nezkusil, hlavně,  že s každým 
nainstalovaným střešním Dakea mohu dostat 
až 175 Kč v jejich programu Cash Club. Nyní se 
to nemusí zdát hodně, ale je to vždy pár babek  

v rozpočtu navíc, a když na ně přejdu úplně, 
mohu  dokonce vzít svou ženu na bezplatnou 
dovolenou.

Stejně tak chci držet krok s tím, co je nového 
na trhu,   a musím se ujistit, že výrobky jsou 
opravdu o vynikající kvalitě. Nechci si dovolit 
zpětné telefonáty, které by mě stály dobrou 
pověst  mezi zákazníky.

S Dakea je to docela jednoduché. Pocházejí 
z VKR Holding, což je vynálezce a evropská  
jednička   v produkci střešních oken s 60 letou 
zkušeností. Pokud je někdo, kdo opravdu ví, jak 

Následujte mě na 
facebook.com/
Petr - Pokrývač

Zní to zajímavě? 

DAKEA STŘECHAŘSKÁ PORADNA CO BUDE SE STŘECHOU?
Okna pro profesionály Folie Ing. Hellerová - o normách
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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. 

100% hliník. 40 let záruka. 

STŘECHA
SILNÁ JAKO BÝK!

BOHATÝ VÝBĚR BAREV V CELÉM SYSTÉMU VČETNĚ OKAPŮ

PREFA falcovaný šindel, břidlicová P.10, foto: Wolfgang Croce

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE s.r.o. 
K Zelenči 2883/14, 193 00 Praha 9, T +420 234 496 501, E office.cz@prefa.com *

*Při záruce na barvu se jedná o záruku lakovaného povrchu vůči odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. Více informací na www.prefa.com/zaruka
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Jaroslav Fabry
Nečekaně dlouhá a nepříjemná. Tak by se asi dala 
charakterizovat letošní zima. Sníh v regionech, kde 
působíme, napadl již v polovině listopadu loňského 
roku a i dnes (velikonoce) při pohledu z okna vidím 
ještě zbytky sněhu a velmi nízkou teplotu vzduchu 
na teploměru. Zároveň usměvavá hlasatelka v televizi 
oznamuje, že zima se ještě tento týden nevzdá a ně-
kterých místech bude v noci až – 11 st.C.

Není divu, že na střechách se při takovém počasí ne-
pracovalo. Řada objektů zůstala nedokončená a hlav-
ně v horských oblastech je nebude možné dokončit 
ani v nejbližší době.

Zdá se, že nejen krize ve stavebnictví, kterou nikdo 
nechce řešit, ale i počasí se obrátilo proti nám. Loni 
touto dobou již naše prodejny žily čilým ruchem a le-
tos je až na drobné výjimky pusto a prázdno. Proto 
všichni s velkou netrpělivostí sledujeme předpovědi 
počasí a doufáme, že jaro a s tím spojené zahájení 
střechařské sezóny již konečně příjde.

Všichni dodavatelé mluví o tom, že nabídek se zpra-
covává výrazně více než tomu bylo v předešlých 
obdobích a i z našich prodejen jdou podobné hlasy.
Nabídek, v převážné většině na rekonstrukce, zpraco-
váváme výrazně více než loni ve stejné době. To by 
mohlo znamenat, že už snad v našem oboru bude o 
trochu lépe. Otázka však je, kolik střech se z těchto na-
bídek bude skutečně realizovat a kolik z nich se odloží 
až na ,,příhodnější dobu,,. Střechy se určitě dělat bu-
dou a tak Vám přeji jen samé pěkné zakázky a platící 
investory. Věřím, že našim firmám zachováte přízeň a 
brzy se na našich prodejnách uvidíme.

Jaroslav Fabry



Dörken přichází s novou fajnšmekrovinou! 
Vodotěsnou a větrotěsnou pojistnou hydroizolací 
pro bedněné šikmé střechy, která se dá svařovat! 
Difuzně otevřená, vysoce pevná univerzální pojistná 
hydroizolace DELTA-ALPINA je díky oboustrannému 
speciálnímu povrstvení svařitelná bud lepidlem za 
studena, nebo horkovzdušně. Díky symetrické skladbě 
materiálu je použitelná oboustranně a poskytuje jak 
v ploše, tak ve všech spojích, napojeních a přesazích 
dlouhodobou spolehlivost. Extrémně zatížitelný pás 
je opatřen těsnicím okrajem na obou stranách pásu. 
DELTA-ALPINA je snášenlivá s asfalty a neobsahuje 
změkčovadla ani PVC. Bližší informace zjistíte od svých 
regionálních technicko-obchodních poradců Dörken.

Dörken DELTA-ALPINA NOVÁ BARVA 
TAŠKY CLASSIC

ZMĚNY V 
CENÍCÍCH
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Anketa služeb DACHDECKER
Pro naše zákazníky se snažíme  
udělat maximum k jejich 
spokojenosti, proto jsme vyhlásili 
v únoru 1. kolo ankety o rozšíření 
služeb. Zde jste hlasovali pomocí 
hlasovacích lístků. Vaše nejčastěji 
zmiňované typy jsme umístili 
na naše webové stránky, kde si 
do 30.4. můžete vybrat 3 služby, 
které byste nejraději dostávali při 
návštěvách na našich pobočkách. 
www.dachdecker.cz/anketa

Novinky z DACHDECKERU

Zvětšili jsme Mělník
V zimních měsících jsme začali 
bourat zdi na pobočce v Mělníce, 
protože prostory zdejšího mini-
showroomu, kam se vešlo 
pár malých stojanů vůbec 
nevyhovoval. Z původních asi 
20m2  jsme dokázali pomocí boží 
vůle udělat více než dvojnásobek. 
A vnitřní prostory jsme mohli 
konečně zaplnit novým, kvalitním 
zbožím.

Ohýbačka v Chomutově
Kromě již uvedené ankety jsme 
vyslyšeli dlouho ozývané hlasy 
Chomutovských zákazníků  a 
pořídili jsme na pobočku zbrusu 
novou 4m ohýbačku! Doufáme, 
že jsme tím vyplnili mezeru ve 
službách tohoto regionu a většina 
místních střechařů k nám bude 
jezdit ohýbat plech na právě 
stavěné střechy. 

Firma Bramac začala svou 
ekonomickou tašku Alpská Classic  
Standard vyrábět kromě cihlově červené a 
černé už i v odstínu červenohnědém!
Pokud jste ji ještě neviděli, přijeďte se 
podívat na naše pobočky.

Nezapomeňte na nedávné změny v 
cenících různých dodavatelů. Připomínáme 
například nové ceny Prefa, Satjam, Velux a 
Rockwool od 1.4., a Roto od 1.5.2013!
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STŘECHAŘSKÉ NOVINKY

Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ - ČESKÝ KRUMLOV

Společnost Rheinzink v novém roce přišla na trh 
s novými řadami materiálů a také s novými názvy 
povrchových úprav! Nové řady se nazývají Color, 
Interierur, Patina, Protect. 

Povrchy pak: Preplatina walzblank (lesklý), 
preplatina blaugrau (předzvětralý modrošedý), 
prepatina schiefergrau (předzvětralý břidlicově 
šedý)
 

S novým školním rokem (od 1.září) přijde do prodeje 
nová generace oken VELUX. Nová okna nebude možné 
kombinovat se stávajícími lemováními ani se zastiňovacími 
doplňky. Spolupracujte tedy s našimi pobočkami na 
kompletaci Vašich zakázek včas před touto změnou.

NOVÁ GENERACE 
OKEN VELUX 
PŘIJDE V ZÁŘÍ

V dubnu otevřela PRVNÍ CHODSKÁ novou pobočku 
v Českém Krumlově. Tato pobočka je sice vzdálena 
necelých 30 kilometrů od našeho prodejního skladu 
v Českých Budějovicích, nicméně reálná dojezdová 
vzdálenost byla pro naše zákazníky z Krumlovska 
přes ucpané Budějovice leckdy až hodinu. O 
pokrývačích z Lipenska už ani nemluvě. Rozhodli 
jsme se tedy pro to jít jim naproti a ušetřit jejich čas 
a náklady. 
Pobočku v Krumlově rozjíždíme ve starším areálu 
firmy Kamlach, časem pak budeme hledat jiné 
místo, které umožní zbudování pobočky v lepším 
standardu. Nicméně už nyní jsme dobře připraveni 
pokrýt potřeby našich zákazníků. Sklad je zásoben 
střešními doplňky a klempířinou (klasické materiály 
i barvený pozink), běžnými druhy betonových 
doplňků, rozumnou zásobou základních tašek, 
střešními okny atp. – prostě vším, co pro Vaši 
zakázku můžete rychle potřebovat. Proč se tedy 
honit do Českých Budějovic?
Každý start je těžký, obzvláště ve stavebnictví 
a tak se od začátku snažíme svým zákazníkům 

poskytnout maximální péči i služby. Na pobočce 
je pro zákazníky připravena vybavená klempířská 
dílna. Na prodejně Vás rád obslouží kompetentní a 
ochotný personál. Zajistíme rozvoz celých střech i 
doplňků po regionu, profilovačku na plechy a další 
služby.

Přijeďte si nás vyzkoušet – najdete nás na adrese Za 
Jitonou 250, 381 01 Český Krumlov. Budeme se na 
Vás těšit.
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Pro lidi, kteří opravdu vědí o střešních oknech
udělat solidní střešní okno, tak tihle profíci!

Dakea standardy kvality se odráží v jejich 20 leté  záruce, 
která je nejdelší na trhu.

Také  instalační proces je intuitivní a jednoduchý. Trvá mi 40 
minut  instalovat jedno střešní okno. Žádné starosti -
pružná montážní fólie či límec jsou zdarma, a tak nejsou 
třeba žádné dodatečné úpravy.

Je to opravdu výhra: dělám větší zisk, protože jejich marže 
jsou zdravější, mohu nainstalovat nejlepší produkty 
prvotřídní kvality pro své zákazníky, a ještě za to získat  
peníze navíc!

 

            Ahoj, jmenuji se Petr a živím se  instalací 
střešních oken. Protože můj osobní příjem závisí 
na kvalitě co dodám, vybírám jen ty nejlepší 
produkty od nejdůvěryhodnějších dodavatelů.

Slyšel jsem o těchto nových střešních oknech 
zvaných Dakea ,které jsou cenově dostupnější 
než jakékoliv jiné značky  a navrženy tak, aby 
vyhovovaly potřebám profesionálů. Nebyl bych 
to já abych to nezkusil, hlavně,  že s každým 
nainstalovaným střešním Dakea mohu dostat 
až 175 Kč v jejich programu Cash Club. Nyní se 
to nemusí zdát hodně, ale je to vždy pár babek  

v rozpočtu navíc, a když na ně přejdu úplně, 
mohu  dokonce vzít svou ženu na bezplatnou 
dovolenou.

Stejně tak chci držet krok s tím, co je nového 
na trhu,   a musím se ujistit, že výrobky jsou 
opravdu o vynikající kvalitě. Nechci si dovolit 
zpětné telefonáty, které by mě stály dobrou 
pověst  mezi zákazníky.

S Dakea je to docela jednoduché. Pocházejí 
z VKR Holding, což je vynálezce a evropská  
jednička   v produkci střešních oken s 60 letou 
zkušeností. Pokud je někdo, kdo opravdu ví, jak 

Následujte mě na 
facebook.com/
Petr - Pokrývač

Zní to zajímavě? 
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Často má nová střecha krásnou a drahou střešní krytinu, ale 
zároveň se investor nebo realizační firma snaží co nejvíce ušetřit 
na podstřešní fólii. Tato úspora se však nemusí vyplatit. Náklady 
na případnou opravu pak několikanásobně přesáhnou uspořené 
prostředky. Pokud Vás zajímá, jak se vyhnout koupi podstřešní 
folie v kvalitě netkané textilie pod jahody, čtěte dále.
 
Na trhu ČR je obrovské množství různých typů podstřešních 
fólií a je velice problematické posoudit, zda se jedná o kvalitní 
materiál či nikoli.  Názor: „Co je pevné a těžké je kvalitní a 
funkční“ nemusí být pravdou. U drtivé většiny staveb není 
k dispozici podrobná prováděcí projektová dokumentace.  
Zodpovědnost za výběr materiálů a za provedení skladby 
střechy tedy padá na samotnou realizační firmu. 

Není ostudou, pokud se projektant, realizační firma nebo 
pokrývač začne ptát výrobce či dodavatele na detaily týkající 
se montáže podstřešní fólie – vždyť materiálů je tolik a není 
v lidských silách vědět úplně vše. Naopak, je důležité nebát 
se zeptat, neboť snahou každého řemeslníka by mělo být 
provést skladbu střechy a celý střešní plášť bez vad a k plné 
spokojenosti investora. Jak investor pozná zodpovědného 
a kvalitního realizátora? Obvykle se spoléháme na pozitivní 
ohlas a doporučení známých a přátel.
Ale jak poznáme správného a kvalitního výrobce a dodavatele 
doplňkových hydroizolačních vrstev (DHV), dříve nazývaných 
pojistné hydroizolace (PHI)? I zde se můžeme opřít o 
doporučení známých, pokrývačů či projektantů, ale můžeme 
si vyhledat i jiné informace, které nám pomohou poznat 
kvalitního výrobce.
Je vhodné vybrat si takového výrobce podstřešní fólie, který 
je schopen poskytnout odborné technické poradenství 
a zároveň má k dispozici podrobné montážní instrukce. 
Takového výrobce, který je členem odborných sdružení 
zabývajících se problematikou střech a může nabídnout i 
odborná školení.
Zodpovědný výrobce podává kompletní technický servis 
včetně montážních instrukcí a poradenství. Jen vložený leták 
na obalu podstřešní fólie kompletní technické poradenství 
opravdu neposkytuje.
Doporučujeme vybírat podstřešní fólii/membránu u takového 
výrobce, který vyrábí a nabízí více typů podstřešních fólií/
membrán. Může totiž nabídnout ten nejvhodnější typ 
membrány pro konkrétní střešní skladbu, a nenutí odběratele 
použít určitý typ membrány jen proto, že jiný typ membrány 
nemá.
 Nezanedbatelné jsou technické podklady včetně CE 
dokumentu (technického listu), které uvádí parametry 
výrobku. Tyto hodnoty výrobce garantuje, jsou průběžně 
kontrolovány a podléhají normovaným laboratorním testům, 
které si výrobce zadává u renomovaných laboratoří. Všechny 
tyto dokumenty by měly být veřejně přístupné. Tyto výrobky 
se nedají vyrábět „na koleně“. Pro výrobu kvalitních výrobků 
jsou nutné velké investice, které může zvládnout pouze 
silný výrobce, který buduje firmu řadu let a investuje do 
prvotřídních výrobních technologií. 
Oproti tomu výrobci tzv. „no name“ výrobků uvádějí technické 
vlastnosti jen na letácích, navíc často vůbec neznají ani základní 

pravidla, možnosti a způsoby montáže fólie/membrány ve 
střeše. Bohužel pak vznikají naprosto nevhodná doporučení 
materiálu pro danou konstrukci střechy. Realizační firmy i 
investoři se pak setkávají s různými závadami jako například 
s protečením membrány – vzhledem k neodpovídající 
vodotěsnosti výrobku, se vznikajícími kondenzacemi na spodní 
straně podstřešní membrány – vzhledem k neodpovídající 
paropropustnosti výrobku a nedostatečné ventilační vrstvě a 
s dalšími problémy, které nakonec mohou vést až k nezbytné 
opravě celé střechy. Předložení pravdivých údajů a odborného 
technického poradenství je tedy naprosto zásadní podmínka 
pro správný výběr podstřešní membrány ve střeše.

Jaká je tedy funkce podstřešní fólie?
Dříve používaný název pro podstřešní folii - pojistná 
hydroizolace (PHI) - se v současnosti mění na - doplňková 
hydroizolační vrstva (DHV). DHV je vždy umístěna na vnější 
straně tepelné izolace u dvou / tří-plášťových provětrávaných 
střech a slouží  jako ochrana tepelné izolace před zafoukaným 
sněhem či deštěm za extrémních klimatických podmínek. 
DHV také umožňuje odvod vodní páry z konstrukce do 
větrané mezery vytvořené kontralatí, která vždy následuje nad 
podstřešní fólií. Vysoce difúzní kontaktní podstřešní membrány 
po spojení páskami mohou plnit i funkci větrozábrany.
Jakých parametrů si při výběru podstřešní membrány všímat?
Pro výběr podstřešní membrány do příslušné střechy 
hodnotíme nejen plošnou hmotnost (g/m2), ale i zdánlivě 
nepodstatné technické parametry:

Základní technické parametry podstřešních fólií
Stupeň vodotěsnosti (W1, W2)  
– W1 nejlepší
Paropropustnost (hodnota Sd v m)         
– čím nižší Sd tím paropropustnější materiál
Pevnosti v přetrhu a na vytržení        
– čím vyšší hodnota tím vyšší pevnost
Tepelná odolnost     
– udává teplotní rozsah pro použití materiálu
Rozměrová stálost      
– neměla by překračovat hodnotu 2%

Dále výběr podstřešní fólie ovlivňuje:
Stupeň těsnosti DHV (1, 2A, 2C, 3A, 3B)  
– Čím nižší hodnota, tím, menší požadovaná těsnost materiálu. 
Tyto stupně a třídy těsnosti jsou definovány v pravidlech pro 
navrhování a provádění střech cechu KPT a zohledňují míru 
bezpečnosti/těsnosti použité podstřešní fólie.  

Systémové spojovací a těsnící komponenty 
Podstřešní fólie pro šikmé střechy volíme s vodotěsností 
třídy W1 nebo W2. Záleží na tom, zda je to kontaktní nebo 
nekontaktní podstřešní fólie.  Pro kontaktní fólie (ležící na 
tepelné izolaci/bednění) používáme fólie s vodotěsností třídy 
W1 pro dvouplášťové provětrávané střechy. V případě, že je 
použit materiál s třídou W2 může při kontaktu s podkladem 
docházet k protečení podstřešní fólie, proto tyto materiály 
používáme jen do nebedněných tříplášťových provětrávaných 

MŮŽE BÝT POUZE CENA HLAVNÍ PARAMETR... 
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střech. Materiál s vodotěsností stupně W3 na střechu vůbec 
nepatří.

Paropropustnost
Dalším důležitým parametrem je paropropustnost (schopnost 
materiálu propouštět/nepropouštět vodní páry). Vysoce 
paropropustné materiály mají hodnoty Sd pod hranicí 0,3 
m. Pokud střešní skladba předpokládá výrobek s vysokou 
paropropustností, kterou nekvalitní výrobek nemusí splňovat, 
hrozí riziko, že vlhkost z konstrukce nebude odvětrána a dojde 
ke kondenzaci v konstrukci. To může znehodnotit jinak dobře 
provedenou realizaci.
Pevnost udává, jak je podstřešní fólie odolná při montáži 
na krokve bez bednění, zvláště při větší rozteči krokví. Tuto 
informaci o limitech méně kvalitního výrobku většinou 
nenajdete.

Tepelná odolnost materiálu
Tepelná odolnost materiálu je důležitá hlavně pro letní období, 
kdy dochází k většímu tepelnému namáhání podstřešní fólie. 
Z našich zkušeností by rozměrová stálost  měla být menší než 
2%.  Při překročení této hranice vzniká riziko přepnutí fólie, 
tvorby vlnek na fólii a stékání vody pod kontralatě. 

 Nedostatečná vodotěsnost 
Špatná paropropustnost a nedostatečné odvětrání vlhkosti 
Překročení tepelné odolnosti 
Překročení hranice rozměrové stálosti
Kvalitní výrobci prověřují tyto vlastnosti i při testu zrychleného 
stárnutí.
Stupeň a třída těsnosti jsou doplňková opatření k zajištění 
správné funkce podstřešní folie při zvýšených požadavcích 
(sklon, členitost střechy, využití atd.). Ne všechny podstřešní 

fólie lze použít i pro vyšší stupně těsnosti. Zařazení do 
třídy těsnosti by měl uvádět výrobce ve svých aplikačních 
návodech.

Poté přichází na řadu otázky:
Kam zařadit tu super levnou podstřešní fólii, která neměla 
kromě názvu žádné informace na obalu?
Poskytuje tento výrobce potřebné informace?
Není příliš riskantní pro investora nebo realizační firmu 
pracovat s materiálem bez technického servisu a zajištění?
Renomovaní výrobci věnují velké úsilí a finanční zdroje 
výběru a testování spojovacích a těsnících komponentů. 
Tak je zajištěna funkčnost podstřešní fólie v celé ploše 
střechy a nehrozí riziko zatečení v důsledku rozlepení pásek, 
nenapojení na navazující konstrukce atd.

Výhody
Kvalitní materiály od renomovaných výrobců mají 
mimo jiné i výhodu v dobře a jednoduše zpracovaných 
montážních návodech a garantují hodnoty parametrů v CE 
dokumentech. Nehrozí tak riziko, že stavební dozor odmítá 
převzít realizovanou střechu s materiálem, u kterého nelze 
doložit jeho původ a technické vlastnosti.

Správná volba
Rozmanitost řešení šikmých střech s sebou nese i potřebu 
individuálního přístupu k výběru vhodných podstřešních 
fólií. Podstřešní fólie se vyrábějí z různých materiálů a 
různou technologií. Nejnovějším trendem v této oblasti jsou 
dvouvrstvé výrobky z polyakrylátu a TPU.

Shrnutí
Na základě výše uvedených skutečností se investice do 
kvalitního a na trhu zavedeného výrobku opravdu vyplatí. 
Kvalitní řemeslné zpracování ruku v ruce s kvalitními 
materiály jsou neodmyslitelným faktorem úspěšné řemeslné 
firmy, která svoji značku buduje dlouhá léta.

Na závěr se Vás ptáme 
Je úspora, když ušetříte pár korun na podstřešní fólii nebo 
membráně při realizaci střechy, kde celá střecha má hodnotu 
několik stovek tisíc? 
Vyplatí se Vám tato úspora, když budete střechu předělávat? 
Není větší úspora hned napoprvé udělat střechu správně? 
To vše zcela jistě usnadní použití vhodných a kvalitních 
materiálů. 

Autor: Jan Rypl, JUTA a.s. 

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

4m ohýbačka  

s posuvnými nůžkami

...PŘI KOUPI PODSTŘEŠNÍ FÓLIE?

a další: schlebach, piccolo, odvíječka
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V poslední době je velice diskutované téma funkce 
šik-mých střech se skládanou krytinou v souvislosti 
s pod-střešními fóliemi.V posledních dvaceti letech 
i v této oblasti šel pokrok dopředu přímo mílovými 
kroky.  Střechy se v současné době v převážné míře 
provádí jako zateplené s podkrovím určeným pro 
bydlení. Je však velmi málo dokumentů, podle 
kterých by se měla  střecha domu navrhovat a 
realizovat, ať se již jedná o rodinný či bytový dům 
nebo hospodářskou budovu či průmyslový objekt. 
Bylo proto velmi záslužným počinem zrevidovat 
ČSN 731901 z roku 1999.
 Revize dané normy byla vydána v únoru 
2011 a od té doby je odborná veřejnost zabývající 
se šikmými střechami zmítána nejasnostmi v 
otázce tak  základních termínů jako je například 
umístění jednotlivých vrstev  ve střeše, ale i v otázce 
názvosloví  nebo větrání střech. A ti co si celou 
normu dočetli až do konce, tak nyní přemýšlí o její 
smysluplnosti. Nelze totiž v současné době jedno 
ustanovení  či větu vztáhnout na všechno. Tedy to, 
co platí pro střechu plochou, neplatí či je alespoň 
zavádějící, pokud se použije pro střechu šikmou. 
 Dostáváme se tak k pojmu doplňková 
hydroizolační vrstva (DHV). Dříve se ve skladbě 
šikmé střechy tato vrstva nazývala pojistnou, 
protože skutečně jako pojistná sloužila, slouží a 
doufám, že sloužit bude nadále. Tato vrstva se 
časem, od počátku devadesátých let minulého 
století,  stala nezbytnou  součástí střešního pláště.  
Její nezbytnost žádný skutečný odborník zabývající 
se problematikou šikmých střech nikdy nepopíral a 
zhotovitelé si zvykli tuto vrstvu do střešního pláště 
zabudovávat zcela automaticky. Tato vrstva byla v 
revidované normě přejmenovaná na doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, což začal zpracovatel normy 
velmi záhy používat ve všech dalších dokumentech 
včetně revize Pravidel pro navrhování střech 
CKPT. Doplňkovou je z toho důvodu, že se stává 
součástí tzv. skládané vodotěsnící konstrukce, 

která se skládá z horní skládané vodotěsnící vrstvy 
a z doplňkové vodotěsnící vrstvy skládané nebo 
povlakové (definice z kapitoly 3.22 ČSN 73 1901). 
Problém je ten, že v normě je definována doplňková 
vodotěsnící vrstva  a nikoliv hydroizolační vrstva. 
Pouze v poznámce k bodu 3.17 je pak uvedeno, 
že termín vodotěsnící vrstva, a to ať již hlavní, 
pojistná, provizorní či např. pomocná, lze 
nahradit termínem hydroizolační vrstva, kdy se 
obecný termín hydroizolační vztahující se k vodě 
ve všech skupenstvích, použije  v užším smyslu 
slova, vztahujícímu se pouze k vodě v kapalném 
skupenství. Znamenalo by to v konečném důsledku, 
že na pojistnou fólii, která má zamezit vniknutí  
zatažené vlhkosti pod krytinu dále do konstrukce, 
by nesměl dopadnou například ani prachový sníh.  
Tato vrstva nazývaná dále tedy jako doplňková 
hydroizolační vrstva je tou, co jsme celé roky znali 
pod názvem pojistná hydroizolace.  Nová norma 
tedy namísto toho používá termín doplňková 
vodotěsnící   ( či hydroizolační) vrstva, ale  pojem 
pojistná hydroizolační vrstva nezrušila. Definice 
sice chybí, ale dle zpracovatele je pojistnou ta 
vrstva, která je ještě pojistnější než ta doplňková a 
musíme ji použít, pokud chceme objekt  zabezpečit 
ještě více než použitím doplňkové hydroizolační 
vrstvy. Například aby při rekonstrukci nenateklo do 
počítačového střediska či muzea, musíme k vrstvě 
doplňkové navrhnout ještě druhou – pojistnou. 
A k tomu se v dané normě  uvádí v kap.  8.19.12 
Nad pojistnou vodotěsnící konstrukcí se pro odtok 
vody zřizuje drenážní vrstva. Dále je této vrstvě 
věnována celá kapitola 9.1.8, kde se například 
říká, že k vytvoření pojistných vodotěsnících 
konstrukcí se zpravidla používají hydroizolační 
povlaky či že pojistná vodotěsnící konstrukce musí 
být odvodněna nebo, že odtoku vody po pojistné 
vodotěsnící vrstvě nesmí bránit žádné překážky. 
Přitom se kombinuje dohromady  pojem vrstva a 
konstrukce.  Z toho všeho by se dalo odvodit, že 

CO BUDE SE ŠIKMOU STŘECHOU ???
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takovou šikmou střechu vůbec neuděláme a nebo 
musíme nad takovým prostorem udělat střechu 
plochou (a pak ji naklonit do šikma). Koneckonců 
je to v dané normě i doporučeno. V kapitole  8.21.3 
je doslovně uvedeno: Zabránit zcela pohybu sněhu 
vlivem gravitace lze návrhem ploché střechy. 
ČSN 730540 - 2, Tepelná ochrana budov – část 2 
Požadavky,  jejíž ustanovení, na která se odkazuje 
zákon, jsou dokonce závazná, a která byla vzhledem 
k neustálému zpřísňování podmínek na úspory 
energií v roce 2011 také revidovaná, a která se 
také zabývá střešním pláštěm, zachovává pro 
danou vrstvu původní názvosloví „paropropustná 
(difúzní), pojistná hydroizolační vrstva“ a přímo 
cituje: Kap.A.3.3.5 : Šikmá střecha se skládanou 
krytinou se v souladu s pokyny výrobce zpravidla 
doplňuje o pojistnou hydroizolační vrstvu  pod 
odvětranou vzduchovou vrstvou a krytinou, která 
vede do hlavního odvodňovacího systému střechy.  
Pokud  je pojistná hydroizolační vrstva umístěna 
přímo na tepelně izolační vrstvě, použijí se pro PHV 
výlučně materiály s velkou propustností pro vodní 
páru a ověřené pro tuto aplikaci.
Je vidět, že přejmenování z vrstvy pojistné na 
doplňkovou bylo naprosto zbytečné a je nyní 
potřeba velmi dobře rozlišovat, co je napsáno v 
technické zprávě  k projektové dokumentaci a podle 
čeho a jakých norem je skladba střechy navržena a 
posuzovaná.
       Tím se také dostáváme k nutnosti použití  
doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV). Ti, co se 
danou specializací zabývají déle, nemají nejmenší 
pochybnost, že se jedná o vrstvu, která je do skladby 
střešního pláště zabudovávaná k odvodu vody 
zkondenzované a odkáplé či zatažené tlakové vody, 
eventuálně zateklé při poruše  například  prasklé 
tašky, tedy slouží jako pojistka  a hlavní vrstvou 
pro odvod vody ze střechy je vlastní krytina. Tato 
pojistná vrstva neměla nikdy sloužit jako krytina, 
ani dočasně a dokonce ani jako ochrana před 

zatečením vody při provádění střechy. To nikdy 
nebylo a nemělo být její prvotní funkcí, k takovému 
účelu není ani konstrukčně navržena.  
 Je však třeba brát při návrhu dané vrstvy 
v úvahu mnoho hledisek. Především je nutné 
řešit vhodnost použití fólií v kombinaci s různými 
druhy krytin.  Vrstva skládané krytiny sama o sobě 
skutečně  za určitých klimatických podmínek není 
naprosto těsná vůči vodě působící hydrostatickým 
tlakem, ani vůči polétavému sněhu či prachu.  Již v 
původní a osvědčené ČSN 73 1901 z roku 1999 bylo 
uvedeno v kap. Skládané hydroizolační vrstvy, že 
Skládané hydroizolační vrstvy ( dále jen skládané 
krytiny) odvádí vodu z povrchu střechy, nejsou však 
těsné vůči vodě působící hydrostatickým tlakem a 
dále, že: Pod skládané krytiny, zejména z pálených 
a betonových tašek a dalších krytinových prvků 
malého formátu se doporučuje navrhovat pojistnou 
hydroizolační vrstvu, která zachytí srážkovou vodu 
i prach a sníh pronikající do střešní konstrukce 
spárami v krytině i větracími otvory v extrémních 
povětrnostních podmínkách. Toto žádný z výrobců 
krytin nikdy nezpochybňoval a  nezatajoval. Ba 
naopak na to výrobci od začátku  upozorňovali a 
jako pojistku proti tomuto jevu nabízeli a nabízejí 
různé typy pojistných hydroizolací ve svých 
systémech. Definovat však krytinu jako prosákavou 
s tím, že sama o sobě nefunguje,  je silně zavádějící. 
U běžných druhů skládaných krytin je prosákavost 
normovou vlastností, a pokud je krytina prosákavá, 
je vadná a na střechu vůbec nepatří.  Zaměňovat 
proto pojem , že krytina prosakuje (tedy prosá-
kavost)  se zatažením vody pod krytinu je neodborné 
a nepravdivé. 
 Při výběru materiálů je třeba brát v úvahu 
všechny aspekty návrhu střechy: tj. pod jakou krytinu 
se fólie navrhuje, jaké sklony střešních ploch se 
budou provádět, v jaké klimatické oblasti a  v jakých 
místních  podmínkách se stavba nachází. Dále také v 
jaké celkové skladbě se daná pojistná fólie nachází, 

PROBLEMATIKA HYDROIZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH

Ve hřebeni tašky překryté pásem těžké hydro-
izolace, větrací tašky rozmístěny v jednom 
shluku, bez funkce odvětrání hřebene.

Uzavřená okapní hrana bez větrání Uzavřená okapní hrana bez větrání



12

zda je v tříplášťové  nebo dvouplášťové konstrukci, zda leží na tepelné izolaci 
či dokonce na bednění nebo podobné vrstvě. To všechno je velice důležité 
a podstatné pro vhodný výběr daného materiálu a měl by to řešit projekt. 
Koneckonců projektanti mají na tuto svou činnost vzdělání a oprávnění  
(a také pojištění). Všichni však víme, jak je to s projektovou dokumentací, 
jejím obsahem a úrovní, pokud vůbec je zpracována. Přesto se do  revize 
normy ČSN 731901 dostaly kapitoly pro pokrývače velice důležité, a to: 
6.1  Není-li návrh střechy vyžadován podle  příslušných právních předpisů, 
doporučuje se jej zaznamenat v podobě a rozsahu PD pro prová-dění 
stavby podle příslušného právního předpisu. ( pozn. daným právním 
předpisem je vyhláška MMR č.499/2006 Sb., kde je uveden přesný a 
podrobný obsah jednotlivých stupňů projektové dokumentace). Každý 
pokrývač či klempíř ví, že by se musel stát zázrak, aby  dostal při realizaci 
k dispozici výkresy střechy a detaily v úrovni prováděcí dokumentace.  
Myšlenka je to sice dobrá, ale povinnost zpracovat PD pro provádění stavby 
(a střecha je nedílnou součástí stavby) není podložená žádným zákonem 
a není povinnost tuto dokumentaci zpracovat. Tak se v dalším bodě 
normy objevilo ustanovení: 6.4. V případě, že návrh řešení střechy není 
zaznamenám podle 6.1, stává se autorem návrhu střechy subjekt, který 
střechu realizoval. V tuto chvíli si musí každý zhotovitel střechy uvědomit, 
že si musí  tuto dokumentaci vyžádat nebo si ji musí na své náklady nechat 
zpracovat a nebo se stává jejím zhotovitelem sám, ať ji tzv. “dá na papír 
nebo ji má v hlavě“. Prostě nese plnou zodpovědnost  jako  projektant. Je 
proto nutné se seznámit nejen s celou normou, ale především s různými 
typy fólií, jejich vhodností použití, technickými podklady výrobců, dbát na 
kvalitu výrobků a vybírat nejen podle ceny. 
 Není však proto nutné klasické skladby šikmých střech se skládanou 
krytinou v kombinaci s difúzními hydroizolačními fóliemi zavrhovat a 
hned volat po nutné změně zaběhlých konstrukčních a materiálových 
řešení a zamezit tak vznikání dalších ztrát investora. To skutečně   není na 
místě.  Za situaci nemůže použitý materiál, ale jeho chybný návrh ( výběr)  
a především jeho chybné zabudování do stavby ( poznámka autora: 
příklady chybných provedení, kde  se projevila vlhkost jsou na přiložené 
fotodokumentaci). Kvůli tomu skutečně nemusíme vyloučit ze skladeb 
šikmých střech běžné mezikrokevní izolace  a běžně používané pojistné 
difúzní fólie a zaměňovat je pouze a jen za nadkrokevní zateplovací systémy  
s asfaltovými pásy jako parozábranou i doplňkovou hydroizolační vrstvou. 
Tato řešení nesou spoustu jiných problémů konstrukčních i funkčních, 
která však pro jistotu zpracovatelé takovýchto návrhů vůbec neřeší.

Doporučení pro zhotovitele je  následovné: 
Pročíst důsledně celou normu ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní 
ustanovení.  Studovat všechny dostupné podklady o materiálech, které 
se do střechy mají zabudovat. Nekoukat jen na cenu materiálu, ale 
na vhodnost použití  a na podklady, které k nim dodavatel poskytne. 
Technické podklady výrobců podrobně studovat a porovnávat a 
informovat se o vhodnosti zabudování výrobku do stavby. Zabudovávat 
do stavby materiály renomovaných firem. Na svém obchodním partnerovi 
chtít veškeré technické informace o materiálech, a to písemně. Žádat na 
objednateli prací projektovou dokumentaci. A neustále se vzdělávat. A 
hlavně psát Stavební deník, který v budoucnu, při zdůvodňování vad, může 
ochránit zhotovitele od nepříjemných problémů. Je toho dost na jednoho 

Chybně provedené detaily, kterými zatéká.

Uzavřený půdní prostor  bez nasávání.

Uzavřený hřeben bez odvětrání!
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Šikmé střechy 
cestují do 
technického 
pravěku 
Následující věty jsou reakcí na 
články: Problematika doplň-kových 
hydroizolačních vrstev šikmých 
střech a Průzkum trvanlivosti fólií 
pro doplňkové hydroizolační vrstvy 
šikmých střech uveřejněné v časopise  
Střechy Fasády Izolace číslo 11/2012. 

Pod heslem, účel světí prostředky, 
vznikla účelová kampaň, kde 
badatelé ve světle poznání s 
urputností majora Zemana, 
pátrají ve vnitřnostech šikmých 
střech napříč  Českou republikou 
po argumentech, které by 
mohly přispět ke zpochybnění 
zavedených a v Evropě 
dlouholetou praxí ověřených 
technických postupů, týkajících 
se jejich realizací.

Společnost Ewald DÖRKEN 
GmbH  & Co. KG je více než 40 let 
předním evropským výrobcem 
fóliových systémů DELTA s 
programem, do kterého patří 
nejen výroba, ale především 
technický vývoj pojistných 
hydroizolací. V tomto ohledu stojí 
za zmínku, že pouhý prodejce 
stavebního materiálu s puncem 
experta své znalecké kanceláře, 
operující pouze na území ČR, 
zpochybňuje výrobní program 
renomované společnosti, která  
přináší užitek svým zákazníků 
a to nejen v Evropě. Je zajímavé 
sledovat,  jak se z prodejce 
stavebního materiálu postupně 
vyklubal neotřesitelný  znalec 
problematiky šikmých střech,  
bezostyšně šířící a vnucující své 
teorie.  

Úryvek z článku „ Problematika 
doplňkových hydroizolačních 
vrstev šikmých střech“
Cituji: „ České technické normy. 
Ve světle poznání o trvanlivosti 
třívrstvých mikroporézních fólií 
pro DHV dostává smysl dosud 
nepochopitelný odpor některých 
členů pracovní skupiny TNK 65 k 
návrhu normy ČSN 730607. Návrh 
normy požadoval dlouhodobě 
funkční (trvanlivé) výrobky pro 
DHV“.    

Na článek, kterým tento prodejce 
stavebního materiálu podpořil 
svou účelovou kampaň  je 
rozhodně možné reagovat a 
řadu legitimně nepodložených 
tvrzení rozptýlit. Někteří výrobci 
pojistných hydroizolací na toto 
téma již věcná a jasná stanoviska 
podali. Své postoje zaujali 
výrobci skládaných střešních 
krytin. Své názory zveřejňuje i 
nezávislý soudní znalec. Nejedná 
se tedy pouze o postoje výrobců 
pojistných hydroizolací, jak by 
se podle autora článků dalo 
očekávat.
Zkusíme proto na věc  nahlédnout 
z druhé strany.
 Jak je možné, že společnost 
DÖRKEN po tak zdrcujících 
zjištěních na účet pojistných 
hydroizolací a šikmých střech 
obecně vůbec ještě existuje?  Jak 
je možné, že evropský trh obecně 
zjištěné nedostatky pojistných 
hydroizolací a šikmých střech 
ještě nezaznamenal?

Zpochybnit ověřené postupy, 
které úspěšně fungují s vyjímkou 
České republiky v celé Evropě a 
snažit se vyvolat paniku je dle 
„Děda Vševěda“ očividně ten 
nejúdernější způsob jak své 
zájmy prosadit.  Současně přitom 
na všechny strany s dobrotivým 

pokrývače, ale jen to je cesta, jak 
se vyvarovat nepříjemnostem 
s nezaplacenou zakázkou či 
dokonce popotahování u soudu. 
Vždyť je to podle našich předpisů 
a norem zhotovitel, který má být 
schopnější než projektant.

A pokud se Vám zdá, že je to 
sen, prostudujte  ČSN 731901, 
čtěte pozorně a vydržte až 
do konce. Jako zhotovitelé, 
kterých se daný problém přímo 
dotýká, máte také možnost tuto 
záležitost změnit a žádat revizi 
dané ČSN.

Ing. Eva Hellerová
soudní znalec, specializace 
střechy, střešní pláště
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výrazem osvíceného spasitele 
mává záchranným kruhem v 
podobě zpitvořených norem, 
které při této příležitosti sám 
navrhl.  Co na tom, že jsou na hony 
vzdálené vyspělým evropským 
technickým postupům.  Z  
hlediska vlastní obchodní 
strategie však plně vyhovují. 

 V cestě za vytýčenými metami  
však stojí řada oponentů a to i  v 
podobě členů pracovní skupiny 
TNK 65 (pracovní skupina, která 
má za úkol prostřednictvím 
otevřené debaty normy vytvořit). 
Jedná se o skupinu prezentující 
se v souvislosti s předloženými 
normativními návrhy poněkud 
odlišnými názory. Čistě technické 
názory, argumenty a postoje se 
však dostávají do tvrdého střetu 
s rozjetou obchodní mašinérií. Co 
jiného v takové chvíli může spasit 
samotné navrhovatele účelových 
norem lépe než to, že pracovní 
skupinu TNK 65 přestává ke 
společným jednáním svolávat. 

Z pachatele se navíc stává 
vyšetřující soudce a tentokrát pod 
heslem nejlepší obrana je útok 
vyráží do dalšího boje. Odlišný 
názor či nesouhlas ohrožuje 
především jeho vlastní  zájmy. 
Věcná, společná diskuse  se stává 
nepřijatelným pojmem.  

Co na tom, že výsledky 
badatelů zpochybňující pojistné 
hydroizolace nejsou vědecky 
podložené . Co na tom,  že 
zkoušky pojistných hydroizolací 
neprobíhají legitimně podle 
stanovených metodik na 
certifikovaných přístrojích  a k 
tomuto určených laboratořích. 
Jak byly formulovány otázky 
kladené agenturou STEM/
MARK, která provedla průzkum 
?  Jednalo se o průzkum 
vedený odborně o či pouliční 
populismus? Nic takového 
zřejmě není třeba vysvětlovat.  
Zde přece poslouží samotné 
jméno společnosti drtící  veškeré 
pochybnosti. Když kryje materiál, 
může krýt i postupy.  Nikdo přece 

nemůže  pochybovat, že by se 
někdo z expertů, bádajících pod 
tímto jménem snad mohl mýlit 
či předkládal nepravdivá tvrzení. 
Praktiky z naší politické scény se 
nám tak dostávají i do prostředí 
tvorby Českých státních norem .
Úryvek z článku „ Problematika 
doplňkových hydroizolačních 
vrstev šikmých střech“

Cituji: „ Není to kachna? Vzhledem 
k tomu že se problém týká velké 
části obyvatel České republiky, 
je podle nás ihned nutné 
změnit zaběhlá konstrukční a 
materiálová řešení a zamezit tak 
vznikání dalších ztrát investorů.“
 „ MY“   vytvoříme normy,  protože 
my víme nejlépe co je třeba pro 
střechy učinit.  Nejlépe bude když  
ze šikmé střechy učiníme plochou, 
nebo  plochou střechu jen šikmo 
nakloníme! Jak se z návrhů 
norem dovídáme.  A to vše za 
vydatné podpory nadkrokevního 
systému zateplení zabaleného 
do  asfaltových pásů, kterými 
bude nejlépe plastové pojistné 
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hydroizolace nahradit.  Zde je však  zapotřebí 
doplnit, že taková myšlenková nadčasovost spočívá 
především v podpoře“ vlastních“ projekčních 
návrhů „vlastního“ ateliéru a prodeji stavebního 
materiálu,  krytého uniformitou „ vlastní“ obchodní 
značky.  A peněženka investora? 
Držte se, svět se zbláznil ! 

Projektant již nebude muset přemýšlet o tom 
co, jak, a z čeho navrhne. Stačí jen kliknout na 
naservírované skladby střech  a vše  je hotovo. Zde 
se nabízí otázka. Bude se pak vůbec ještě jednat o  
projektanta? A kdo skladby ověřil v praxi? A jakým 
způsobem? S jakým časovým odstupem a s jakými 
výsledky? Jaké materiály se pod stejnokrojem 
obchodní značkou vlastně skrývají? Jaké mají 
skutečné vlastnosti?  Co bude následovat pokud 
praxe nepotvrdí poutavá marketingová tvrzení? 
Kdo za to ponese odpovědnost?

Na jaké úrovni vyrábí či nevyrábí společnost 
DÖRKEN pojistné hydroizolace ponechám posoudit 
na každém, kdo s těmito výrobky přišel do kontaktu.  

Připomenu jen filosofii  rodinné společnosti 
Ewald DÖRKEN GmbH  & Co. KG, která spočívá v 
maximální snaze učinit vše proto, aby se šikmé 
střechy prováděly ve všech souvislostech pořádně. 
K tomuto je zapotřebí. Jakostní výrobek. Projektant  
který si je vědom co a z čeho navrhuje.  Řemeslný 
um a kázeň  zhotovitele. To vše  s přímou vazbou 
na budoucího  uživatele, který byl obeznámen 
s tím,  co za své peníze kupuje a jaký užitek mu 
investice vložená do řešení, použitých materiálů a 
jejich profesionálního zpracování přinese. Jedná se 
o cestu trnitou, ale správnou. 

 Pokud chce  výrobce současně oslovit širokou 
skupinu uživatelů musí pojistné hydroizolace 
vyrábět na různých jakostních úrovních. Zde obecně 
platí.  Čím jsou technické vlastnosti výrobků na vyšší 
úrovni, tím lépe zvládají nástrahy, které je na cestě i 
pobytu v organizmu šikmé střechy provázejí.

Závěr
Jak přivést na svět kvalitní technické normy podle 
kterých je možné navrhovat technicky dokonalé 
celky? Zajisté otevřenou debatou odborníků, 
společně hledajících  technicky nejpropracovanější 
cestu. 
Pokud bude jedinou cestou nastolení arogantní  
hluché diktatury a rafinovaných pomluv nečekejme 
v tomto ohledu nic dobrého. 
Účelem tohoto příspěvku je upozornit, že něco není  
v pořádku a je jen na nás, abychom se postarali o 
změnu k lepšímu. V podání šikmé střechy zabalené 
do asfaltových pásů však technický posun vpřed  
rozhodně nelze očekávat. 

Kam tedy směřují  šikmé stře-chy? 
Odpověď na tuto otázku jsme mohli najít na 
mezinárodním stavebním veletrhu BAU 2013 v 
Mnichově, který vítal své návštěvníky v termínu  od  
14.1.  do  19.1. 2013. Zde bylo zřetelné, že „evropské 
šikmé střechy“  se ubírají naprosto odlišným 
směrem, než je nám podsouváno.  S nadsázkou 
řečeno se ubírají směrem západním…

Karel Bulín
Zástupce spol. Dörken

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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V sobotu 23. 3. se uskutečnil 9. 
ročník FOTBAL CUPU. Tentokrát 
se ve sportovní hale TJ Slavia 
VŠ Plzeň mezi sebou utkalo 
celkem 11 týmů včetně týmu 
PRVNÍ CHODSKÉ. Nebyla nouze 
o dobrou náladu a pěknou 
fotbalovou podívanou a většina 
gólů opravdu stála za to. 
Stejně jako minulý rok i letos s 
prvenstvím a putovním pohárem 

PRVNÍ CHODSKÁ - Fotbalcup 2013
odjížděl tým RYCHLÁ ROTA 
OSTRAVA. Jako druhý se umístil 
tým JAKL a pěkné třetí místo 
obsadil tým PLANÁ 58. Výherci 
navíc obdrželi zajímavé poukazy 
a další ceny včetně pohárů. 
Individuální cenu za nejlepšího 
střelce si odnesl Milan Hlasz 
týmu ŠMATI, objevem turnaje byl 
vyhlášen Aleš Červenka také z 
týmu ŠMATI a cenu pro nejlepšího 

brankáře si odnesl Antonín Peklo 
z týmu PLANÁ 58. Letošní turnaj 
se těšil i veliké oblibě a snad 
příští, již jubilejní, bude snad ještě 
více úspěšný. Hlavním partnerem 
této akce byla firma Prefa a mezi 
další partnery se zařadily firmy 
Tondach, Bramac, DÖRKEN Roto, 
KM BETA a HPI.

DACHDECKER - IKO TOUR PROF. ŠKOLENÍ 
Dachdecker ve spolupráci s IKO
představil zákazníkům svou novinku: 
Nejvíce efektivní laminovaný šindel 
na světe “Cambridge Xpress”.

Každý si zdarma mohl vyzkoušet, 
jak je snadné instalovat hřebíky 
do Cambridge Xpress line a pod 

odborným dozorem se na tuto novinku řádně zaškolit.

Součástí tohoto školení nebylo jen získání nových znalostí, ale také 
možnost zasoutěžit si o Ferrari víkend v italském Marenellu, včetně 
možnosti řídit pravé nefalšované rudé Ferrari! 

Každý z přítomných pokrývačů navíc obdržel dárkovou taštičku v 
hodnotě 1000 Kč, např. s tesařským opaskem z kvalitní kůže! 
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I když je jejich název tak trošku staví na „druhou kolej“, 
jsou střešní doplňky nezbytnou součástí každé střechy, 
stejně jako základní krytina. Pokud s ohledem na kratší 
životnost plastových střešních 
doplňků začne do střechy pršet, 
asi bude investorovi jedno, že 
základní krytina vydrží až sto let. 
KM BETA proto nabízí doplňky 
betonové, jejichž životnost 
odpovídá životnosti tašek a platí 
na ně také třicetiletá záruka. 

Betonové střešní doplňky nabízí KM Beta jako 
jediný výrobce na trhu a jejich sortiment postupně 
rozšiřuje, naposledy o tašku odkouření turbo kotle. 
Jde o prostupový prvek střešního systému KM 
BETA pro vertikální odtah plynových nástěnných 
kotlů. Základ tvoří celobetonová taška, proto 
harmonicky zapadne do střešní plochy. Na základní 
tašku navazuje plastová kloubová část s kruhovým 
prostupem. Doplněk se vyrábí ve dvou typech – 

pro krytinu KMB BETA a pro  KMB HODONKA. Mezi 
stávající betonové prvky patří taška kabelových 
prostupů, dále tašky anténní a odvětrací. Střešní 

systém KM BETA dále 
zahrnuje asi 50 doplňkových 
výrobků, které profesionálně 
řeší technické detaily i těch 
nejnáročnějších konstrukcí.

Svou úlohu, ač především estetickou, mají také 
okrasné střešní prvky. Zvýrazní a zkrášlí střechu 
s krytinou KM BETA. Dle vkusu si lze vybrat buď 
hřebenové okrasné prvky (v nabídce kohout, 
elegantní věžička a pár zamilovaných hrdliček) nebo 
ozdobné koncové hřebenáče (motivy vítr a lev), 
případně i tvarované hřebenové ucpávky (motivy 
hrozen a slunce). Více na www.kmbeta.cz. 

DOPLŇKY JSOU NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ 
STŘECHY STEJNĚ JAKO ZÁKLADNÍ TAŠKY

Společnost SATJAM uvádí na trh nové materiály ALUMAT a ALUMAT STUCCO 
pro výrobu střešních krytin. Jakostí spadají do nejvyšší třídy EXCELENT. A pokud 
si právě kladete otázky, proč některou z novinek použít pro novou střechu, pár 
dobrých důvodů naleznete zde.

Jedná se o moderní, odolný a estetický materiál pro výrobu střešních krytin 
nejvyšší kvality. Těmito produkty SATJAM vychází vstříc zákazníkům, kteří 
požadují vysoce jakostní krytiny s dlouhou životností a extrémní odolností.
Provedení ALUMAT STUCCO má povrch plechu upraven do podoby reliéfu, což 
dodává krytině nevšední vzhled a snižuje hlučnost při dešti. Právě struktura 
povrchu je hlavním rozdílem, protože také ALUMAT je stejně jako ALUMAT 
STUCCO opatřen matnou polyesterovou povrchovou vrstvou. 

Hliníkové plechy pocházejí od norské společnosti Norsk Hydro. Ta se specializuje 
na výrobu a zpracování hliníku dlouhá léta a její produkty patří mezi absolutní 
světovou špičku, kterou nyní SATJAM zpřístupnil i pro české střechy v oblíbené 
červené a hnědé barvě.

Na tuto kategorii výrobků je společností SATJAM poskytována záruka 40 let.
Krytina se k dřevěnému podkladu kotví nerezovými samovrtnými šrouby do 
dřeva SDT-INOX s hliníkovou podložkou. Kotvení krytiny k ocelovému podkladu 
není vhodné. Jednotlivé pásy krytiny se mezi sebou ukotvují POP nýty.
Více informací naleznete na webu výrobce www.satjam.cz.

SATJAM - ALUMAT 
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Široký sortiment asfaltových izolací KVK PARABIT 
KVK PARABIT, a..s. vyrábí SBS modifikované asfaltové pásy s 
dlouhodobou životností, speciální asfaltové pásy proti radonu 
nebo hydroizolace pro použití i do požárně ne-bezpečného 
prostoru, dále klasické oxido-vané asfaltové pásy a separační 
vrstvy a vrstvy pro provizorní zakrytí typu A a R. Elegantní řešení 
zateplených střech nabízíme díky technologickým výhodám 
montáže samolepících pásů, které se často používají jako 
první hydroizolační vrstva na deskách pěnového polystyrénu. 
Široký sortiment našich výrobků uspokojí každého zákazníka. 
Většinu asfaltových izolací nabízíme ve třech kvalitativních 
a cenových úrovních, tak aby si každý zákazník vybral podle 
svých potřeb.

Na našich stránkách  www.kvkparabit.com najdete velké 
množství skladeb izolací pro různé typy staveb a pro různé 
použití, které si v různých alternativách můžete v oblasti 
poradenství sami namodelovat. Kvalita a transparentní 
technické parametry asfaltových izolací, doporučené 
skladby izolací a garance poskytované zákazníkům otevřeně 

prezentujeme na našich webových stránkách u našich 
obchodních partnerů i při konzultacích technologických 
postupů montáže vodotěsných izolací na stavbách, nebo 
při provádění technických konzultací v rámci projektů 
střech i spodních staveb. K výrobě našich asfaltových pásů 
jsou zásadně  používány vstupní  suroviny o vysoké kvalitě, 
polyesterové nosné vložky značky Trevira, stabilní syntetický 
kaučuk, plnivo jemně mletá břidlice. Modifikované asfaltové 
pásy KVK PARABIT jsou proto elastické odolné vnějším povětr-
nostním vlivům a vyznačují se dlouhodobou životností. 

Asfaltových izolačních pásů se na našem trhu vyskytuje velké 
množství a jsou vyrobeny z různých surovin a směsí. Ověření 

jejich kvality bez laboratorního přístrojového vybavení je často 
i pro staveb-ního odborníka velmi obtížné. Složení asfaltové 
směsi, typy resp. třídy asfaltových izolací nejsou normami ani 
předpisy určeny, a tak pod pojmem „modifikovaný“ se může 
skrývat nejen pružný asfaltový pás zušlech-těný syntetickým 
kaučukem vyrobený s přiměřeným množstvím plnidel, ale 
„také“  modifikovaný asfaltový pás, který syntetic-kého 
kaučuku obsahuje jen velmi malé množství, a někdy bohužel 
obsahuje po-měrně velké množství plnidel. Modifikovaná 
asfaltová směs může být dlouhodobě pružná, přesahující 
záruční do-bu a nebo pružnost směsi se vyskytuje u 
některých izolací pouze krátkodobě. Asfaltové  izolační pásy 
ROOFSPECIAL dobře nakoupíte na skladech ve vašem regionu

Společnosti Dachdecker, První Chodská a Dachpark kladou 
hlavní důraz na kvalitu asfaltových izolací ROOFSPECIAL. 
Modifi-kovaná asfaltová směs special má odolnost v rozsahu 
teplot - 25 °C  až 100 °C.  

Asfaltové pásy KVK PARABIT se vyrábějí také ze směsí medium 
s odolností - 20 °C až 100 
°C, a také ze směsí standard 
s odolností teplot - 15 °C až 
90 °C.

Na povrchu plochých 
střech na povlakové 
krytině shora s ochranným 
posypem z drcené břidlice 
se v průběhu roku běžně 
vyskytují teploty - 20 °C  
až 80 °C. Optimální je 
tedy použít modifikované 
asfaltové pásy special, 
které jsou odolné teplotám 
v průběhu roku i dalším 
zatížením. V současné době 
se požadavky na co nejnižší 
ceny stavebních materiálů 
vyskytují prakticky na 
většině staveb. To je důvod 
proč  i modifikované 
asfaltové pásy standard a 

oxidované asfaltové pásy nacházejí v mnoha skladbách střech 
i izolací spodních staveb svoje uplatnění.  

České tradiční lepenky KVK PARABIT jsou převážně určeny pro 
stavby na území České republiky, ovšem díky jejich vysoké 
kvalitě se také dobře uplatňují jako vodotěs-né izolace u celé 
řady staveb v zahraničí, například na Slovensku i v Německu.

Při volbě izolací staveb a pro lepší orientaci v označení 
jednotlivých výrobků je vám k dispozici technická podpora 
stavebních techniků a technologů KVK PARABIT.

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.

KVK PARABIT - tradiční česká lepenka
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Společnost Cembrit,  tradiční a spolehlivý výrobce 
vláknocementu, který působí na našem trhu již více než 100 
let, si Vám dovoluje představit novinku ze svého výrobního 
sortimentu. Řady výrobků Dolmen a Bravan jsou pozoruhodné 
především svými hranami, které jsou opracovány technologií 
štípání a následně přebarveny. Krytiny tak vytváří typický 
vzhled břidlice. Je možné zvolit i strukturovaný povrch krytiny, 
který umocňuje dojem a vzhled povrchu z přírodního kamene.

Střešní krytiny Dolmen a Bravan jsou vhodné jak na novostavby, 
tak i na rekonstrukce střech, kde je požadován přírodní vzhled.  
Oproti přírodní břidlici je střešní krytina Dolmen a Bravan 
podstatně lehčí a levnější variantou s autentickým vzhledem.
Dolmen a Bravan jsou krytiny, inspirující se v keltských 
megalitických stavbách z kamenných bloků gigantických 
rozměrů.

Bravan
Střešní krytina Bravan vychází z léty prověřené 
vláknocementové střešní krytiny Anglický obdélník. Jejich 
stejné rozměry znamenají rovněž ověřenou technologii 
pokládky a okamžitou nabídku odzkoušených střešních 
doplňků, jako jsou sněhové zábrany, větrací hlavice, držáky 
solárních panelů a další. Střešní krytina Bravan vytváří 
působivé a přitom velmi odolné střechy do všech klimatických 
podmínek. 
Bravan v sobě spojuje eleganci pravoúhlých krytin s inovativní 
technologií štípání hran. Jeho plastická kresba na sebe strhne 
pozornost a upoutá svým neotřelým zjevem.

Bravan se inspiroval v přírodě, převzal výhody břidličných 
krytin a zkombinoval je s jedinečnými vlastnostmi a výhodami 
vláknocementu. 

Dolmen
Dolmen je menší variantou střešní krytiny Bravan. Jelikož její 

Cembrit

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

NOVINKA

rozměr vychází rovněž z již vyzkoušené krytiny, přináší v sobě 
Dolmen stejné výhody spojené s montáží a zárukou kvality 
jako krytina Bravan. 

Dolmen v sobě nese odkaz dávných věků a megalitických 
staveb normanů a galů. Díky svým menším rozměrům 
vyniká intenzivní plasticita. Zároveň na střeše vytváří jemný 
geometrický vzor, který ještě více zdůrazňuje štípané hrany. 
Všechny tyto vlastnosti z něj činí nepřekonatelnou alternativu 
přírodní břidlice.

Kompletní servis
Společnost Cembrit nabízí konzultace, pomoc a podporu ve 
všech fázích projektu. Ať se jedná o pomoc s výběrem typu 
krytiny, poradu při konstrukci střešních detailů či proškolení 
pokrývačů a pomoc přímo na stavbě, technici společnosti 
Cembrit jsou vždy plně k dispozici.
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DACHDECKER

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

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

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

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

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

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

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

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

Klenčí pod Čerchovem    
Klenčí pod Čerchovem 320 
tel./fax: 379 412 535
klenci@chodska.cz

Plzeň 
Jateční třída 28 
tel.: 377 260 210
plzen@chodska.cz

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

Písek – Smrkovice
Smrkovice 194 
tel.: 382 264 320
pisek@chodska.cz

Planá u Mariánských Lázní 
Nádražní 535 
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.: 546 211 283
popovice@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 
te@dachdecker.cz

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

Přerov

Č. Krumlov

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


