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historii výroby tašek a prvků
historické dokumenty
tesařské a klempířské nářadí
stroje na výrobu krytin

Nacházíte zajímavé informace z historie pokrývačství? Sundali jste starou
tašku a natolik Vás zaujala, že jste ji nechtěli vyhodit? Přineste tyto věci k nám
a podílejte se na vytvoření Pokrývačského muzea na centrále PRVNÍ CHODSKÉ v Klenčí pod Čerchovem!

Co vše chceme v Pokrývačském muzeu shromáždit?
Chceme sbírat a evidovat zajímavé věci, které se pojí k našemu řemeslu (např. staré tašky, které mají zajímavou strukturu, tvar nebo značku z výroby, např. erb, také půlky, větračky, hřebenáče všech možných tvarů atp.). Dále se chceme
zaměřit na všechny věci, které ke střechařině také patří, tzn.
staré výuční listy, doklady, zmínky o stavění střechy…
Co vše již v Pokrývačském muzeu najdete?
Je zde možno vidět na čtyřista rozdílných tašek a prvků,
použitých při stavbě střech. Unikátem jsou více než 100 let
staré účetní knihy, včetně záznamů s upomínkami pokrývačům, či staré prodejní plakáty. Zajímavé je nářadí, které je
shromažďováno v Trhanově (od Klenčí zhruba 4 km), a které
je rozsáhlé zejména v oblasti nářadí pro tesaře a klempíře.
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Za pozornost stojí i několik starých mechanických strojů
na výrobu betonových tašek nebo starý klempířský stroj,
které se již podařilo pořídit. Po jejich rekonstrukci budou
určitě oživením expozice.
Každý exponát má svůj archivační list, abychom o něm evidovali co nejvíce informací.
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V naší expozici můžete shlédnout:

Nacházíte zajímavé informace z historie pokrývačství? Sundali jste starou tašku a natolik Vás zaujala, že jste ji nechtěli
vyhodit? Přineste tyto věci k nám a podílejte se na vytvoření
Pokrývačského muzea na centrále PRVNÍ CHODSKÉ v Klenčí pod Čerchovem! PRVNÍ CHODSKÁ od samého počátku
dbá o rozvoj střechařské branže. Proto se podílí aktivitou
na veletrhu Střechy Praha, aktivitou na komunitním serveru www.strechujem.cz a také založila Schody do života pro
kluky z dětských domovů, kteří se chtějí této branži věnovat.
Nyní chceme napomoci uchovat historii pokrývačského řemesla.

S T Ř E C H A Ř E
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
ETERNIT - změny dodacích dob

ISOLA - Bioren

DÖRKEN – inovace fólií delta

S přicházející sezonou se začíná prodlužovat doba dodání veškerých šindelů
na 6-8 týdnů i přes maximální vytížení
výrobních kapacit. Důvodem je vysoká
poptávka po šindelích v celé Evropě. IKO
se za současnou situaci velmi omlouvá.

V současné době stejně jako IKO nestačí
vyrábět pro vysokou poptávku. Při zpracování nabídek Vašim zákazníkům proto
nezapomeňte na sdělení této důležité
informace!

Společnost Isola se přizpůsobuje Vaší poptávce o větší balení odstraňovače mechu BIO REN
a od září pro Vás připravila
nové 5l balení! Starší 1l
balení se již nevyrábí a postupně se doprodává!

Střešní fólie DELTA-VENT S/PLUS a DELTA-VENT N/PLUS nyní
ještě silnější, dokonalejší, odolnější. DELTA-VENT - třívrstvá pojistná hydroizolace pro šikmé střechy bedněné i bez bednění:
• difuzně otevřená, hodnota rd 0,02 m
• dva integrované samolepící okraje
• odvádí zbytkovou vlhkost z konstrukce, chrání před zavátým sněhem a deštěm
• pevná snadno opracovatelná
• DELTA-VENT S/PLUS dříve 140g, nyní 150 g/m2
• DELTA-VENT N/PLUS dříve 120g/m2, nyní 130g/m2
• zvýšená hmotnost umožňuje pokládku bez faldů a boulí.

VELUX – za každé vyměněné střešní okno ušetřete 10%

LanitPlast – zvýšení cen

ONDULINE – nový hřebenáč

Výměna střešních oken je jednodušší než si myslíte! Slevu
ve výši 10% můžete uplatnit na jakékoliv střešní okno VELUX zakoupené a použité na výměnu strarého střešního
okna nebo na kombinaci střešních oken v období od 1.
5. 2010 do 31. 10. 2010. Slevu mohou získat pouze spotřebitelé, kteří nejpozději do 15. 11. 2010 zašlou vyplněný
kupón na slevu včetně kopie dokladu o nákupu a zároveň
přiloží štítek/štítky ze starých střešních oken, která vyměnili.

Společnost Lanit Plast zvýšila od 1.9. 2010 maloobchodní ceny produktů:
• plexisklo Marcryl FS/Palglas +10%
• komůrk. polycarb Marlon ST +20%
• komůrkové vlnité desky Marlon CST +5%
• zámkové PC desky SUNPAL +15%
• desky 94/35 OPAK +35%

Pro zlepšení užitných vlastností i usnadnění pokládky vyvinula společnost Onduline
nový 1m hřebenáč, který se vyznačuje:
• novým vzhledem
• barevné varianty: červená, hnědá, antracit,
zelená
• technické rozměry
• novým řešením přesahů pro zvýšení vodotěsnosti díky dvojitým prolisům na okrajích.

PRVNÍ CHODSKÁ uspořádala dny otevřených dveří

DACHDECKER – největší akce roku

LanitPlast

®

s.r.o.
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PRVNÍ CHODSKÁ

Václav Kučaba, DACHDECKER

PRVNÍ CHODSKÁ na svých pobočkách uspořádala pro své
partnery dny otevřených dveří, které probíhaly v letních měsících. S těmito dny bylo spojeno i slavnostní otevření nové
pobočky ve Vysokých Popovicích dne 25. 6. K dobré atmosféře
přispěl doplňkový program: soutěže, občerstvení, kapela, grilování a dobré pití. Děkujeme všem obchodním partnerům za
účast na těchto dnech otevřených dveří a těšíme se na viděnou příští rok.

Ve dnech 14.8. a 27.8.2010 uspořádala společnost DACHDECKER pro své zákazníky největší akce tohoto roku. První jako odměnu a poděkování za dosavadní spolupráci pro VIP zákazníky, druhou jako odměnu za nejlepší výsledky v soutěži Bramac
a Velux. Odpočet trestných bodů a školu smyku v sobotu dne
14.8. vedli zkušení lektoři a provedli zákazníky kritickými situacemi, kteří zákazníci zvládali naprosto s přehledem.
Oproti tomu závodní odpoledne v Sosnové u České Lípy se

38

68
83

15

485

1000

neslo v zcela závodním duchu. Nejlepším jezdcem z řad zákazníků byl pan Kocourek, který zajel čas 53:984. A není se vůbec
čemu divit, přistavená závodní auta, nenechala nikoho chladným a někteří měli v žilách pravou závodnickou krev, posuďte
sami…
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TESARIO

KM Beta představila novou povrchovou úpravu střešní krytiny

Příhradové vazníky spojované styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Jiří Foltýn, KM Beta

Eva Duchoňová, PRVNÍ CHODSKÁ

Již čtvrtou variantu povrchové úpravy střešních tašek
představuje KM Beta, největší český výrobce betonové
střešní krytiny, ale také vápenopískových cihel a páleného cihelného systému. Povrchovou úpravu EFEKT tvoří
speciální trojitý akrylátový nástřik kombinující dva různé
odstíny – podkladní višňovou a vrchní černou, což vytváří
na povrchu zajímavý barevný efekt. Základní tašky i betonové střešní doplňky v povrchové úpravě EFEKT jsou
dodávány na objednávku do 30 dnů. Více o novince na
www.kmbeta.cz.

Vybírejte osvědčený střešní systém
Komplexní střešní systém od společnosti KM
Beta a.s. zahrnuje dva atraktivní tvary střešních tašek (KMB BETA a KMB HODONKA), nyní
již ve čtyřech variantách povrchové úpravy
(kromě varianty Efekt ještě: Standard - probarvený beton bez povrchové úpravy, Elegant - dvojitý akrylátový nástřik, Briliant - speciální dvojitý nástřik s leskem) a v sedmi elegantních barevných odstínech
(cihlová, višňová, hnědá, šedá, černá, zelená, modrá).

Kvalita začíná u prvotřídních surovin
Výrobní závod Bzenec – Přívoz se nachází v lokalitě Váté písky, někdy také označované jako Moravská Sahara. Jedná se
o největší území s výskytem vátých písků na Moravě. Ojedinělost vlastností písků z této lokality, a to především čistotou
a vyrovnanou zrnitostí, dává krytině KM BETA hladký, uzavřený povrch, který je pro tuto krytinu charakteristický. Nejlepší
suroviny jsou základem vysoké kvality a životnosti krytiny KM
BETA, umožňující firmě poskytovat záruku 30 let na materiál
a funkčnost. Kvalitní suroviny, kontinuální dozorování technologie výroby a inovace řadí krytinu KM BETA mezi evropské
špičky.
Zdokonalené balení větracích a okrajových tašek
KM Beta opět vylepšuje balení střešních doplňků. Větrací tašky
balené po dvou proti sobě jsou nyní opatřeny novým typem
plastového chrániče. Ten zabraňuje tření při dopravě
a výrazně tak snižuje riziko odření a poškození tašky. „Bezpečnější“ balení mají také okrajové tašky
skládané na paletách za sebe. Jednotlivé prvky
jsou nyní odděleny speciálními krytkami, které tašky zachovají v perfektním stavu i při náročné manipulaci a dopravě.

S T Ř E C H A Ř E

Ve výrobním závodě Tesario v Trhanově nabízíme výrobu a dodání příhradových vazníků s ocelovými styčníkovými deskami
s prolisovanými trny, které umožňují širokou škálu a variabilitu
použití. Příhradové vazníky jsou ideální pro použití na:
• konstrukce krovů rodinných domů všech možných tvarů
většinou bez využití prostoru podkroví, i s částečnou možností využití půdního prostoru
• sportovní, výrobní nebo komerční haly
• zastřešení supermarketůnástavby na panelové a bytové
domy
• střechy valbové, sedlové, obloukové, mansardové a pultové
Výhody příhradových vazníků:
• nízká hmotnost
• menší spotřeba řeziva než u klasických vázaných krovů
• velké rozpětí konstrukcí, vazník vcelku (sedlový, pultový)
do 15 m, při kombinaci 2-3 vazníků až do rozpětí 30 m
• rychlá a jednoduchá montáž
• úspora oproti klasickému krovu (až 40% z ceny)
• možnost zastřešení libovolného půdorysu
• použitým materiálem je dřevo, tedy přírodní materiál
Technologie:
Vazníky jsou vyráběny z impregnovaných fošnových přířezů
(impregnace Bochemit QB). Tyto přířezy jsou podle výkresové
dokumentace složeny do tvaru výsledného vazníku a pomocí

pozinkovaných styčníkových desek spojeny deskovým hydraulickým C lisem. Průřezy:fošny tl. 50 mm a 60 mm š.: 80, 120,
140, 160, 180 mm a vlhkost řeziva do 22%.
Materiál:
Standardně se tyto vazníky vyrábí z nehoblovaného řeziva.
Nadstandard je požití KVH hranolů. Impregnace se provádí máčením v roztoku impregnačního prostředku. Styčníkové desky
jsou standardně vyráběny z pozinkovaného plechu (styč. desky: typ GNA20 a T150). Nadstandardně lze použít také nerez.
Cena:
Cena se určuje individuálně na základě podkladů dodaných
zadavatelem poptávky.
Dodací lhůta:
Na základě předložené projektové dokumentace vytvoříme do
cca 7 dní CN. Software pro vytvoření CN a zařízení pro výrobu
vazníků používáme od firmy MITEK. Dodací lhůta schváleného
projektu je pak cca 1 měsíc od podepsání kupní smlouvy.
Každý vazník z Tesaria při své cestě k zákazníkovi obdrží své razítko, jako značku kvalitního výrobku. Více informací o příhradových vaznících získáte na www.tesario.cz nebo na pobočce
PRVNÍ CHODSKÉ.

KM Beta oceněna v soutěži Výrobek roku

Prestižní Cenu za nápaditost a Cenu stavebních škol získala v soutěži Výrobek roku 2009 odvodňovací taška KM Beta. Oceněná odvodňovací taška je nedílnou součástí nového podstřešního okapového systému KM Beta. Ten představuje nové řešení
odvodu vody z šikmých střech pomocí dvou otvorů, umístěných v rovných plochách odvodňovací tašky. Řešení okapového
systému pomocí odvodňovacích tašek, podstřešních žlabů a vnitřních svodů je jednoduché a v kombinaci mědi nebo plastem téměř bezúdržbové. Odpadá čištění žlabů ve značných výškách. Skrytý okapový systém navíc není v zimním období
vystaven riziku poškození při sesuvu sněhu.
Více informací na www.kmbeta.cz nebo u manažera vašeho regionu.
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LINDAB, DÖRKEN

Patentovaný systém kotvení
✓ Poloviční doba montáže
✓ Bez nářadí
✓ Možnost posunutí již zafixované stojky
✓ Méně fyzické námahy

Teleskopický proﬁl
✓ zasunutím dvou profilů RdBX do sebe získáte
profil s nastavitelnou výškou
✓ Snazší přeprava
✓ Bez nutnosti měřit a řezat
✓ Bez odpadu

Redukce přenosu hluku
✓ Díky unikátnímu systému profilace a perforace stojky
dosáhnete lepší akustické vlastnosti příčky

Lindab RdBX

Lindab s.r.o.
Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6
Tel.: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250
www.lindab.cz ❙ marek.dite@lindab.com

DELTA-MAXX – „bezpečnostní pás“ na střeše
Lind_RdBX-DACH-184x133.indd 1

18.8.2010 11:44:26

Karel Bulín, DÖRKEN

Při výběru pojistné hydroizolace pro šikmou střechu je kromě
jiných technických parametrů dobré zohlednit i její pevnost
a mechanickou odolnost. Tato mnohdy podceňovaná vlastnost je velmi důležitá především kvůli riziku poškození při
pokládce,kdy dochází k vytrhávání ze spon v místech kotvení, nebo k zvětšování nezbytných perforací v okolí hřebíků,
kterými jsou upevněny kontralatě. Tato místa jsou obzvláště
v ohrožení ve chvíli, kdy dojde k tahovému namáhání pojistně hydroizolační fólie při jejím napínání, ať již při pokládce
pásů, nebo za větrného počasí. Další nebezpečí snadného poškození již provedené pojistně hydroizolační vrstvy vyvstává
z opakovaného pohybu řemeslníků po střeše, jak při laťování,
provádění klempířských a zednických prací, pokládce střešní
krytiny, tak při související přepravě stavebního materiálu a nářadí. Při všech těchto činnostech vzniká nebezpečí poškození
u většiny pojistných hydroizolací, u nichž byla rozhodujícím
kritériem výběru jejich nízká cena. Zpravidla zde platí, že čím
je cena nižší, tím je riziko poškození vyšší.
Poškození pojistné hydroizolace instalované na střeše, ať už
k němu dojde při montáži, přepravě materiálu, nebo třeba
jen tím, že o ni řemeslník zavadí špičkou pracovní obuvi, je záludné v tom, že nemusí být včas a v celém rozsahu odhaleno.
Důvodem může být nepatrná velikost poškození vzhledem
k ploše střechy či znečištění okolí poškozených míst pilinami
apod. Letmá vizuální kontrola pak nemusí taková místa odha-
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DÖRKEN, PICARD
které se odhalují a lokalizují jen velmi obtížně. Dlouhodobé zatékání do útrob střešního pláště se stává v této chvíli značným
rizikem z hlediska spolehlivé funkčnosti střechy.
Dalším rizikovým bodem při realizaci šikmé střechy je samotný
pohyb osob po střeše a jejich bezpečnost. I u nás už jsou známy případy, kdy při pádu řemeslníka na střeše došlo k úrazu,
protože pojistná hydroizolační fólie nebyla mechanicky odolná natolik, aby pád těla dokázala zachytit. Pády na střeše s následným propadnutím fólií jsou pak velmi nepříjemné nejen
pro aktéra samotného, ale i pro jeho zaměstnavatele. Na základě takové neblahé zkušenosti pak většina zpracovatelů již
výběr pojistné hydroizolační fólie pečlivě zvažuje a zaměřuje
svou pozornost především na materiály, které díky své pevnosti dokážou padající tělo spolehlivě zachytit a nebezpečnému úrazu tak zabránit.
Firma DÖRKEN, výrobce fóliových systémů DELTA, proto již
před více než dvaceti lety vyvinula speciální pojistně hydroizolační pásy DELTA-MAXX, které s úspěchem distribuuje dodnes.
Výrobce se u nich zaměřil především na mechanickou odolnost a pevnost fólie. Pásy dodávané pod obchodními značkami DELTA-MAXX a DELTA-MAXX PLUS jsou odolné vůči poškození při montáži i při pokládce krytiny a bezpečné v případě
pádu pracovníka na střeše. I díky atestu proti propadnutí fólií
jsou nejprodávanějšími pojistně hydroizolačními pásy z kolekce výrobků DELTA. Nejednomu řemeslníkovi již pevnost fólií
DELTA-MAXX a DELTA-MAXX PLUS dokázala zachránit zdraví
a nejeden uživatel byl ušetřen komplikací se skrytým zatékáním do nově provedené střechy.
Nezaměřujme se proto při výběru pojistné hydroizolace jen

Chytré proﬁly
pro montované příčky

P R O

na gramáž (g/m2), ekvivalentní difuzní tloušťku (rd) a cenu, ale
posuzujme ji i jinými měřítky, přestože užitek není na první pohled tak zřejmý. Další informace o výrobcích DÖRKEN najdete na
www.dorken.cz.
podle podkladů firmy Dörken

Hlava Kladiva:

kovaná hlava ze
speciální ocele,
se speciálnì
vybraným
složením.

Dráp a špièka
tesaøskách kladiv:

Èistì vypracovaný dráp
slouží také k uchopení
malých høebíkù. Štíhlá
dlouhá vytažená špièka.
Dráp je speciálnì tvrzený.

Zednické kladivo "Berlin"

Tesaøské kladivo s èernou rukojetí

Èelo kladiva:

Peèlivì tvrzené a
speciálnì zušlechtìlé.
Správné zlomení hrany.

Ocelová násada:

lit. Pokud položenou pojistnou hydroizolační vrstvu během
realizace neprověří déšť, zůstanou poškozená místa a nechtěné perforace neopravené a dlouhodobě ukryté pod vrstvou
následně položené střešní krytiny. Vlhkost, která se za určitých
okolností a klimatických podmínek může pod krytinu dostat,
pak nepozorovaně a nekontrolovaně proniká do dalších vrstev střechy, tvořených většinou izolanty, a způsobuje škody,

Používáme jen prvotøídní,
legovanou, bezešvì taženou,
dokonalou násadu, chromovanou,
tvrzenou a popouštìnou. Z toho
dùvodu je materiál správì elastický.
Tyto kvalitní násady mají prùmìr
od 16mm a 1,2mm sílu stìny.
Tímto a také plochooválným profilem, je kladivo snadno ovladatelné,
nejépe vyvážené což znamená menší vysílení a únavu.

Speciální fixace:

Zapeèený (nesnímatelný)
svìr.

Speciální rukoje:

Menší únavu a lepší práci
zajistí dobøe ovladatelná
speciální rukoje, kterou je
dán ten správný úder.
Rukojetì jsou pevnì spojeny s ocelovou násadou
speciálnì vyvinutým dvousložkovým pojivem.

Tesaøské kladivo s magnetickým
držákem høebíkù

Tesaøské kladivo GS - vyzkoušeno

Joh. Hermann Picard GmbH & Co. KG
Hämmerfabrik und Gesenkschmiede seit 1857
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JAK TO VIDÍ...
Lukáš Houra
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Zdeněk Zábranský

Věk: 31
Od kdy jste na firmě:
brigádně s přestávkami od roku 1997, naplno teď asi 7 let
Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:
volejbal a rekreačně i jiné sporty, chození či lezení po horách ...
Domácí mazlíček: pes
Oblíbené jídlo a pití:
bez vyhraněného názoru – všechno, co je dobré
Nej hudba: Rock, třeba Queen ale i punková ZNC
Oblíbený dopravní prostředek: horské kolo, auto
Kontakt: e-mail: zzabransky@chodska.cz

Co tě napadne, když se řekne „střechařský úlet“?
Střecha koupená jinde než v Dachdeckeru 
Co je na letošním roce podle Tebe pro Vaši firmu nejtěžší a co se Vám naopak podle Tebe nejvíc povedlo?
Nejtěžší je se vyrovnat s poklesem produkce stavebnictví,
což je problém nejen náš, ale všech firem v tomto odvětví
včetně našich partnerů - realizačních firem. Nemalé potíže
jsou spojeny také s náklady, které byly skryty v odlišných
lepších prodejních výsledcích v minulých letech. Náklady
jsou zároveň také to, co se nám podařilo razantně zregulovat a zatlačit mezi pomyslné mantinely, které jsou nastaveny na současný vývoj trhu a prodej.

Jak to vidí
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Vedoucí nákupu a marketingu
PRVNÍ CHODSKÁ

Věk: 30
Od kdy jste na firmě: 2. 4. 2002
Co patří mezi Vaše záliby, koníčky: sport,dům,auta,film
Oblíbené jídlo a pití:
br.knedlík, zelí a maso a k pití víno
Domácí mazlíček: Labradorka Bára
Nej hudba: filmová a taneční
Oblíbený dopravní prostředek: auto
Kontakt: houra@dachdecker.cz

Jakou střechu máš doma a z jakých tašek je podle Tebe střecha nejhezčí?
Při volbě jakou střechu dáme na náš dům, jsem postupoval jako každý jiný člověk. Stálo proti sobě co by se mi líbilo a na co mám. Taška která zapadá do mého vkusu je
Stodo 12 černá glazura od Tondachu, ale nakonec jsem
zvolil variantu pro mě finančně příznivější a neméně kvalitní a to Bramac Classic bř. černou.

V Š E C H N Y

JAK TO VIDÍ...

Prokurista – vedoucí nákupu
DACHDECKER

Který z dodavatelů tvrdých krytin je ve Vašich letošních obratech největší a koho bys označil za dodavatele s nejlepším vývojem?
Dodavatelé tvrdých střešních krytin tvoří významnou část
celkového obratu DEG i při nepříznivém vývoji stavebnictví se kterým se potýkáme. Obraty u těchto dodavatelů
letos dosahují téměř skutečnosti z roku 2009 ve finančním porovnání,ale opět se opakuje skutečnost, že v m2 je
výsledek lepší než v minulém roce. Ukazuje to jedno, že
se rok od roku stále snižuje běžná průměrná cena na trhu
v ČR, která je způsobena v podstatě nepřetržitými zvýhodněnými cenami ve formě prodejních akci, kterými nás
dodavatelé zavalují. Svou roli také hraje obava investorů
v současné době investovat, pokud
to není nezbytně nutné a když už se
k tomu odhodlají, tak je vyvíjen velký
tlak na cenu a jsou vybírány materiály
v těch nižších cenových relacích.
Dodavatelé u kterých záznamenáváme
v letošním roce nárůsty jsou tzv. “plechaři“, - ano, růst poměru plechových
krytin vůči ostatním stále roste, což dle
mého názoru způsobují dvě věci. Úpadek výstavby nových RD, které se většinou zakrývají taškami a naopak nárůst prodeje na rekonstrukce střech starých, které bývají
povětšinou pokryty lehkou krytinou, z důvodu úspory není přikročeno k výměně krovu a to je případ kdy investor
hledá náhradu a většinou to skončí u plechu, který je cenově příznivý s jednoduchou a levnější montáží.

P R O

Myslíš si, že se na podzim stavby rodinných domků
a jiných drobných staveb konečně rozjedou ve větší
míře?
V tomto směru jsem skeptický, předpoklady ekonomů,
ke zlepšení vůbec nesměřují. Mírné oživení již nastalo, ale
rozhodně to nebude tak, že bychom to nějak zvláště pocítily. Spoustu staveb je rozděláno a velmi mnoho jich je
dokončeno a čekají na své kupce. Dokud se neprodá to co
je vyprodukováno, nic jiného se začínat nebude. Banky také nevypadají, že by razantně změnily přístupnost úvěrů,
které by celý proces rozhýbaly. Tento rok budeme muset
zvládnou tak jak je rozběhnutý a připravovat se na to, že
ten nadcházející 2011 nebude lepší.

Který z dodavatelů tvrdých krytin je ve Vašich letošních obratech největší a koho bys označil za dodavatele s nejlepším vývojem?
Naším největším dodavatelem je tradičně BRAMAC, jeho
náskok však postupně stahují pálené tašky Tondach. Příčinu vidím mimo jiné v tom, že Bramacu se snaží ukrajovat
jeho betonoví konkurenti KM BETA a Mediterran. Naopak
Tondach je na českém trhu z pálené krytiny de facto jediný produkt, u kterého pokrývač s jistotou ví, že jakékoli
chybějící doobjednávky jsou tu skladem a nebude muset
x týdnů čekat.

nevypadalo (rodinný domek zastrčený mezi ostatními), tak
za tím možná byl nějaký supervýhodný výprodej. Fotku
rádi někdy zveřejníme na webu nebo tady.
Co je na letošním roce podle Tebe pro Vaši firmu nejtěžší a co se Vám naopak podle Tebe nejvíc povedlo?
Asi jednou z nejvíce nepříjemných věcí je nutná neustálá
obezřetnost ohledně finanční situace zákazníků. Celkově
v branži chybí peníze a i dobří pokrývači se mohou vinou
krachu generálního dodavatele dostat do problémů či až
ke krachu. Pokud jsou k tomu objektivní důvody (státní
zakázka se zpožděným financováním atp.), rádi naše partnery i nadstandardně podržíme, ale někdy je to i o vyhod-

vedoucí nákupu
Jakou střechu máš doma a z jakých tašek je podle Tebe střecha nejhezčí?
Na asi 6 let staré garáži mám Lindab LPA - zatím bez problémů, jen jsem se musel vybavit trubkovými zachytávači sněhu (do doby, než jsem je pořídil, blokoval sesutý
sníh vjezd s neúprosnou pravidelností). Na domě dříve
byl eternit a ten jsem asi před třemi lety nahradil Isolou
Powertekk - zatím jsem naprosto spokojený. Kdybych si
mohl vybrat krytinu bez jakéhokoli omezení, šel bych asi
do nějaké černé glazury.
Co tě napadne, když se řekne „střechařský úlet“?
Nedávno jsem ve Frýdku - Místku viděl jednu „pěknou“
střechu složenou asi z 15 různých druhů a barev různých
plechových krytin. Fasáda udělaná pro změnu ze spousty
různých betonových tašek – na bývalé stavebniny to moc

nocení rizika a možnostech dané firmy. Co se nám povedlo byl vstup mezi spolehlivé dodavatele fotovoltaických
materiálů. Momentálně má tenhle obor negativní nádech
kvůli velkým pozemním parkům, ale snad se to co nejdříve
ustálí a bude to tak, jak to má být – fotovoltaika patří hlavně na střechy a to je to, co my umíme a chceme dělat.
Myslíš si, že se na podzim stavby rodinných domků
a jiných drobných staveb konečně rozjedou ve větší
míře?
No, tak to asi všichni přejeme. Srpnová čísla zatím nějaký
nádech alespoň k trochu lepšímu opatrně slibují, ale uvidíme. Ve svém okolí několik lidí, kteří začali na jaře s hrubou
stavbou, mám, tak snad takových bude více a podzim bude alespoň na úrovni loňského roku.
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MEDITERRAN

ETERNIT DACORA

MEDITERRAN

Ing. Dagmar Jakubíková, EBM Co.

Život před EVO
Mediterran Slovakia, s.r.o. po dobu své desetileté existence
uvedl mnoho novinek, mezi kterými si každý našel to svoje.
Tašky Standard a Danubia jsou vhodné pro každého zákazníka. Jejich elegantní tvary a barvené odstíny znamenají
dobrou volbu střešní krytiny na kteroukoliv budovu. Tašku
řady Coppo začala společnost distribuovat v roce 2004. Tato
řada uspokojuje požadavky nejen domácích, ale i zahraničních zájemců, v oblasti nových trendů za výhodnou cenu.
Coppo Terracotta a Antická červená představovali přechod
od klasických barevných odstínů k moderním motivům. Cop-

Eternit Dacora je tradiční německá vláknocementová krytina od německého výrobce Eternit AG (člen nadnárodního koncernu Etex Group). Název společnosti Eternit AG
a jejích výrobků pochází z latinského výrazu aeternus =
věčný.

„To správné revoluční řešení vždy
vyčnívá z řady“ - tak zní slogan našich novinek vyráběných revoluční
technologií EVO. Mediterran Slovakia, s.r.o. v dubnu tohoto roku uvedl
na trh nové střešní krytiny Danubia
EVO a Rundo EVO.
po Ferrara a Venezia se svojí speciální povrchovou úpravou
a kompozicí barev byly mezi průkopníky nové éry a inovace
na trhu. Ploché tašky Zenit a Rundo jsou optimální na šikmé
střechy klasických i moderních budov. Jejich výhodou jsou
jednoduchost a výjimečnost oproti běžně užívaným tvarům
vlnitých tašek. Zenit a Rundo zároveň patří do rodiny exkluzivních produktů vhodných na modernizaci střech. Tašky
typu Danubia, Rundo, Coppo a Zenit jsou ošetřené ochra-

nou barev Colorsystém. (Více o technologii Colorsystém
se můžete dozvědět na stránkách www.mediterrancz.cz).
Evoluci nezastavíš!
Rok 2009 přinesl novinky s nádechem přirozenosti. Standard

Technologie EVO
Současný nejvyšší stupeň inovace společnosti Mediterran
představuje technologie EVO, která otevírá nové dimenze ve
výrobě střešní krytiny. Produkty označené EVO jsou díky použitým materiálům a preciznosti výrobních procesů zárukou
kvality a dlouhé životnosti. Mezi přední vlastnosti této technologie patří:
• výjimečně odolný a tvrdý povrch proti povětrnostním
podmínkám a zásahům okolí
• velmi jemná, precizní a hladká povrchová úprava
• vyšší odolnost proti tvorbě mechu
• povrch tašky EVO vůbec nenasákává vodu
• mimořádně dlouhá životnost střešní krytiny
• estetický vzhled a lesk tašek
U tašek Danubia EVO jsou na výběr čtyři barevná provedení
- cihlově červená, višňově červená, carbon a hnědá. V produktové linii Rundo EVO nabízíme odstíny cihlově červená, višňově červená a hnědá.

Záruka kvality
Společnost Mediterran Slovakia, s.r.o. garantuje 30-letou záruku od data dodání zboží na stálost rozměrů, mrazuvzdornost
a vodotěsnost betonových tašek.
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ETERNIT

MEDITERRAN - nová technologie na výsluní

Vlčanka je produkt inspirovaný přírodou. Její jednoduchá základní povrchová úprava a cenová dostupnost si získala mnoho příznivců. Zenit Břidlice je výjimečná díky obdélníkovému
tvaru a reliéfnímu motivu na povrchu tašky. Ten připomíná tok
řeky, který je v souladu se svým okolím. Nejnovějšími produkty z tvůrčí dílny společnosti jsou tašky EVO. EVO představuje
speciální povrchovou úpravu, která je více odolná proti mechu, je samočisticí a nenasákává vodu.

P R O

Na český trh je tato bezazbestová krytina dodávána již více jak
18 let, ač její historie sahá mnohem dále..
Historie
Ludwig Hatschek narozen 9.10.1856 v Těšeticích u Olomouce založil svou první společnost v roce 1893. Sedm let
trvalo zkoumání a hledání ohnivzdorné střešní krytiny, která by byla lehčí a odolnější než keramika, levnější a univerzálnější než břidlice, a trvanlivější než
plech. To se mu nakonec podařilo a v roce 1900 si
nechává na svoji metodu vydat patent. Následuje celosvětový prodej licencí pro postup výroby.
Co je pozoruhodné u postupu je, že princip výroby zůstal stejný i po roce 1980, kdy byla azbestová vlákna nahrazena syntetickými a organickými.
Eternit Dacora = Novodobý ekologický materiál
Největší podíl má ve vláknocementu pojivo, a to portlandský cement (40 %), 11 % tvoří kamenivo (vápencová
moučka), 2 % výztužná vlákna – polyvinylalkohol / kuralon, 5 %
procesní vlákna (buničina), 12% voda a 30 % vzduch (póry).
Jako výztužná vlákna používá Eternit AG tzv. kuralon, což je
syntetické vlákno vyvinuté v Japonsku, které má vysokou
pevnost v tahu, výbornou vazbu na cement, čímž je zajištěna
odolnost vůči zlomení, při smíchání s pojivem je zvýšena mrazuvzdornost výrobku a vzniklý materiál je prodyšný. Toto vlákno je velmi pevné a v podobné formě se používá např. v lékařství – čímž se dostáváme k další vlastnosti výrobků společnosti
Eternit AG – ekologičnost – výrobky jsou šetrné k životnímu
prostředí, což je doloženo certifikátem IBU (Ústav stavebního
a životního prostředí) dle ISO 14025.
Střešní šablony Eternit Dacora – záruka kvality
Vláknocementové střešní šablony Eternit Dacora jsou vyráběny ve dvou povrchových úpravách – hladké a rastrované (tzv.
imitace břidlice). Tyto dvě povrchové úpravy jsou následovány pestrým výběrem tvarů a barev. Nejznámnější z formátů je
tzv. Spitzschablone (u nás známá jako Česká šablona), pro tzv.
francouzské krytí, dále obdélník 30 x 60 cm buď s plnými (Anglický obdélník) nebo oříznutými rohy (Dánský obdélník) pro
tzv. dvojité krytí. Velice oblíbený formát a často užívaný jako
náhrada břidlicové krytiny je čtverec s obloukovým řezem,
tzv. Bogenschnitt pro tzv. německé krytí. Formát Bogenschnitt
potvrzuje kvalitu všech šablon Eternit Dacora tím, že tento
formát lze klást pouze na bednění. V nabídce společnosti Eternit AG jsou i další druhy, formáty a barvy včetně doplňkových
formátů (šablony pro krytí komínů, štítů, úžlabnice, zakládací
šablony, hřebenáče apod.) a doplňků (odvětrávací šablony,
www.dacora.cz
hřebenová odvětrání, apod.).

Pro jakékoli další informace kontaktujte
svého obchodního
partnera případně
svého příslušeného oblastního zástupce společnosti
EBM Co., s.r.o.
(www.ebmco.cz).

w w w . d a c o r a . c z

Výhody německé vláknocementové krytiny Eternit Dacora
� Ideální pro rekonstrukce – lehká (cca 10 kg/m2) – není třeba
zesilovat krov, tlumí hluk, je odolná vůči biologické degradaci (bez přidání fungicidů) a povětrnostním podmínkám
� Krytinu Eternit Dacora lze klást jak na laťování, tak na plné
bednění (nejlépe z vyzrálých dřevěných prken) – při dodržení správného sklonu pro daný formát šablony (např.
pro německé krytí od 25°), použití difúzně otevřené fólie
a dalšího dle pravidel pro pokládku dané krytiny.
� Do směsi je přidáván pigment, takže šablony jsou ve hmotě zabarveny do odstínu tmavé šedi.
� Zdravotní nezávadnost a pozitivní vztah k životnímu prostředí.
� Více jak 25 let vývoje a zkušeností s vláknocementovou
technologií.
� Záruka 10 let na mrazuvzdornost a vodonepropustnost.
� Více jak 18 let staré realizace vláknocementových střech
Eternit Dacora na území České republiky - perfektní stav
a vhled krytiny = záruka kvality.
distributed by

13

12
distributed by

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

Z P R A V O D A J

DACHDECKER
Vývoj ve stavebnictví – otazník pro
většinu odborné veřejnosti
Na začátku letošního roku jsme se uklidňovali nízkým dopadem globální krize na českou ekonomiku a v očekávání stabilní poptávky po výstavbě nových rodinných domů a bytových jednotek optimisté předpokládali pozitivní vývoj. Díky
vlivu počasí se v zimním období příliš nestavělo ani nerekonstruovalo a většina z nás očekávala nástup stavební sezóny
na jaře. Ani v tomto období nedošlo k výraznému zlepšení situace, mezi hlavní příčiny patří stagnace trhu s nemovitostmi
a obava investorů vydávat své prostředky nebo se případně
zadlužovat z důvodu zajištění nového bydlení či rekonstrukce
stávajících domů a bytů. Politická situace stavebnictví také příliš nepomohla, před volbami byla většina plánů pozastavena
a po volbách se naše politická scéna stále srovnává ze stavu, ze
kterého startovala. „v polovině roku se to změní“ znělo v kuloárech. Když si to zpětně vybavím, tak jsem asi tu „zásadní“ změnu přehlédl, žádná se totiž nestala. Banky začaly opět půjčovat
za nižší úrokové sazby, ale jejich obezřetnost v oblasti hypoték
snížila jejich průměrnou výši. Vysoký tlak na cenu srazil část
stavebního segmentu do záporných čísel a na lepší časy se stále neblýská.
Výsledky letošního roku snad už většina firem vidí černě, první pololetí se už zřejmě dohnat nedá a druhé pololetí se díky
počtu potvrzených zakázek a uvolněných peněz ze státního
rozpočtu zapíše nejspíš mezi slabší období, pokud se ovšem
aktuální vlažný vývoj podstatně nezmění. Celkový pokles roku
2010 lze předpokládat kolem sedmi procent a prognózy na rok
příští zatím nejsou nijak odlišné od roku letošního.

očekávaný vývoj ve stavebnictví
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Střešní okna do interiéru pustí mnohem více světla než
běžná fasádní okna, proto by kvalitní a účinné rolety
a žaluzie měly být jejich nedílnou součástí. Zákazník
mnohdy stojí před otázkou, jaký typ rolety nebo žaluzie si má vybrat. Nabídka je široká, záleží, co od stínicího doplňku očekává. I Vy mu můžete s výběrem pomoci. S jakými požadavky zákazníků se můžete setkat?

Od června k dispozici
k zapůjčení na každé
pobočce DACHDECKER.
Litomìøice
Chomutov

-11%
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VELUX

Chci mít atraktivní interiér
Pokud se zákazník zajímá hlavně o design a přistínění, nabídněte mu buď zastiňovací, nebo plisovanou roletu VELUX.
Zastiňovací roleta je praktickým a účinným zastíněním před
sluncem. Dodává se v 28 barvách a vzorech. Plisovaná roleta
poskytuje atraktivní dekoraci a citlivou regulaci světla, v nabídce VELUX je 38 barev a vzorů. Jedinečná konstrukce plisované rolety umožňuje takzvaný létající efekt, můžete ji celou
libovolně posouvat – horní i spodní ovládací lištu lze nastavit
v jakékoli pozici, třeba i uprostřed okna.

-10%
10%

Co tedy můžeme očekávat od budoucnosti? Budeme se ještě
nějaký čas trápit s nižším množstvím zakázek jak v pozemním,
tak v inženýrském stavitelství. A změna vývoje přijde v druhém kvartále roku 2011. V západní Evropě se lidé již přestávají
obávat větších investic a výsledky ve stavebnictví se o poznání
zlepšily, tento trend přijde do české kotliny s určitým zpožděním, ale přijde a máme se tedy na co těšit. Evidují se desetitisíce zasíťovaných parcel, které čekají na výstavbu rodinných
domů. Parcely jsou od investorů zaplacené, což znamená brzkou výstavbu, tedy velice pozitivní výhled. Letošní rok musíme
ještě vydržet a připravit své síly a kapacity na rok příští.

S T Ř E C H A Ř E

rádi na chvilku zdřímnou. Klidný spánek v úplné tmě s touto
roletou je zaručen i v noci, zcela zatemňující roleta spolehlivě
ochrání místnost před světlem z veřejného osvětlení či světelným smogem. VELUX ji nabízí ve 40 barvách a vzorech.
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VELUX Česká republika, s.r.o.

-6%
-8%
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Rolety a žaluzie pod šikmou střechou
– pomozte zákazníkům s výběrem

STŘEŠNÍ VÝTAHY GEDA LIFT

Josef Vlasák, DACHDECKER
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Karlovy Vary

Mìlník
Kladno

Sokolov

www.dachdecker.cz
Poboèka Sokolov
Dobrovského 1936
356 04 Dolní Rychnov
T + 420 / 352 350 151
F + 420 / 352 623 774
E so@dachdecker.cz

Poboèka Litomìøice
Litomìøická kotlina 383
412 01 Litomìøice
T + 420 / 416 531 732
F + 420 / 416 531 755
E lt@dachdecker.cz

Poboèka Chomutov

Poboèka Karlovy Vary

Dolní 1415
430 01 Chomutov
T + 420 / 474 630 733
F + 420 / 474 638 732
E ch@dachdecker.cz

Èeská 3
360 01 Karlovy Vary
T + 420 / 353 228 341
F + 420 / 353 222 262
E kv@dachdecker.cz

Poboèka Kladno

Poboèka Mìlník

Kladno - Barré
273 07 Vinaøice u Kladna
T + 420 / 312 275 503
F + 420 / 312 273 582
E kl@dachdecker.cz

Hoøín 82
276 01 Hoøín
T + 420 / 315 626 602
F + 420 / 315 626 602
E me@dachdecker.cz

Chci, aby v místnosti v létě nebylo takové horko
Pokud zákazník potřebuje zlepšit hlavně tepelně-izolační
vlastnosti střešního okna, doporučte mu předokenní roletu
nebo venkovní markýzu. Předokenní roleta dokáže zachytit až
95 % slunečních paprsků, a interiér tak výborně chrání před
přehříváním. V zimním období naopak snižuje únik tepla až
o 15 % a ušetří výdaje za energii na vytápění. Předokenní roletu nabízí VELUX ve dvou barevných variantách, roleta má elegantní zaoblený tvar a pololesklé provedení. Tento výrobek
VELUX získal i prestižní cenu za design Red Dot Award.
Venkovní markýza nabízí jednoduchý a velmi účinný způsob,
jak interiér ochránit před nadbytkem slunce – zachytí až 90 %
slunečního tepla. Venkovní markýza přitom může být stažena
celé léto, nijak nebrání výhledu ani manipulaci s oknem. Je
vyráběna ve třech barevných provedení s různou hustotou
síťoviny.
Předokenní roletu i venkovní markýzu lze zkombinovat
s jakýmkoli typem vnitřních rolet či žaluzií VELUX. Ty slouží
hlavně k regulaci světla během dne a k dekoraci interiéru.

Chci regulovat intenzitu světla
Přesnou regulaci dopadu a intenzity světla umožňují lamelové žaluzie VELUX. Lamelová žaluzie v sobě spojuje klasickou
eleganci s jednoduchostí. Lamely jsou umístěné v postranních lištách, které zabraňují jejich prověšení. Při ovládání se
obejdete bez obvyklého provázku – lamely se naklápí pomocí
jezdce, který může být na postranní liště umístěn v jakékoli
výšce. V letošní kolekci VELUX nabízí 9 barevných variant.
Společnost VELUX doporučuje svým zákazníkům, aby o montáž rolet a žaluzií spojili již s montáží samotného střešního
okna VELUX. Všechny originální rolety i žaluzie však mohou
být na střešní okno VELUX namontovány kdykoli dodatečně,
takže zákazníkovi můžete kdykoli doporučit doplňky v novém designu či s vylepšenou funkcí, které tak zvýší komfort
bydlení v podkroví.

Chci místnost zatemnit v kteroukoli denní hodinu
Zcela zatemňující roleta VELUX poskytuje vůbec nejlepší zatemnění mezi výrobky, které jsou na trhu. Tuto vnitřní roletu
ocení zejména rodiny s dětmi nebo zákazníci, kteří si přes den
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KDE NÁS NAJDETE

Mělník
Kostelec
Nymburk
Zdice Rudná
Pardubice

Frýdek-Místek
Vysoké Popovice

Kunovice

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

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

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

Pelhřimov
Na Lhotkách 239
tel./fax: 565 321 235
pelhrimov@chodska.cz

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

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

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

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

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

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

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

Frýdek-Místek
17.listopadu
tel./fax: 737 509 233
frydek@chodska.cz

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

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

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

Nymburk
Boleslavská 400
tel./fax: 325 515 564
nymburk@chodska.cz

www.chodska.cz

info@chodska.cz
DACHDECKER

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

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

Karlovy Vary
Plzeňská 17
tel.: 353 228 341
e-mail: kv@dachdecker.cz

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

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

Chomutov
Pražská 585
tel.: 474 638 733
e-mail: ch@dachdecker.cz

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

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

www.dachpark.cz

www.dachdecker.cz

info@dachdecker.cz

