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Prefalz pro bytový dům ve Vídni
210x143mm pro Dachrevue 12x2011.1 1
Poptávka
po rekonstruovaných bytech je nejenom u nás, ale
například i v sousedním Rakousku. Důkazem je renovace původního bytového domu z roku 1911 na ulici Robert-Blum-Gasse 1-3 ve vídeňském městském okrese Brigittenau.

kvalitním a bezúdržbovým materiálem. Architekt Michael Bayr
14.12.2011 17:38:24
z tohoto důvodu doporučil hliníkovou střešní krytinu
Prefalz:
„Design stojaté drážky a klasická světle šedá barva tvoří harmonickou kombinaci, která na základě unikátních vlastností
hliníku a jeho vzhledu odpovídá všem požadavků investora.“

Neziskové bytové družstvo BWS si jako investor stanovilo dva
hlavní cíle rekonstruovaného objektu. Jedním bylo výrazné
zvýšení kvality a komfortu bydlení ve stávajících bytech. Druhým byla výstavba zcela nových podkrovních bytů včetně zastřešení.

PREFALZ – kvalita pro neomezenou kreativitu
Hliníkový svitkový plech Prefalz je oproti většině srovnatelných falcovacích materiálů dokonale hladký a velmi dobře
ohýbatelný. To umožňuje přizpůsobit jej i velmi neobvyklým
střešním konstrukcím. Inovativní metoda lakování Coil-Coating zaručuje, že povrchová barva zůstává trvale hladká, pružná a ani při falcování se nepoškodí. Kromě specifické ohýbatelnosti překvapuje hliník i svou nízkou hmotností (2,2 kg/m2),
což krytinu Prefalz předurčuje pro použití zejména na rekonstrukce. Celý systém včetně doplňků (příponky, prostupy, sněhové háky, žlaby,…) se standardně dodává ve 13 barevných
odstínech a ve dvou různých povrchových úpravách – hladká
nebo stucco.

Od sklepa až po střechu
Celá rekonstrukce 130 bytových jednotek trvala tři roky. Kromě nových omítek, zateplení fasády a výměny oken současně
zahrnovala výstavbu podzemních garáží, obnovu přilehlých
veřejných prostor, montáž 15 osobních výtahů a rozšíření podkroví o 45 nových bytů včetně nového střešního pláště.
Jedním z požadavků bylo zrealizovat na celkové ploše 3000 m²
zastřešení budovy v atraktivním moderním designu, s vysoce

Snad již od narození jsem optimista a stejně vnímám
i dnešní dobu a časy, které nás čekají. Věřím tomu, že je
před námi spousta práce při údržbě střech, na které se
podepsaly desítky let, kdy se opravy zanedbávaly. Věřím
tomu, že naši zákazníci patří k těm, kteří se svými schopnostmi a znalostmi zařadí mezi nejlepší v pomyslné soutěži o vítěze na trhu v rámci naší branže. Věřím, tomu, že
naši zaměstnanci poctivě pracují na tom, aby byli oceněni
jako důležitá součást procesu, který umožní pokrývačům,
klempířům a tesařům prosperovat i za dnešních nelehkých
podmínek. Věřím tomu, že každý má šanci se prosadit a
ukázat, co v něm opravdu je. Věřím tomu, že vše začíná u
každého jednotlivce. Každodenní poctivá práce je základem úspěchu pro jednotlivce, ale i pro firmy, a je jedno, co
konkrétně člověk či firma dělá. Je to fakt zvláštní pocit. Ač
ateista, věřím…
Ale jen věřit nestačí. Je třeba dělat kroky, které prosperitu a další rozvoj umožní. Je třeba například zavést systém,
vychovat dobré zaměstnance, najít mezery na trhu a být
pro okolí čitelný. To není jednoduché, stojí to spoustu času
a občas i provedení nepopulárních opatření. Ty nikdo rád
nedělá, ale jsou potřebná nejen v případě, že jakákoli firma chce jít dál. Rozvíjet se, vytvářet pro své zákazníky další
přidanou hodnotu, prostě jít s dobou. A to my, vydavatelé
tohoto časopisu, rozhodně chceme.

LINDAB - Ekologické rodinné domy  .
JAK TO VIDÍ  .
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Roto

Technické a montážní školení - leden
Školící centrum RotoKampus Praha
areál Siemens
Průmyslová 1306/7
Termíny naleznete na
www.roto-frank.cz/rotokampus

Odborné školení výrobců!
Třídenní školení na kompletní technické řešení
všech střech s pálenou krytinou Tondach s certifikátem!

Praktické ukázky montáže střešních oken do plechových
krytin, rozšíření systému sněhových zábran,
Satjam Rapid - novinky, PURAMAT - nový materiál pro
výrobu střešních krytin
Termíny:
16. - 20.1.2012 - Olomouc
6. - 10.2.2012 - Praha
registrace na www.satjam.cz

Termíny školení - rok 2012
16.1. - 18.1.2012 Brno
20.2. - 22.2.2012 Brno
12.3. - 14.3.2012 Brno
Školení je rozděleno do dvou částí.
Teorie - učebnice - manuál gratis!
Praxe - certifikát 2. stupně „Mistr pokrývač Tondach“
Více informací na internetových stránkách www.tondach.cz

Bramac

Komplexní školení na celý sortiment Bramacu!
- Základní školení
- Provádění vodotěsného podstřeší a detailů v rámci systému Bramac 7°
-Solární technika
- Systém nadkrokevní izolace BramacTherm

Více informací na internetových
stránkách www.bramac.cz

Akční ceny Rockwool!
Nakupujte v termínu 1.10. - 31.12.
2011
a získejte tuto tepelnou a protipožární izolaci se slevou až 15%! Akce platí
na vybrané druhy materiálů!

Bramac Alpská taška nadále
k dispozici!
I v roce 2012 bude Alpská taška s posypem v nabídce bude
standardně k dispozici ve 3 barvách: cihlově červená, červenohnědá a tmavohnědá.
PREFA s akční slevou za DPH do
jara 2012
Společnost PREFA přišla se zajímavou nabídkou. Aby pomohli investorům i řemeslníkům překonat
těžký první kvartál po chystaném
navýšení DPH z 10% na (asi) 14,5%,
budou v období 1.1. – 31.3.2012
poskytovat na všechny zakázky
mimořádnou slevu 4%. Věříme, že
Vám tento vstřícný krok alespoň
trochu pomůže.

Alpská taška v
barvě břidlicově černá bude
však dodávána
pouze na základě individuálně dohodnuté objednávky
s obchodním
zástupcem Bramac.

Speciální nabídka ručního elektrického nářadí DEWALT! Nyní až do
prosince nakupujte na pobočkách
DACHDECKER za velice výhodné
ceny. Ušetříte tisíce!

Novinky z PRVNÍ CHODSKÉ

Novinky z DACHDECKERU
V termínu od 26.11. do 15.12. probíhaly u Dachdeckeru
Vánoční večírky pro naše věrné zákazníky. Tyto akce se konaly
v duchu společných večeří, nebo v zábavném stylu.
Každoročně na tyto akce bylo pozváno celkem přes 220 zákazníků a tímto způsobem se snažíme poděkovat za celoroční
skvělou spolupráci. Pevně věříme, že se zákazníkům akce líbily
a v minimálně jednom případě jsme si tím absolutně jisti.
Pobočka Chomutov totiž připravila večírek ve velkém stylu.
Jako první byl na programu nový český film Vendeta, po jehož
skončení zůstali všichni sedět na židli s otevřenými ústy
a ještě pár minut tam takto seděli. Po přesunu do
hospůdky na ně čekal kromě skvělého jídla a
pití také kouzelník, který přibližně
ku
nčá
me
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u
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Plastová střešní okna ROTO v dekoru BOROVICE a ZLATÉHO DUBU!
Dekor se vyrábí pro kyvné okno R4.
a výsuvně-kyvné okno R7.
Na tyto novinky budou poskytnuty
zaváděnící ceny!

Tondach

Satjam
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PRVNÍ CHODSKÁ losovala a odměnila
PRVNÍ CHODSKÁ připravila ve spolupráci se svými dodavateli během roku 2011 celou řadu bonusových programů, kde mohly pokrývačské a realizační firmy, které
jsou zákazníky PRVNÍ CHODSKÉ, získat řadu hodnotných
cen. Jedním z těchto programů byl i bonusový program ke střechám Bramac, kde hlavními výhrami, které
určilo slosování, byly tři sady značkového profesionálního nářadí. Vylosování proběhlo dne 4.10 na pobočce
PRVNÍ CHODSKÉ v Českých Budějovicích a hlavními výherci bonusového programu ke střechám Bramac se staly společnosti: Milan Jan,Ing. Zdeněk Hanzal – STAPRO,

I.Kamenická stavební a obchodní společnost.Tyto firmy si mohly dle svého výběru sestavit balíček nářadí Freund nebo Bosch
v ceně 11.111 Kč bez DPH. „Výhercům srdečně gratulujeme.
Věříme, že nářadí pořádně využijí a že jim pomůže v práci. V
příštím roce a nové střechařské sezoně budeme v podobných
bonusových programech pokračovat, dodává Ing. Zdeněk Zábranský, ředitel nákupu a marketingu PRVNÍ CHODSKÉ.
strana 5
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PRVNÍ CHODSKÁ - Dcera, která nespí
Dceřiná firma společností PRVNÍ CHODSKÁ a Stavebniny Peťura s. r. o. - PRVNÍ CHODSKÁ PEŤURA s.r.o. - vznikla v květnu
2008 jako vyústění dlouhodobé spolupráce obou firem. Za
dobu své existence se ze skromných podmínek vypracovala
v Nymburce firma, která zákazníkům poskytuje široké spektrum služeb a neustále pracuje sama na sobě.
Na jaře 2008 byl zakoupen areál, který byl z větší části pouze
polem. Postupně byly zpevňovány plochy, vytvářen asfaltový povrch. V začátcích firma fungovala v malé budově o
pár metrech čtverečních. Postupně se rekonstruoval další
objekt, z něhož byla od poloviny roku 2011 vybudována
nová provozovna. Nové reprezentativnější prostory zejména
umožnily pořízení větší plochy pro expozici. V současnosti zde mohou zákazníci vybírat a konkrétně si prohlédnout
vzorky střešních oken, rolety, spojovací materiály, oblečení, nářadí a mnoho dalšího. Rekonstrukce v areálu PRVNÍ
CHODSKÁ PEŤURA s.r.o. stále pokračují. Opravují se zejména
venkovní plochy, svody povrchových vod a vytváří se nový
asfaltový povrch.

Součástí areálu PRVNÍ CHODSKÁ PEŤURA s.r. o. je kromě
administrativní budovy, skladu a venkovních prostor pro
ukládání zboží také klempířská dílna. Od svého počátku byla
vybavena odvíječkou svitků, a ohýbačkou plechu s dělením.
„Od začátku si PRVNÍ CHODSKÁ PEŤURA s.r. o. na klempířinu
velmi potrpí a klade na ni důraz. Postupně jsme naši dílnu
dovybavili o další nářadí a stroje a rozšířili drobnou výrobu o
přípravu klempířských atypových prvků,“ popisuje Jan Skořepa. V klempířské dílně jsou připravovány polotovary lišt a
různých dalších prvků, aby pokrývači, kteří se rozhodnou je
využít, mohli rovnou provádět montáž. „Tím se snažíme našim zákazníkům krátit čas s přípravou tak, aby se mohli věnovat pokud možno jen samotné montáži na stavbě “ dodává
Jan Skořepa.

Zveme Vás na klempířské školení SATJAM
TÉMETA:
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Protisněhová zábrana
Zabránit skluzu sněhu ze střechy je možné také pomocí protisněhových zábran. Jedná se zpravidla o pozinkovaný plech
s barevnou povrchovou úpravou, který se montuje přímo do
střešních tašek. Výhodou protisněhových zábran je možnost
dodatečné montáže již do hotové střechy. Množství protisněhových zábran závisí, stejně jako u protisněhových tašek, na
střešním sklonu a sněhové oblasti. Schéma kladení platí stejné
jako u tašky protisněhové.

které provádíme, mají v podstatě jediný zásadní cíl – rozšířit a
zdokonalit péči o naše zákazníky a nabídnout jim více služeb,
které by jejich vlastní podnikání posunulo vpřed,“ shrnuje
Jan Skořepa, manažer PRVNÍ CHODSKÁ PEŤURA s.r.o.

Rozvoj PRVNÍ CHODSKÁ PEŤURA s.r.o. se ovšem neomezuje
pouze na zázemí a provoz. Firma od svých začátků roste, jak
ekonomicky tak personálně. V současnosti se zákazníkům
věnuje 5 zaměstnanců. „Celkově lze říci, že veškeré aktivity,

Vážení obchodní partneři,
děkujeme Vám
za spolupráci
v uplynulém roce,
do nového roku Vám
přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a osobních úspěchů
a těšíme se na další spolupráci.

KM BETA - Sněhová nadílka prověří kvalitu protisněhových opatření na střechách

 Praktické ukázky montáže střešních oken do plechových krytin
 Rozšíření systému sněhových zábran
 Satjam Rapid – novinky
 PURMAT – nový materiál pro výrobu střešních krytin

TERMÍNY:

 16. – 20. 1. 2012 – Olomouc
 6. – 10. 2. 2012 – Praha

Více na www.satjam.cz
Registrace na jaroslav.pes@satjam.cz nebo mob. 739 526 076

Sněhové kalamity vystřídané oblevami i letos prověří kvalitu
protisněhových opatření nejen v horách, ale i ve velkých městech. Jak poznáte, že střecha je bezpečná pro vás i všechny,
kteří prochází pod jejími okraji? Účinných protisněhových řešení, která nabízí společnost KM Beta v rámci svého střešního
systému, je hned několik. Díky nim vás sníh nemůže zaskočit.
Protisněhové střešní tašky
Zařazení speciálních protisněhových tašek do střešní krytiny je
v současné době nejrozšířenější obranou proti náhlému skluzu sněhu ze střechy. Protisněhová střešní taška tvoří s betonovým „zachytávacím“ prstencem jeden homogenní, celobetonový prvek. Oproti dříve používaným hákům je její největší
výhodou především harmonické začlenění prvku do střešního
pláště. Díky jednotnému materiálu základní tašky i betonového prstence, který zabraňuje uvolnění sněhu, nevznikají na
střeše žádné šmouhy, časté u plechových zachytávačů. Střešní
plášť je u této varianty zcela uzavřený, při
montáži nedochází k žádnému průniku
skrz střechu, jak je tomu u klasické
plechové zábrany. Pokrytí a počet
protisněhových tašek potřebných
na střešní plochu se řídí podle
sklonu střechy a tzv. sněhové
oblasti dané normou. Pro
zjištění správného počtu
tašek slouží schéma
kladení sněhových
tašek uvedené
v technické příručce KM Beta.

Sněholam
Sněholam se skládá z nosných tašek opatřených závěsným hákem, mříží sněholamu a ze spojovacích svorek. Doporučuje se
jej využít v oblastech s vysokým sněhovým zatížením, případně nad vstupy, střešní okna a komunikace. Nosná taška sněholamu i mříž jsou vyrobené z pozinkované oceli. Nosnou taškou
sněholamu musí být každá třetí taška v řadě. Nosné tašky sněholamu se přitom nesmí umísťovat v první řadě tašek u okapu.
Sněholam by měl být průběžný, v místech s větším sněhovým
zatížením se umísťuje v každé čtvrté řadě po celé výšce střechy. Další pravidla pro umístění sněholamu na střeše je možné
najít v technické příručce KM Beta na www.kmbeta.cz.
Cenové porovnání protisněhových řešení
(doporučené ceny dle ceníku KM BETA):
Protisněhová taška, KMB BETA, provedení Elegant: doporučená cena 49,40 Kč bez DPH, 59,30 Kč vč. DPH/1 ks
Protisněhová zábrana, provedení Elegant: doporučená cena
24,50 Kč bez DPH, 29,40 Kč vč. DPH/1 ks. Zábrana se montuje
na základní střešní tašky: doporučená cena základní tašky KMB
BETA, provedení Elegant: 25,30 Kč bez DPH, 30,40 vč. DPH/1 ks.
Sněholam: Taška sněholamu kovová, provedení Elegant,
734,00 Kč bez DPH, 880,8 Kč vč. DPH/1 ks.

Protisněhová ochrana musí být zohledněna již v projektu řešení střechy v závislosti na jejím spádu. Návrh konkrétního řešení střešního pláště musí vycházet z normy ČSN 73 0035 a ČSN ENV 1991-1-3. Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem. „Na
základě dlouholetých zkušeností našim zákazníkům doporučujeme vyhnout se, především v klimaticky náročných oblastech, rozměrným a členitým střešním konstrukcím,“ říká Jiří Foltýn, technický poradce ze společnosti KM Beta a.s. a doplňuje:
„Vhodné je upřednostnit jednoduché a osvědčené střešní tvary s větším střešním sklonem a minimalizovat tak riziko poškození střechy způsobené právě sesuvy sněhu. Pro bezpečnost chodců procházejících pod střechou je nutné vždy respektovat
technická doporučení a na protisněhovou ochranu nezapomínat.“
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LINDAB

revue
KOMPLETNÍ DODÁVKA EKOLOGICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ REFERENČNÍ STAVBA LINDAB Z POLSKA

„Když nám Marcin Pawlowski představil nové komplexní řešení malých staveb Lindab.byl jsem velmi překvapen, protože
jsem si myslel, že prodávají pouze okapové systémy Rainline
a plechy Coverline,“ vysvětluje majitel domu. „Ale když Marcin
popsal úplně nový systém, jeho energetické výhody, kvalitu,
rychlou a čistou výstavbu a jednoznačně zajímavou cenu, rozhodli jsme se okamžitě. Pak, když jsme viděli, jak rychle náš
dům vyrostl, a konečný výsledek, byli jsme doslova okouzleni. V současné době je příjemné zejména to, že rodina žije
v ekologicky přátelském bydlení a můžeme jen konstatovat, že
Lindab a Rolstal splnili naše očekávání a realizovali celý projekt
příkladným způsobem!“
První rodinný dům „ Lindab Home System“, který vyrostl na ostrově Mazowiecka v Polsku, má obytnou plochu 140 m2 a další
plochy 37 m2. Ocelová konstrukce je složena z RY 120, RCY
50 a FR 120 profilů pro nosné stěny a RdBX 100 pro nenosné
stěny. Střešní konstrukce odpovídá přísným švédským normám a celá ocelová konstrukce byla staticky vypočtena Lindab IT programy DimRoof a DimStud a narýsována ve 3D programu Lindab ADT Tools. Budova má pochopitelně kompletní
bezúdržbový systém odvodnění Rainline a falcovanou střechu
se stojatou drážkou z krytiny Lindab Seamline. Vzdutechnika
byla sestavena z komponentů systému Lindab Safe, který byl
vytvořen a vyprojektován pomocí speciálního firemního programu CADvent.

„Postavit vysoce kvalitní dům s nízkou spotřebou energie
v nejkratším možném čase, to bylo naším cílem, když jsme
vytvářeli Lindab Home System“,vysvětluje Adam Derecki ze
společnosti Lindab Polsko. „Lindab Rainline a Coverline jsou
v Polsku velmi známé produkty, ale uvědomili jsme si, že
tím, že přidáme další produkty Lindab, využijeme IT nástroje
a zkombinujeme je s výrobky dalších silných značek, mohli bychom nabídnout zákazníkům velmi zajímavý balíček řešení.“
„Naším cílem bylo dodat zákazníkovi kompletní stavebnici,“ pokračuje Adam Derecki. „Kombinace systémů Lindab
Construline, Coverline a Rainline, doplněných o vzduchotechniku Lindab Safe vytvořila skvělý základ. Při tvorbě
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Lindab Home system – tedy systému pro stavbu ekologických
rodinných domů, jsme chtěli mít 100% kontrolu nad kvalitou
a nechtěli jsme předat stavebníkům polotovar, který by si
sami doplňovali dalšími materiály, což může znamenat kompromis na kvalitě. Z toho důvodu jsme pozvali řadu renomovaných výrobců stavebních materiálů k účasti na společném
projektu.“ Kromě vlastních produktů společnosti Lindab,
balíček Lindab Home system v Polsku zahrnuje také izolaci
Rockwool, paropropustné fólie Tyvek a sádrokartonové desky
Fermacell. Dodavatelem oken a dveří je firma Rehau, ke snížení nákladů na energii se pak využívají solární panely a rekuperace tepla značky Roto.
KVALITA, KTERÁ ŠETŘÍ
„Podařilo se nám vytvořit dům s velmi dobrou tepelnou izolací, která spolu s moderním větráním a vytápěním vyžaduje minimální provozní náklady,“ dodává Adam Derecki. „První projekt byl postaven za pouhé čtyři měsíce. Spolu s partnerskými
firmami jsme vytvořili stavebnicový balíček, který je atraktivní
jak po estetické stránce, tak z hlediska ceny, a to i přes výběr
velmi kvalitních komponentů a high-tech systémů.“
„Hledali jsme nové zajímavé komplexní řešení, které bychom
mohli nabídnout našim zákazníkům,“ říká Marcin Pawlowski,
zástupce polské stavební firmy Rolstal, která projekt realizovala. „Balíček Lindab Home System nám firma nabídla už v roce
2009, a nám se produkt na první pohled líbil. V té době jsme
ale neměli zákazníky, až později nás kontaktovala rodina, která
chtěla energeticky úsporný dům z oceli, který by byl postaven nejpozději do pěti měsíců. Díky firmě Lindab jsme jim byli
schopni představit a realizovat ideální řešení ihned.“
Pod vedením Marka Beska a Adama Derecki z firmy Lindab
Polsko začala výroba prefabrikovaných stěn a dílů pro firmu
Rolstal. „Oba pánové byli přítomni i u samotné stavby v každé
její fázi a poskytovali nám rychlou, přesnou, efektivní a přátelskou podporu i dodávku jednotlivých dílů. Mohu z praxe
potvrdit, že Lindab vyrábí špičkové systémy a výrobky, jak
v oblasti konstrukčních prvků tak i větrání. V žádném případě to nebyla naše poslední spolupráce,“ uzavírá Marcin
Pawlowski.

Zdroj: Časopis LindabDirect, vydávaný centrálou firmy Lindab AB ve
Švédsku

Rozšiřujeme služby!
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JAK TO VIDÍ ...

revue

Jiří Kutiš

Marek Houra
Manažer pobočky Teplice
DACHDECKER

Manažer pobočky Pelhřimov
PRVNÍ CHODSKÁ

Věk: 34

Věk: 46

Od kdy jste na firmě: únor 2004

Od kdy jsem ve firmě: srpen 2010

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:

Co patří mezi Vaše záliby, koníčky:
práce s dětmi, dům, harmonika, turistika

cestování, dobrý film, posezení s kamarády

Oblíbené jídlo a pití:
vše z české klasiky, dobré pivo a víno

Oblíbené jídlo a pití:
bramborový knedlík, červené zelí, maso

Je u vás poptávka po tepelkách větší než vloni?
Neřekl bych, že by byla poptávka po tepelných izolací větší
než v loňském roce. I když jsou v mediích skoro každý den
slyšet informace o plánovaném zdražení veškerých energiií.
U nás na Teplicku jsem zatím nezaznamenal vyšší poptávku
po tepelných izolacích. Jsme tu však ještě krátce, uvidíme
postupem času, jak se situace vyvine.
Jsou ve vašem sortimentu tepelek nějaké novinky? Jaký
mají u realizačních firem úspěch?
O žádných novinkách nevím. Možná pouze to, že výrobci se
více než v předchozích letech snaží prosazovat nadkrokevní
izolace. Ty jsou však v porovnání s mezikrokevní izolací výrazně dražší a tím pádem o ně zatím není mezi zákazníky takový zájem. V tomto ohledu by značně pomohlo snížení cen.
Začínají se u vás prosazovat systémy nadkrokevní tepelné izolace? Případně které a proč?
Občas se objeví poptávka po nadkrokevní izolaci. Jedná se
ale jak už jsem zmiňoval o vyšší investici. Když je investor
nakonec seznámen s koncovou cenou, od montáže nadkrokevní izolace ve většině případů upustí. Tento materiál
je pouze pro vybranou klientelu. Pokud investor vyžaduje
pohledově přiznané trámy v podkroví, pak je nadkrokevní
izolace ideální řešení, musí se ale počítat s vyšší pořizovací
cenou. Obyčejný člověk, který si ušetří na rekonstrukci střechy, se touto izolací vůbec nezabývá i když ví, že takováto
možnost zateplení tady existuje.
Jaké druhy a typy tepelných izolací prodáváte na vaší
pobočce?
Skladem máme polystyrény a vaty. Není ale žádný problém,
sehnat co si investor, nebo realizační firma přeje.Pokud zboží nemáme u nás, stáhneme jej z jiného skladu a nebo když
nemůžeme využít ani této možnosti, tak na objednávku
umíme sehnat úplně vše.
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Domácí mazlíček: žádný

Domácí mazlíček: kočka Rozárka

Nejoblíbenější hudba: vše co se dá poslouchat

Nej hudba: folková

Oblíbený dopravní prostředek: auto

Oblíbený dopravní prostředek: auto

Kontakt: +420 / 721 419 594 | marek.houra@dachdecker.cz

Kontakt: jkutis@chodska.cz

Oceňuje podle Tebe zákazník kvalitu (lambdu), nebo se
prodává převážně jenom to nejlevnější?
Zákazník kouká hlavně na cenu. Koupí si potřebnou tloušťku
(lambdu). Nemám žádnou zkušenost s tím, že by zákazník
řešil pouze lambdu.
S termikou úzce souvisí i solární kolektory, či fotovoltaika, jaká je podle tebe poptávka po těchto zařízeních?
Poptávka po tomto zářízení je velmi málá. Nevýhodou jsou
jednoznačně vysoké pořizovací náklady, dlouhá návratnost
v případě malého počtu panelů a nestálá životnost jednotlivých komponentů. S tím souvisí následné starosti.
Navíc stát začátkem roku pozastavil dotace zelená úsporám,

Je u vás poptávka po tepelkách větší než vloni?
Vzhledem k celkovému nárůstu prodeje na pobočce v Pelhřimově došlo i k nárůstu prodeje tepelných izolací.
Jsou ve vašem sortimentu tepelek nějaké novinky? Jaký
mají u realizačních firem úspěch?
Patříme mezi menší pobočky, která řešila v minulém období
zásadní provozní věci. V tomto roce
jsme se začali tepelným izolacím více věnovat se sortimentem, který zde zmiňuji. Našimi odběrateli
jsou zatím realizační firmy a koncoví zákazníci, kteří zatím
poptávají základní sortiment.

Jak to vidí...

Mají Tví zákazníci nějaké zajímavé montážní vychytávky?
Po dobu našeho působení zde v Teplicích zatím nikdo s ničím nepřišel, nidko se nám nepochlubil, určitě ale firmy nějaké přípravky mít budou, alespoň nějaké vlastnoručně vyrobené. Osobně ale nevím o ničem.

Začínají se u vás prosazovat systémy nadkrokevní tepelné izolace? Případně které a proč?
Nadkrokevní tepelné izolace se na pobočce začínají poptávat. Podařilo se nám realizovat tři zakázky v provedení
Linitherm. V porovnání s nabídkami se jedná o cca 50-ti procentní úspěšnost. Myslím si že tento typ zateplení střechy ze
shora má budoucnost. Investor má z interiéru ihned hezký
podhled , odpadne pracná montáž podhledu , navíc i tloušťka izolace nad krokvemi se sníží.

Oceňuje podle Tebe zákazník kvalitu (lambdu), nebo se
prodává převážně jenom to nejlevnější?
Samozřejmě se setkáváme se zákazníky, kteří preferují cenu
i s těmi, které zajímá určitá kvalita materiálu.
Tepelnou izolaci s nižší cenou bez ohledu na kvalitu poptávají ti, kteří izolaci použijí na méně důležitou výstavbu. V
případě bytových prostor odběratelé již přichází s určitou
představou, či potřebou a v mnoha případech chtějí ještě
lambdu navyšovat. Je to dáno i tím že chtějí ušetřit za drahou energii.
S termikou úzce souvisí i solární kolektory, či fotovoltaika, jaká je podle tebe poptávka po těchto zařízeních?
Musím konstatovat, že obě tyto komodity zatím na naší pobočce nikdo nepoptával a ani při nabídce z naší strany nebyla žádná odezva.
Mají vaši zákazníci nějaké zajímavé montážní vychytávky?
S montážními vychytávkami, které by se vymykaly běžné
praxi jsme se nestkali. Vše se odvíjí jakou si vezmou objemovou hmotnost a tloušťku izolace. Všeobecně čím je větší
hustota izolace , tím lépe drží mezi krokvemi a má i větší tepelné vlastnosti.

Jaké druhy a typy tepelných izolací prodáváte na vaší
pobočce?
V prodeji máme sklelnou izolaci Ursu typu DF v různých
tloušťkách. Dále jsme schopni zajistit minerální vatu Rockwool přímo na stavbu.
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TAJEMNÉ STŘECHY

revue

Tajemné střechy - kapucínský klášter Sokolov
Jak jsme v minulém čísle slíbily, vydáváme se s Vámi opět na
tajemné výpravy po našem okolí. Možná jako jedni z posledních jsme navštívily staré půdy Kapucínského kláštera s kostelem sv. Antonína Paduánského v Sokolově (obr. č. 1). Protože
vzhledem k vybudování nového pivovaru v areálu kláštera
došlo k přesunutí archivu do půdních prostor a tím i znepřís-

podobných objektech nachází. Vše nám ale opět vynahradila
zvonice, která je doposud osazena zřejmě původním zvonem.

Jako i mnohokrát dříve jsme neodolali a pro štěstí jsme si
na zvon zazvonily.
Nakonec, vzhledem k tomu, že se jedná přeci jen o klášter,
jsme přesvědčily našeho průvodce o zpřístupnění šlechtických hrobek Nosticů v podzemí kláštera. Hrobka se sice
minimálně dvakrát otvírá pro veřejnost, ale množství návštěvníků je striktně omezeno. Vzhledem k tomu, že jsme
byly v půdních prostorách, využily jsme neobvyklého
vstupu do kostela přes schodiště zvonice, okolo varhan,
odkud jsme pokračovaly do samotné hrobky. Vzhledem
k nedávné rekonstrukci nepůsobí podzemí nijak stísněně
a i samotné rakve jsou velice pěkně řemeslně zpracované. Malá část hrobky slouží i jako kostnice, což naznačuje
pokračování podzemních prostor hrobky, které bohužel
nejsou přístupné.
Více snad opět řeknou fotografie uvedených míst, které mnohdy zachytí víc než psané slovo. Pokud nám tedy
možnosti dovolí, zavedeme vás příště do kostela sv. Jakuba Většího v Sokolově.

obr. č.3. krov zvonice

obr. č.1 východní pohled na klášter s lodí kostela sv. Antonína
tupnění. Na první pohled nás zaujali rozsáhlé prostory půd,
které již v době svého vzniku zadávali možnost k „půdním vestavbám“. Samozřejmostí je velmi hezké řemeslné zpracování
krovu a začlenění trámoví i o délce až 20ti metrů, což muselo
být vzhledem k absenci těžké mechanizace značně fyzicky i
řemeslně náročné. Každý z trámů je značen římskými číslicemi, jak bylo a někde ještě je obvyklé. Tam kde končili znalosti
tehdejších mistrů a tovaryšů jsou číslice „běžné“ nahrazeny
novotvary s mnoha X a I, tak aby bylo řazení trámů zřetelné.

obr. č.6 dvorana kláštera - západní pohld na kostel

V případě Vašeho zájmu se těšíme i na informace od Vás,
popřípadě na nabídky prohlídek „tajemných“ zákoutí ve Vašem okolí. Vaše náměty nebo články zasílejte na
email: vaclav.kucaba@dachdecker.cz

obr. č.7 krypta hrobky

obr. č.4. zvon kostela

obr. č.2. pohled do krovu kostela
Zajímavý je i krov nad dostavovaným kostelem Kapucínského kláštera, který opět vyniká dokonalým řemeslným
zpracováním. Vzhledem k současnému využití objektu
– správa bytových domů – byla k našemu zklamání prohlídka ochuzena o všechno běžné harampádí, které se v
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obr. č.5 prolézání krovu kostela

obr. č.5 púdní prostory kláštera

obr. č.5 púdní prostory kláštera
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MUZEUM

revue

POKRÝVAČSKÉ MUZEUM
V pátém čísle seriálu o výrobě střešních tašek opustíme jednotlivé výrobce a podíváme se na regiony. Začneme v plzeňském kraji, kde bylo v minulosti mnoho významných cihelen
a kde dodnes jsou dva aktivní závody vyrábějící střešní tašky (Stod a Blížejov). Logicky vzhledem k jménu naší firmy nemohu začít jinde než na Chodsku a jeho blízkém okolí.
Přímo v centru Chodska v Domažlicích se vyráběly tašky v
kruhové cihelně, která byla ve vlastnictví firmy J.Milota. V domažlickém regionu jde o nejznámější tašky, které vyráběl nejdříve Jan a později Ludvík Milota. Zachovány máme falcovky
s nápisem J.Milota.Domažlice(obr.1) a J.MILOTA DOMAŽLICE
– TAUS. Součástí dochovaných podkladů je množství stavební
dokumentace a korespondence z doby rozšiřování parostrojní
cihelny.

obr. č.:1 - falcovky J.MILOTA DOMAŽLICE

Na dohled od Domažlic leží i obec Kout, kde se vyráběly bobrovky, které se označovaly kulatým razítkem s třemi klobouky
(obr.4). Bobrovky z Poběžovic zase měly vyražený nádherný
zámecký znak (obr.5). Poslední známou regionální cihelnou
je cihelna v Kolovči, která produkovala falcovky se signaturou
J.KUBÁT.-KOLOVEČ. (obr.6).

obr. č.: 4 - bobrovky z obce Kout
Z dnešního pohledu je neuvěřitelné, že do dvaceti kilometrů
od Domažlic bylo za první republiky minimálně 7 cihelen, které prosperovaly. Největšího věhlasu v té době dosáhly tašky
firmy J.Milota z Domažlic a tašky ze Staňkova od firmy Kreysa.
Nicméně tašky ze všech zmíněných cihelen jsou dodnes na
střechách a většinou celkem dobře plní svoji funkci.

Konkurencí pro firmu J.Milota byla obecní cihelna, kterou určitou dobu provozoval Matěj Rádl z Domažlic. V otevřeném
výběrovém řízení v roce 1909 porazil několik konkurentů a
mohl tak provozovat novou obecní kruhovou cihelnu. Jde o
falcovky M.RÁDL, DOMAŽLICE-TAUS (obr.2).

obr. č.: 2 - falcovky M. Rádl Domažlice
V 20 km vzdáleném Staňkově probíhala až do druhé světové
války výroba tašek průmyslníka Kreysy( díl č.2 našeho seriálu).
V Blížejově, který leží 10 km od Domažlic, se již v 19. století
vyráběly falcovky s vyraženým nápisem Dampfziegelei in Blisowa (obr. 3). Zajímavostí těchto tašek byl i uváděný údaj o
datu výroby, který byl na každé tašce. V naší sbírce je tak zachováno mnoho tašek z různých let začátku minulého století.
Zajímavostí je i pracovní řád cihelny z roku 1898.

obr. č.: 5 - znak bobrovky z Poběžovic

obr. č.: 6 - falcovka J.KUBÁT.-KOLOVEČ.

obr. č.: 3 - falcovky Dampfziegelei in Blisowa
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Zprávy z DaCHu - ohlednutí za uplynulým rokem
A je to tu zas. Otočili jsme poslední list nástěnného kalendáře,
v interiérech se pozvolna objevují doplňky z voňavého jehličí, ulice měst se po setmění rozzáří, lemované světly ve tvaru
vloček, zvonečků a smrčků. Za sebe se musím přiznat, že tenhle rok utekl tak rychle, jako ještě žádný jiný. Byl také asi ten
nejupracovanější a v nárazových obdobích též nejvypjatější
ze všech, které pamatuji. Přesto, když se bez velkého hloubání ohlédnu, převládají pocity příjemné. V době, kdy píšu tento
článek, ještě ani zdaleka nejsou k dispozici žádné výsledky a
konkrétní čísla, ale již nyní si troufnu hádat, že se tento rok zařadí do kategorie „dobrý nad očekávání“.
Před lety jsem v tomto období psával články, ve kterých jsem
obvykle shrnul vše nové a významné, co se za uplynulý rok na
naší provozovně událo. Dnes to neudělám. Dnes bych chtěl
zmínit pouze to nejpodstatnější. Chci totiž jménem celého
týmu Dachparku především poděkovat všem zákazníkům za
jejich přízeň, důvěru, mnohdy i trpělivost a pochopení, kterého bylo v určitých, obzvláště hektických dnech třeba. Velice si
toho vážíme. Dále chceme poděkovat za vstřícnost a nasazení
všem spolupracovníkům na všech pozicích, kteří nám v uply-

nulém roce vycházeli vstříc a byli opravdovými partnery.
Možná může někomu těch pár výše uvedených vět znít hodně
banálně, jako další každoroční klišé, ale vězte, že jak se tempo zrychluje, mění se nároky investorů a zadavatelů zakázek,
zbývá čím dál méně času na prosté zastavení se a popovídání
si u šálku kávy a tak článek jako je tento, je tedy nespornou
příležitostí, jak naše díky vyjádřit.
Rok tedy končí, ten příští nás čekají další změny a novinky,
které bude nutno za pochodu vstřebat. Náš tým bude rozhodně připraven. Najdete nás stále na svém místě, se stále
stejným nasazením a přesvědčením udělat pro své zákazníky
maximum, k jejich spokojenosti. Osobně nejsem typ, který
by nad půlnočním přípitkem, pod oblohou zabarvenou ohlušujícími ohňostroji, definoval smělé plány či předsevzetí - až
na těch pár, které mi s věkem přijdou čím dál důležitější. Moc
rád bych zůstal alespoň tak zdravý jako doposud a měl občas
tu pověstnou kapku štěstí, abych mohl i nadále dělat co mě
baví, být s lidmi, které mám rád a abych důstojně zvládnul
všechny překážky, které mi přijdou do cesty. To samé bych od
srdce přál i Vám všem, milý čtenáři.
Za společnost DaCH Park, Martin Gombár,
vedoucí pobočky Pučery

Společnosti
Dachdecker, První chodská
a DaCH Park, Vám děkují za
spolupráci v roce 2011,
přejí příjemné prožití
Vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti
a mnoho dalších
pracovních úspěchů
po celý příští rok 2012!

V případě, že máte více informací k jakékoli výrobně, vlastníte
staré fotografie a dokumenty nebo máte zajímavý exponát a
jste ochotni se o znalosti či materiály podělit, ozvěte se prosím
na muzeum@chodska.cz . Rádi Vás kontaktujeme, případně za
Vámi zajedeme.
Vladimír Zábranský
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kde nás najdete
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Teplice

Mělník
Kostelec
Nymburk
Zdice

Rudná
Pardubice

Frýdek-Místek
Vysoké Popovice

Kunovice

DACHDECKER

DACHPARK

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

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

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

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

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

Planá u Mariánských Lázní
Nádražní 353
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 28
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 909
tel./fax: 558 622 866
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 ( dceřiná firma )
Boleslavská 400
tel./fax: 325 515 564
nymburk@chodska.cz

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

www.chodska.cz

www.dachpark.cz

