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Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou časopis věnovaný veletrhu Střechy Praha 2019.
Ti, kdož jej zhlédli, ať už v roli vystavovatele nebo návštěvníka, si
jeho prostřednictvím mohou akci znovu připomenout, ostatním
dává možnost dodatečné virtuální prohlídky.
Už dvě desetiletí je veletrh Střechy Praha fenoménem, který nemá
v České ani Slovenské republice konkurenci. Také letošní 21. ročník byl úchvatnou prezentací oboru střech i souvisejících odvětví,
zastoupených souběžnými veletrhy Solar Praha, Řemeslo Praha
a Purpo Praha. Plocha hal 3 a 4 na výstaviště PVA Expo Praha
v Letňanech, kde se akce konaly, byla o celou třetinu větší než
v předcházejícím roce! Impozantní stánky většiny firem navíc naznačovaly trend k podobným veletrhům v zahraničí. To byl první
dojem, kterým veletrh oslovil návštěvníky.

Ale rozjásaný první dojem nebyl tím, co na veletrhu Střechy Praha 2019 všichni oceňovali. Jeho přínosem bylo zaměření na tesaře,
bohatý doprovodný program a také představení všech novinek pro
nadcházející sezónu. Správně namixovaná směs informací se promítla ve vůbec největší návštěvnosti veletrhu za celou dobu jeho
konání, která se zastavila až na čísle 25 360.
Veletrh Střechy Praha 2019 trval tři dny (7. - 9. 2. 2019), nicméně pro
návštěvu všech stánků a důkladné zmapování veškerých zajímavostí to bylo málo. Třeba vám následující stránky přinesou informace o tom, co jste sami na místě přehlédli.
Přejeme Vám příjemné čtení a těšíme se na setkání při dalším ročníku veletrhu Střechy Praha 6. až 8. února 2020.
Střechy Praha s.r.o.

Veletrh očima návštěvníků
Než se na dalších stránkách tohoto časopisu vrátíte do února 2019
a znovu si projdete 21. ročník veletrhu Střechy Praha, přijměte jako
pozvání názory některých jeho návštěvníků.

století. Víceméně děláme rodinné domky, na nějakou z větších akcí
si však momentálně nevzpomenu. Ale dřevo je nám blízké, takže
máme i truhlářství, kde vyrábíme okna.

Daniel a Rasťo
Sme stavebná firma Konstruktor EU
z Vranova nad Topľou a sme tu kvôli
strechám a drevostavbám. Tie nás
zaujali asi najviac. No zatiaľ sme nepozreli Zónu pre tesárov, teraz tam
ideme. Na Slovensku sa podobné podujatie robí iba v Nitre, ale nie
na takej úrovni. Oproti tomu, čo je tu, je to v Nitre maličké.

Jakub Heller
Na veletrhu je to hezký, chceme se podívat
hlavně na dřevostavby a po nářadí. Máme firmu Střechy Dragoun, kde děláme převážně
tesařinu a pokrývačinu. Získané informace tak
v naší praxi určitě využijeme.

Martin
Přišli jsme teprve před chvilkou, ale můžu
říct, že se nám veletrh líbí. Právě stavíme,
takže sháním okna, tepelná čerpadla, topení a další. Tady hledám inspiraci.
Truhlářství Kamenický
Na veletrh jsme vyrazili, protože jsme z oboru. Máme tesařství
a pokrývačství. Navíc jsme z pozvánek na veletrh, které dostáváme
od organizátorů už spoustu let, věděli, že letos bude součástí Festival dřeva. To nás zajímá, protože manžel se dřevu věnuje už čtvrt

Markéta Ryšánková
Nejsem odborník a na veletrhu spíš dělám doprovod tátovi. Jsme oba laici, jenže máme domek po
babičce a potřebujeme některé části zrekonstruovat. Proto jsme zvědaví zejména na to, co se týká
střech - kvůli naší kůlně. Řešíme, jestli zůstaneme
u původní konstrukce nebo ji změníme. Pak bysme asi řešili i novou krytinu. Inspirovala nás tady jedna dřevostavba tvarem, to bylo
docela příjemné a naladilo nás to v tom smyslu, že by změna mohla
vypadat takhle. Jinak stánky prohlížíme zatím jen povrchně, nejsme
ve fázi užšího výběru. Ale veletrh se mi líbí, jen kdyby tady bylo
trochu vzduchu a menší vedro.
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i z úst ministra životního prostředí Richarda
Brabce. Připomenul, že veletrh zahajuje už
popáté, což jej opravňuje hodnotit a podle
něj tato akce potěší srdce ekologa i peněženku ekonoma.

Veletrh začíná…

S

lavnostní zahájení veletrhu Střechy
Praha 2019, i souběžných veletrhů
Solar Praha, Řemeslo Praha, Purpo
Praha, For Pasiv a For Wood proběhlo ve
čtvrtek 7. února za účasti vystavovatelů,
novinářů i významných hostů: ministra
životního prostředí Richarda Brabce, rektora Českého vysokého učení technického
v Praze Vojtěcha Petráčka, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcely Pavlové,
předsedy představenstva ABF Pavla
Sehnala, ředitele Státního fondu životního
prostředí Petra Valdmana, předsedy představenstva Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (dnes už ministra průmyslu a obchodu) Karla Havlíčka,
cechmistra Cechu klempířů, pokrývačů
a tesařů ČR Ivana Dvořáka a dalších.
Po dvou desítkách úspěšných let Střechy
Praha vykročily do třetího desetiletí, a tak
nechyběla přání, aby i třetí dekáda byla
neméně podařená. Dnes už lze konstatovat, že přání bylo vyslyšeno. 21. ročník
veletrhu Střechy Praha totiž zaznamenal
přes 25 000 návštěvníků, což je rekordní
číslo v historii veletrhu. O třetinu meziroč-

ně vzrostla i celková obsazená výstavní
plocha.
O tom, že soubor veletrhů je výjimečný,
jako první při zahájení hovořil Pavel Sehnal
ze společnosti ABF a slova chvály zazněla

Spokojenost se skvělou organizací konstatoval i pan Havlíček, když prozradil, že
právě ona stojí za jeho srdečným vztahem, který k této akci má. Posteskl si
však nad situací učňovského školství ve
stavebnictví a připomenul v této souvislosti konání Řemeslné rady v rámci veletrhu Střechy Praha (pátek 8. 2. 2019),
které se zúčastnil i premiér Andrej Babiš.
Mladých se týkala i zmínka o letos zahájeném Roku digitálního podnikání a jeho
poselství, že ani řemesla se neobejdou
bez moderních technologií a být řemeslníkem proto neznamená vzdát se moderního životního stylu.
Závěrečné slovo patřilo ředitelce veletrhu Střechy Praha Jitce Šefránkové, která
připomenula nové prostorové uspořádání
v halách, vynucené výrazným nárůstem
výstavní plochy. Poté poděkovala všem
vystavovatelům a partnerům za vynikající
spolupráci a pozvala všechny na společnou prohlídku souboru veletrhů.
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Veletrh Střechy Praha…
…to není jen obchodování, ale i zdroj poučení
Neodmyslitelnou součástí veletrhu Střechy Praha je bohatý doprovodný program, ve kterém si svou parketu
najdou jak odborníci profesionálové, tak laičtí návštěvníci.
AKCE PRO SPECIALISTY
Tradičně je veletrh spojován s konferencí Izolace, pořádanou hned
v úvodu společností Awal. Letos se konala již po dvacáté a nosným
tématem tentokrát byly Izolace v minulosti, současnosti a zejména budoucnosti. Zcela zaplněná kapacita sálu 180 posluchači byla
dokladem správně zvoleného obsahu. Historický vývoj byl představen u široké škály témat, začínající u krytin, přes pěnové sklo až
třeba k dějinám mechanického kotvení či zelených střech. Vítané,
jako obvykle, byly prezentované vady a poruchy u různých systémů, užitek pro praxi přinesl apel na větrání šikmých střech i pohled
advokáta na stavebnictví. V průběhu konference bylo také předáno speciální ocenění Řád zlatého hořáku, a to pánům Ing. Eduardu
Schilhartovi, CSc., a Richardu Mlýnkovi.
Zejména odborníkům bylo určené také fórum Dřevěné konstrukce
2019. Jeho už 5. ročník uspořádala organizace ČKAIT a mělo podtitul Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům. Obce staví díky
dotačním programům rozličné dřevostavby, jako rozhledny, lávky či
dětská hřiště. Pokud jsou ale nevhodně navrženy či zůstanou bez

Dobrá rada nad zlato
Že by dnes dal někdo někomu něco zdarma, si lze představit stěží. Ne tak na veletrhu Střechy Praha, kde bylo zdarma dokonce
to nejcennější – dobré rady! Bezplatné poradenské centrum pro
všechny oblasti výstavby zde zajišťovala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve spolupráci se Stavební fakultou
ČVUT v Praze. Užitečné rady poskytovali také odborníci v Centru
pro úspory energií a obnovitelné zdroje energie, na stánku České
fotovoltaické asociace i na stánku Cechu klempířů, pokrývačů
a tesařů ČR.
Další poradenská centra byla k dispozici v rámci souběžných veletrhů For Pasiv a For Wood.
Byla zde i novinka, připravená AMSP ČR, a to Digitální řemeslný
inkubátor. V jeho rámci například společnost Digiskills prezentovala mobilní kancelář včetně aplikací pro řemeslníky, nebo Akademie řemesel mnohá řešení pomocí virtuální reality pro zjišťování technických informací v nedostupných prostorách.

údržby, hrozí jim degradace. Právě na tyto aspekty se snažilo fórum
upozornit. Přednášeli renomovaní odborníci jako prof. RNDr. Jakub
Hruška, Ing. Roman Fojtík, Ph.D. (spoluautor publikace Dřevěné
lávky a mosty) a další.
Odborníkům, kteří se nemohli zdržet na mnohahodinové bloky
konference či fóra, byla určena samostatná kratší vystoupení, třeba
o poznatcích z praxe po novele stavebního zákona.

KAŽDÝ DOSTAL ODPOVĚĎ
Protože problémem doby jsou energetické úspory, byla mnohá
vystoupení zaměřena do této oblasti. Páteční a sobotní přednášky
z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie byly plně obsazeny
a posluchači v nich dostali odpovědi na časté otázky, třeba o výhodách spojení akumulátorů a fotovoltaické elektrárny.
Samostanou kapitolou byla vystoupení v rámci Festivalu dřeva
a nářadí, o kterých píšeme na str. 12.
Na poslední den veletrhu (sobotu) připravil pro širokou veřejnost
užitečné přednášky Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Nejvíce
navštívená byla témata řešící každodenní problémy majitelů domů,
tedy údržba šikmých i plochých střech, nejčastější chyby ve střešním plášti nebo jak vybrat správnou firmu. Je zřejmé, že doprovodný
program byl po celé tři dny pestrý a uspokojil širokou škálu zájemců.
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Procházka veletrhem

Střechy Praha 2019
Obor střech, souvisejících řemesel a stavebních komodit má svůj tradiční vrchol – veletrh Střechy Praha.
Přestože vyvrcholení je obvykle spojováno s koncem nějaké aktivity, u veletrhu Střechy Praha je to naopak.
Stojí na startu profesního roku a koná se pravidelně na přelomu ledna a února, jak to kdy vyjde. Letos padl
termín veletrhu na první týden v únoru, od čtvrtka sedmého do soboty devátého.
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na opracování dřeva, nátěrovými hmotami,
prezentací cechu a také škol, vychovávajících mladé tesaře. Více se o Festivalu dřeva
a nářadí a Zóně pro tesaře dočtete v samostatném článku na str. 12.

NOVINKY VE SKLÁDANÝCH
KRYTINÁCH
Zaměřme se na to hlavní, tedy na vystavované novinky. Samozřejmě je třeba začít
tou vítěznou, která získala ocenění Zlatá
taška. Tímto titulem se může pyšnit střešní
taška Salsa 13 od firmy Tondach ČR. Jedná
se o posuvnou pálenou tašku menšího formátu s nízkou vlnou, více na str. 20.
Další gigant z oboru skládaných krytin –
společnost Bramac střešní systémy, na
svém stánku také prezentovala novinku,
a to tašku Classic Aerlox s o 30 % nižší
hmotností. Objevila se sice už v létě, ale
širší veřejnost se s ní mohla seznámit až
na veletrhu. Úpravou hmotnosti Bramac
vyhověl nárokům krovů s limitovanou nosností a současně vytvořil benefit pro pokrývače. O kilo lehčí taška je na manipu-

V

tomto čase se odborný svět sešel na
výstavišti PVA Expo Praha, aby zjistil,
co má kdo pro rok 2019 připraveno,
poučil se na vzdělávacích akcích, uzavřel
nové kontakty a potvrdil stávající partnerství. Takto vyzbrojen pak mohl každý směle
vykročit do nové stavební sezóny.
Neměli jste příležitost veletrh navštívit?
Rádi byste zjistili, co vám uniklo? Pojďte
s námi na malou retrospektivní procházku
veletrhem Střechy Praha 2019 a inspirujte
se pro návštěvu příštího ročníku.

HLAVNÍ MOTTO - TESAŘINA
Letošní 21. ročník veletrhu si jako hlavní
téma zvolil tesařinu. Tohle základní střechařské řemeslo patří k těm nejnáročnějším a přesto bývá veřejně představováno
jen zřídka. Je to dáno tím, že ve stavební
konstrukci je většinou skryté pohledům
a ani z marketingového hlediska není ideální. Tesařské konstrukce jsou už po staletí
stále stejné a důležitá je u nich preciznost,
na pohledovou pestrost, která by šla obchodně využít, se tu nehraje. Proto, když se
pořadatelé pro tesařinu rozhodli, kvitovali
to lidé z oboru s povděkem. Spokojení byli

i laičtí návštěvníci, protože veletržní haly
voněly dřevem a příjemný přírodní materiál
zde byl přítomen v mnoha podobách.
Smeknout je třeba před organizací, která
prezentaci tesařiny pojala kreativně a díky
tomu vznikl zcela nový koncept – Festival dřeva a nářadí. Proběhl na velké ploše
v hale 4, jejímž centrem bylo přednáškové
molo s posezením, samozřejmě ze dřeva.
Kolem centra dění byly stánky s nářadím

laci příjemnější a pokládka s ní rychlejší.
Paní Kateřina Mittnerová z firmy Bramac
k tomu dodává: „Hmotnost je snížená tak,
aby to neovlivnilo dosavadní technologii
pokládky a nevyvolalo nutnost zesíleného
kotvení.“
Také další výrobce betonové střešní krytiny – společnost KM Beta, v Praze představila novinku. Byla jí povrchová úprava
střešní krytiny s názvem Prima. Při ní je
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betonová taška nejprve politá probarveným mikrobetonem a pak dvakrát stříkaná
silikonovou barvou. Dostupná je ve všech
čtyřech základních barevných odstínech –
červená, višňová, hnědá a černá.
Novinky měly na svých stáncích i firmy
Creaton, a to velkoformátovou plochou tašku Simpla, nebo Betonpres - novou odvětrávací tvarovku.
Na veletrhu byly k vidění i speciální střešní tašky. Jednalo se o výrobky firmy Silver
Planet, s. r. o., s obchodní značkou T-Power,
a to univerzální solární tašku Biber 500
a také nejvýkonnější solární tašku na světě
Quad 40.

PLECHOVÉ KRYTINY
NEZŮSTALY POZADU
Velký podíl trhu vedle skládaných střešních
krytin dnes zaujímají plechové krytiny. Výrazný hráč tohoto segmentu, společnost Prefa
Aluminiumprodukte, vystavovala novinku,
kterou prokurista, pan Aleš Slivka, charakterizoval takto: „Na veletrhu prezentujeme
šindel DS 19, který je výsledkem našich soustavných inovací. Má trošku jiný tvar než stávající šindel a také mírně větší rozměr. Nejpodstatnější na něm ale je, že je použitelný
už od sklonu 17°. Je to naprostá novinka. Do
portfolia bude oficiálně zařazen až od dubna,
na veletrhu zatím představujeme prototypy.
Připomenul bych, že i při nízkém sklonu je to
stále klasický šindel bez jakýchkoliv dodatečných opatření. K dispozici bude v provedeních hladké a stücco, v tradiční barevné
škále našich maloformátových krytin.“
Hliník zastupovala i firma Keramet, která do
soutěže o Zlatou tašku přihlásila hliníkovou
tašku KPTR. Jednatel firmy, pan inženýr Roháček mladší, ji popsal následovně: „Nová
KPTR taška doplňuje sortiment našich falcovaných tvarovaných krytin o střešní tašku
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imitující klasické cihlové tašky. Vyrábíme ji
z hliníku tloušťky 0,7 nebo 0,8 mm a kotví se
v horní vlně, kde neteče voda.“
Společnost Evromat se zase snažila oslovit
zákazníky novou plechovou krytinou Eurovlna AL Stucco RAL 7016.
Už tradičně představil v Praze své novinky
i Satjam, a to krytinu Satjam Trend v produktovém materiálu ocelový plech od švédské
společnosti SSAB. Má speciální povrchovou
úpravu Purex a dodává se v barvách cihlově
červená a černá.

ZKRÁTKA NEPŘIŠLY ANI
PLOCHÉ STŘECHY
Novinku pro ploché střechy si na veletrh
přichystala společnost Bramac - Icopal
Vedag CZ, a to hydroizolační asfaltový pás
Eco-Activ. Určený je na nepochůzné ploché
střechy a inovace tkví v tom, že pás odstraňuje znečištění.
Nezklamala ani společnost Topwet, výrobce doplňků pro ploché střechy. Uplatnění
jistě najde její užitečná novinka, smršťovací

hadice pro opracování tvarovek na střeše.
Ke smrštění dochází po nahřátí leisterem,
při němž se fólie stáhne a současně se
aktivuje nanesené lepidlo, takže detail se
spolehlivě utěsní. Zcela nová je také střešní
vpusť s možností regulace odtoku. Je koncipovaná pro velké projekty, u nichž eliminuje nárazový odtok. Nastavení odtoku je ale
možné pouze před zabudováním a stanovuje se výpočtem. Na stánku byly prezentovány i balkónové vpusti, nově vyrobené z polyamidu, a ne z nerezu jako dosud. Poněkud
vymykající se z dosavadního portfolia firmy
pak byly systémy retenčních střech. Varianta Modrá střecha má základ v desce z recyklovaného materiálu, která konstrukci
vylehčí, ale současně je schopna pojmout
až 60 % objemové hmotnosti vody, čímž
částečně reguluje průtok. Druhou variantou
je Retenční zelená střecha, opět s vylehčo-

vací deskou z recyklátu a se schopností absorbovat až 60 % objemové hmotnosti vody.
Navíc zvládne pojmout kořínky zeleně a zásobovat je vodou. Obchodně technický poradce společnosti Topwet, pan Jan Dvořák,
dodává: „Vystavované střešní skladby jsou
úplnou novinkou, ke které v současnosti
probíhají potřebné certifikace.“
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covaný. Uživatelé v něm najdou takovou
spoustu informací, že jimi na našich stránkách zdarma suplujeme povinnosti jiných
výrobců. Například jsou tam nové aplikační
dispozice pro větrané fasády, které nikdy
tak podrobně zpracované nebyly.“
Z oblasti fasád byla i novinka, zavlažovaná
Zelená fasáda made by Liko-S. Nejenže
taková fasáda atraktivně vypadá, ale navíc
budovu v létě ochlazuje a v zimě zahřívá.
Vytváří rovněž příznivé mikroklima, protože
neodráží horko, zvlhčuje vzduch a snižuje prašnost v okolí budovy. Díky tomu významně zlepšuje také vnitřní prostředí. Tento užitečný ekologický produkt vystavovala
společnost Liko-S.
Retenční deska byla k vidění i na stánku
společnosti Retex. Nese označení Aquadesk
a jejím základem jsou z 80 % recyklovaná
polyesterová vlákna z PET lahví. Deska, vyráběná převážně z vlastních odpadů, byla
podrobena zkoumání v rámci projektu Trio 1
o zelených střechách. Výsledkem je inovativní retenčně-vegetační deska pro skladby
zelených střech. Deska, stejně jako klasická
PET láhev, která je jejím základem, vydrží minimálně 20 let v nezměněné podobě. Nabízena je ve třech tloušťkách (20, 30 a 40 mm)
a se standardním rozměrem 120 x 60 cm.

K PLÁŠTI BUDOVY PATŘÍ
STŘECHY I FASÁDY
Tradičním vystavovatelem veletrhu je společnost Juta ze Dvora Králové. Letos sice
žádné nové výrobky do Prahy nepřivezla,
přesto byla návštěva na tomto stánku inspirativní a nakonec došla řeč i na inovace.
Juta standardně vyrábí mnoho materiálů,
mimo podstřešních fólií, parozábran a parobrzd, začali vyrábět i tepelnou izolaci ze
lnu. A právě k ní se váže první z inovací,
výrobní tloušťky v širokém rozpětí od 4 do
16 cm, byly nově doplněny o tloušťku 15 cm.
Návštěvníkům na stánku také připomínali
speciální zátěrové podstřešní fólie pro nižší
třídy těsnosti a nakonec Ing. Rypl pohovořil
i o jedné novince: „Udělali jsme úplně nový
aplikační manuál, velice podrobně zpra-
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BEZ NÁŘADÍ A TECHNOLOGIÍ
BY TO NEŠLO
Na poptávku po kvalitě vnitřního prostředí
reagovala technologická novinka, prezentovaná společností Velux Česká republika, s.r.o. Šlo o řídící jednotku vnitřního
prostředí Velux Active. Systém monitoruje
vnitřní prostředí pomocí inteligentních senzorů a na základě jejich údajů automaticky
ovládá motorická střešní okna, rolety a žaluzie. Řídí se pomocí smart aplikace.
Jak už jsme zmínili, silně byla na veletrhu
obsazená komodita nářadí a strojů pro zpracování dřeva a podrobněji se o ní dočtete
na str. 12. Zmiňme proto jen novinku, která
získala čestné uznání, a to Kapovací pilový
systém KSS 60 18 M bl od firmy Mafell. Jeho
benefitem je prořez až do hloubky 67 mm.

CO ŘÍCI ZÁVĚREM?
Do několika řádek nelze shrnout celé třídenní dění tak, aby mohli být jmenováni
všichni a všechno. Obraz ale může dokreslit
řeč čísel, která vypovídá o tom, že veletrh
Střechy Praha 2019 zhlédlo 25 000 návštěvníků, což je rekordní číslo v historii veletrhu.

O třetinu také meziročně vzrostla celková
obsazená výstavní plocha.
Jednu z největších ploch zaujímal stánek
slovenské společnosti KJG. Nechme proto
závěrečné hodnocení právě na zástupci
této společnosti, panu Jakubu Kollárovi:
„Na výstave sme podruhý krát, už sme tu
boli minulý rok. Sme velmi spokojný, hlavne s návštevnosťou a záujmom o naše
exponáty. Zákazníci a návštěvníci sa stále

zastavujú, jeden deň sme tu mali celkom
narvané. Sobota je už taká slabšia, skôr
chodia koncový zákazníci, čo sa prídu len
tak pozrieť. Hodnotenie jedným slovom?
Je to tu super!“
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Festival dřeva a nářadí
přilákal odborníky i laiky

Střechy Praha 2019 byly úchvatnou prezentací oboru střech i souvisejících odvětví, zastoupených souběžnými veletrhy Solar Praha, Řemeslo
Praha a Purpo Praha. Ovšem z celé této podívané do popředí výrazně
vystupovalo zaměření veletrhu na tesaře.

Z

hmotnilo se do Festivalu dřeva a nářadí se speciální kompaktní „Zónou
pro tesaře“. Jejím středobodem byla
otevřená prezentační Aréna se stylovým
posezením, velkými obrazovkami, skvělým
moderátorem a hlavně s nabitým programem workshopů a diskusních setkání
s osobnostmi z oboru. Celý tento akční pro-

stor ze všech stran obklopovaly stánky firem s profesionálním nářadím a nástroji na
opracování dřeva.
Zóna pro tesaře v hale 4 zkrátka voněla dřevem a překypovala aktivitou. V předváděcí
Aréně se střídaly špičky tesařského oboru
a zástupci realizačních firem. Posluchači
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krom horkovzdušného nářadí Steinel pro
sváření fólií i sponkovačky Novus. Setkat
jste se tak mohli i se značkami Bostitch,
Facom a Tona expert.
Moderní tesařské technologie, přesné CNC
dřevěné konstrukce, příhradové vazníky
i speciální konstrukce představila společnost Tesario. Pro zefektivnění a zkvalitnění práce nabízela firma Stak-D probarvené obkladové palubky. Na stánku firmy
Rothoblaas byly k vidění inovativní spojovací prvky a také pásky a fólie pro dřevostavby a střechy. Komplexní nabídku doplňoval tesařský software od firem SemaCZ
a Weto, a také pracovní oblečení Snickers
Workwear a obuv Solid Gear na stánku firmy ACT-servis.
Pro milovníky historie bylo připraveno
ohlédnutí za minulostí tesařského řemesla,
a to hned na třech stáncích. Věnovalo se
jim Národní technické muzeum – Centrum
stavitelského dědictví v Plasech, Tegularium
pana Mlýnka a exponáty ze svého Pokrývačského muzea přivezl také pan Zábranský. Po
zhlédnutí novinek na stáncích s nářadím byl
se tak seznámili třeba s přesunem barokního krovu do Centra stavitelského dědictví v Plasech, s tesařskými spoji s využitím
styčníkových prvků s hlubokou drážkou
a mnoha dalšími zajímavostmi. Speciálním
hostem byl mistr Petr Růžička, o kterém jste
mohli slyšet třeba v souvislosti se stavbou
repliky středověkého jeřábu na hradě Točník. Od svého zaujetí historií tesařského
řemesla se neodchýlil ani zde a ve svých
přednáškách posluchače například překvapil informací, že i Odysseus byl stavitel a tesař. Především se ale tento experimentátor
tradičního tesařského řemesla zamýšlel nad
stavem rukodělných řemesel v současnosti.
Zkrátka nepřišli ani ti, kterým se filozofické úvahy o tesařském řemesle zdály příliš
náročné. V Aréně mohli vyzkoušet svou šikovnost a fyzickou zdatnost při zatloukání
dlouhého hřebíku. Ti nejúspěšnější odcházeli s ovacemi a zajímavými cenami, zbylí
mohli pro útěchu ochutnat speciální edici

piva Tesař. Bylo ale možno taky jen tak
posedět v dřevěných altánech a sledovat
zručnost tesařů při probíhající stavbě krovu nebo výrobě tak prozaické konstrukce,
jakou je dřevěná kadibudka.
Návštěvníci z řad odborníků zůstávali převážně v Aréně na přednáškách nebo se
shlukovali v okolních stáncích. Známé značky v nich prezentovaly novinky z oblasti
profesionálního nářadí a tesařských strojů.
Všichni uvítali především možnost si je osahat a na místě vyzkoušet. U firmy Mafell AG
zhlédli ukázky tesařských spojů, hluboké
dlabání do 50 cm, řezání dřevovláknitých
materiálů pomocí lankové pily, dělení deskových materiálů či čepovací automat. Nechyběl ani Kapovací pilový systém KSS 60
18 M bl, oceněný v soutěži Zlatá taška
čestným uznáním. Další nářadí na veletrh
přivezly firmy Stanley Black & Decker ČR,
Bea CS, DeWalt, Fein či Festool. Bylo i na
stáncích prodejců, např. Elnas vystavoval
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rov a Střední školy technické Zelený pruh.
Jejich vystoupení na tomto prostoru bylo
důležité nejen pro samotné předvedení
zručnosti, ale zejména pro vyvolání zájmu
dalších mladých o řemeslné dovednosti.
Co říct závěrem? Hlavní cíle Festivalu dřeva a nářadí - výměna znalostí a zkušeností,
prezentace tesařského řemesla širokému
publiku a prostor pro odborné diskuse –
byly splněny.

pohled na expozici historických tesařských
seker připomenutím pokory k předchůdcům dnešních tesařů.
Na programu Zóny pro tesaře se významně
podílel Cech klempířů, pokrývačů a tesařů,
který zde dokonce demonstroval reálnou
stavbu krovu. Cechmistr Ivan Dvořák chválil zejména doprovodný program: „Centrem
všeho dění byla Aréna, kde trvale běžel moderovaný program. Všichni tak mohli vidět
spoustu odborníků se zajímavými prezen-

tacemi a dokonce i mistra Růžičku s jeho
prehistorickými tesařskými postupy.“
Nesmíme zapomenout ani na mladé učně
tesaře, kteří na Festivalu dřeva a nářadí
během tří dnů vytvořili dřevěné objekty k praktickému využití. Učni ze Střední
školy řemeslné v Jaroměři předvedli vázání tesařské konstrukce za pomoci starých
tesařských spojů. Doplnily je praktické
ukázky pokrývačských a klempířských prací v režii učňů ze Střední odborné školy Ja-
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Tesařské řemeslo
Už je to pěkná řádka let, co se na veletrhu Střechy Praha poprvé objevil stánek pana Richarda Mlýnka, jehož
Tegularium je živou pamětí řemesel souvisejících se střechami. Nechyběl ani letos a opět aktuálně reagoval
na téma veletrhu – tesařinu. Návštěvníci díky tomu mohli ve vitrínách obdivovat dobovou literaturu, hoblíky,
sekery i dláta s otiskem rukou, které s nimi zhotovovaly tesařské konstrukce v dávných časech.

P

an Mlýnek není jen vášnivý sběratel,
ale současně je i znalec oboru střech.
O tesařském řemesle říká: Skoro každý si pod tímto tématem představí dřevěný krov, který postavil tesař. Jenže jak se
konstrukce ze dřeva vyvíjely, ví málokdo.
Podstatou tesařství je spojování dřevěných
prvků. Zdokonalovalo se postupem času
podle toho, jak se dařilo nalézat vhodné
spoje, jak se vyvíjelo nářadí na opracování
dřeva a také spojovací prvky.
Když pomineme první chýše z volně skládaných kůlů a větví, tak za nejstarší spoj
lze považovat kůlovou vidlici z mladší doby
kamenné (zhruba kolem roku 3 500 př. n. l.).
Tento spoj se později uměle prováděl tak,
že se dva kůly osadily šikmo, aby tvořily křížovou vidlici, a na horním konci se fixovaly
lýkem, popřípadě lískovým nebo březovým
proutím. Tím jsme se dostali od prvního
spoje k prvnímu spojovacímu prostředku.
Vývoj dřevěných spojů byl podmíněn dostupnými nástroji pro jeho opracování.
Postupoval od pěstního klínu ke kamenné
sekeře, známé z doby 7 000 př. n. l. Velký
krok vpřed při opracování dřeva byl zaznamenán v době bronzové. Odlitky čepele se
daly zhotovit v jakémkoliv tvaru a navíc je
bylo možno brousit.
Počínaje dobou železnou začal vývoj celé
řady speciálních seker a širočin až po pily.
První pily byly bez šranku a při hloubení
do dřeva se svíraly. Šrank neboli rozvor
pilových zubů byl vynalezen až v období
římském.

Tak jako nástroje se po staletí zdokonalovaly i prostředky na spojování. Začalo to
již zmíněným proutím, přes konopné lano,
kožené řemeny až po dřevěné hřeby. První spoje pomocí kovu prováděli Římané.
Vývoj pak pokračoval až po dnešní dobu
v různých podobách.
Pokud vám v tomto textu chybí to pravé,
tedy tesařsky čistě provedené spoje dřevo
na dřevo, tak máte pravdu. Ale od prvního
čepu je známo dalších více než 8 tisíc způsobů provedení konstrukčních spojů dřev!
To je hodně i pro zkušené tesaře. Připomeňme proto závěrem raději toho vůbec
prvního tesaře. Jmenoval se sv. Josef a vývoj tesařství sleduje shůry dodnes.
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Galavečer aneb Pojďme se bavit přátelé
Odměnou pro všechny vystavovatele je tradiční slavnostní večer, pořádaný vždy na zakončení prvního
dne výstavy. Také letos se na něm sešli v reprezentativních prostorách hotelu Clarion v centru Prahy
všichni, kdož se na veletrhu podílejí. V příjemné náladě, už bez stresu z příprav a organizace svých stánků, očekávali připravený program.

T

radičně začínal slavnostním předáváním ceny za Nejpoutavější expozici 2018 a hned poté následovaly
výsledky soutěže Zlatá taška. O tuto cenu
letos soupeřilo deset různých exponátů,

počínaje betonovou střešní taškou Classic
Aerlox od firmy Bramac, přes asfaltový pás
Eco-Activ od Vedagu, hliníkovou střešní tašku KPTR od společnosti Keramet,
Zelenou fasádu made by Liko-S, retenčně-vegetační desku pro zelené střechy
Aquadesk (firma Retex) až po solární tašky
Biber 500 a Quad 40, přihlášené firmou
Silver Planet. Ze jmenovaných však v klání
nikdo neuspěl. Odborná porota pod vedením Ing. Petra Kučery, CSc., technického
ředitele Centra stavebního inženýrství,
udělila letošní prestižní ocenění Zlatá taška firmě Tondach Česká republika, s. r. o.,
za posuvnou tašku Salsa 13. Čestná uznání

si odnesly ještě další dva exponáty, a to
Kapovací pilový systém KSS 60 18 M bl
od firmy Mafell, u kterého porota ocenila optimální řezný výkon 60 mm. Druhou
oceněnou byla Řídící jednotka vnitřního
prostředí Velux Active, za centralizované
ovládání střešních oken, rolet a žaluzií pomocí smart aplikace.
Vyvrcholením večera bylo odhalení
jména Osobnosti střechařského oboru.
O tomto významném odborníkovi a také
o všech vítězích podrobněji se dočtete na
dalších stránkách tohoto časopisu. Teď
se raději nechte unášet příjemnou atmosférou večera, jak ji zachytil fotograf.
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Veletrh považuji za jedinou rozumnou
a kvalitní akci pro celý segment střech
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR se veletrhu Střechy Praha jako stavovská organizace zúčastňuje pravidelně. V letošním ročníku ale byla jeho role významnější a aktivit, které zaštiťoval, také bylo mnohem více.

O

d pořadatelů cech dostal poměrně velký prostor, pro který během
příprav vycizeloval model prezentací řemesla. Díky tomu se zde představili
všichni, klempíři počínaje a tesaři konče. Atraktivní bylo, že šlo o reálné ukázky
běžných výrobků, takže pro návštěvníky
byl jejich obsah srozumitelný a přitažlivý.
Jednoúčelové modely v minulosti končily v nejlepším případě někde v kamnech,
kdežto ty letošní došly uplatnění, jako například stylové „kadibudky“.

Dejme ale prostor pro vyjádření přímo
cechmistrovi, panu Ivanu Dvořákovi:
Uvítali jsme možnost se veletrhu zúčastnit za rozumné
náklady v tak velkém počtu a rozsahu. Jen díky tomu
třeba mohli bratři
Šnajdrové (tesařská firma, která je
členem cechu –
pozn. red.) přivézt
materiál a na místě vyrobit a postavit skutečnou část krovu. Úplně neplánovaně po
jeho dokončení proběhl i křest, který přilákal velkou pozornost návštěvníků. To když
zástupce z německé centrály firmy Mafell,
vyučený tesař, předvedl rituál s přednesením zdravice, tak jak je v Německu běžné
(foto vpravo nahoře).
Takže jste zaměření veletrhu na tesařské řemeslo uvítal?
Všechna ostatní řemesla by neměla co dělat, pokud by neexistovali tesaři. Tesař je
prostě nejdůležitější řemeslo na klasické

střeše. Proto jsme byli rádi, že se celý veletrh nesl v duchu tohoto řemesla. Pro mě
osobně je navíc tesařina srdeční záležitostí,
protože jsem ji sám dělal a i dnes bych si
s ní rozhodně poradil. Vím tedy o čem mluvím, když řeknu, že je to řemeslo poměrně
náročné na fyzickou práci a jestliže má
být někdo dobrým tesařem, musí se vyznat v axonometrii, mít jasnou prostorovou
představivost a být schopný si dimenzovat
jednotlivé prvky.
Jak prezentaci řemesel hodnotili
návštěvníci?
Pokud jsem měl chvilku a mohl jsem s návštěvníky hovořit, tak vyjadřovali spokojenost. Líbily se jim praktické ukázky, kde
mohli řemeslo vidět na vlastní oči a někdy
z toho byli hodně překvapení. Třeba když
zjistili jak se štípe břidlice nebo když jim
kolega představoval tepání do mědi. Mnozí
také přicházeli s dotazy ke svým střechám
a na našem stánku dostali odpověď. Doporučili jsme jim seznam firem, které jsou
našimi členy a jsou tedy i zárukou kvality.
Zdá se vám tedy, že veletrh pomohl ve
zlepšení vnímání řemesla veřejností?
Na to nejde jednoduše odpovědět. Je jasné, že řemeslníci nejsou. V tom se shodovali všichni návštěvníci. Všichni mluvili
o stejném problému – hledám řemeslníka
už půl roku a nemůžu najít nikoho solidního, když už najdu, tak nemám záruku,
že firma je spolehlivá. Na druhou stranu
si nejsem jist, jestli pocit, že nejsou řemeslníci, přinutí rodiče k tomu, aby dali
své potomky vyučit. Tohle asi veletrh nějak zásadně ovlivnit nemůže. Na druhou
stranu, propagace řemesel je dobrá věc.

Chytili se jí už i politici, dokonce i tady na
veletrhu. Začíná se mluvit zcela veřejně
o tom, že chybějí žáci, že je špatný systém
vzdělávání a že učební obory jsou prázdné. Cech pro nápravu tohoto nedobrého
stavu dělá maximum a výrobci mají taky
snahu, takže Černého Petra vidím v rukou
ministerstva školství.
Můžete závěrem veletrh Střechy Praha
2019 zhodnotit jako celek?
Za mě to byl povedený veletrh. Mluvil jsem
s mnoha lidmi a nenašel jsem žádnou nespokojenou firmu. A to přesto, co jsem dřív
sám zažil jako vystavovatel, že náklady na
organizaci jsou velké a mnohdy s přímou
návratností nula. Zúčastnit se této akce je
spíše záležitostí prestiže a připomenutí,
že firma stále funguje. Ze všech uvedených důvodů jsem přesvědčen, že veletrh
Střechy Praha se povedl. Určitě je ještě
co zlepšovat, ale na to se můžou všichni
těšit zas za rok. Už jsem za cech slíbil, že
organizátorům opět pomůžeme, protože
považuji veletrh Střechy Praha za jedinou
rozumnou a kvalitní akci v roce pro celý
segment střech.
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Jak veletrh Střechy Praha 2019
Radka Kocandová
event marketing coordinator
Velux Česká republika, s. r. o.
Společnost Velux vystavuje na veletrhu Střechy Praha pravidelně každý rok. Naši letošní
prezentaci jsme pojali velice kreativně, jako
představení komplexního řešení prosvětlení
bungalovů skrz vazníkový krov. Díky tomuto
atraktivnímu pojetí i rekordní návštěvnosti letošního ročníku bylo na našem stánku
celé tři dny opravdu rušno. Veletrh Střechy
Praha je jediný svého druhu v ČR, proto se
tady rádi setkáváme zejména s našimi obchodními partnery. Krásnou tečkou za letošním veletrhem bylo čestné uznání v soutěži
Zlatá taška za exponát Velux Active Řídící
jednotka vnitřního prostředí.
Ing. Lubomír Kodad
country manažer pro ČR a SR
Roto střešní okna, s. r. o.
S naší účastí na letošním veletrhu Střechy
Praha jsme velmi spokojeni. Cíle naší účasti byly splněny, resp. dokonce překročeny.
Potěšitelná byla celková účast i profil jednotlivých zákaznických skupin. Návštěvníci
projevili zájem o celou nabídku naší společnosti, v řadě případů se podařilo i projednat zajímavé poptávky na větší projekty.
V rámci dotazníkové ankety jsme potěšeni
jednoznačně pozitivním hodnocením našeho vystoupení na tomto veletrhu od našich
stávajících i potenciálně nových zákazníků.
Budeme se těšit na další podobné akce.
Janoušková Hana
sales manager
Weto AG
Na veletrhu Střechy Praha 2019 jsme se
ocitli tak trochu „omylem“. Po zrušení veletrhu Dřevostavby 2019 jsme urychleně hledali náhradu pro setkání s našimi stálými

klienty, stejně jako možnost navázat nové
kontakty. Veletrh nás překvapil v mnoha
oblastech:
• Naprosto profesionální a rychlé jednání
ze strany pořadatelů, kteří se „na poslední chvíli“ vzhledem ke zrušení Dřevostaveb vypořádali s náborem vystavovatelů,
se kterými nepočítali.
• Velmi dobré oborové členění a důraz na
jejich propagaci
• Vysoká návštěvnost a zájem vůbec o tento veletrh
• Mnoho nových zajímavých kontaktů
a setkání
Nás jako vystavovatele do budoucna přesvědčili a snad přesvědčí i další vystavovatele. Věříme, že úroveň veletrhu bude jen stoupat, nikoliv upadat jako v jiných případech…
Miroslav Spousta
produktový manažer
Tart, s. r. o., divize Termoreflexní stavební
fólie
Jelikož jsem byl (jako jediný z naší společnosti) na veletrhu přítomen po celou dobu
jeho trvání, cítím se kompetentní k odpovědi. Osobně hodnotím celkovou úroveň jako
velmi vysokou (na české i evropské poměry), navštívil jsem tento veletrh poprvé asi
před 15 roky a úroveň je s odstupem času
neporovnatelná. Mezi vystavovateli nechyběl nikdo z významných výrobců stavebních materiálů, a to nejen z oboru střech.
Veletrh se může pyšnit i rekordním počtem
návštěvníků, zejména z řad stavebníků rodinných domů, stavebních firem, projektantů, architektů i pedagogů stavebních
škol. Z pohledu naší společnosti byl veletrh,
vzhledem k velmi dobré úrovni a počtu návštěvníků, samozřejmě přínosný. Naše výstavní expozice se těšila z mimořádně vysokého zájmu návštěvníků, ze kterého již dnes

vzešlo několik zajímavých projektů. Z hlediska ekonomické návratnosti je hodnocení veletrhu předčasné, protože např. celá
řada zájemců z řad stavebníků řeší v tento
okamžik stavební povolení či projektovou
dokumentaci a objednat naše produkty
může až s odstupem jednoho roku. Přesto
považuji naší účast na tomto veletrhu za jedinečnou příležitost nejen k přímému zisku,
ale zejména k velmi účinné propagaci naší
značky. Vyjádřeno tedy jednoduchou větou – jsme naprosto spokojeni.
Ing. Vratislav Kroc jr.
provozní ředitel, jednatel
Stav-Invest, střešní systémy, s. r. o.
S veletrhem jsme spokojeni. Očekáváme
dostatečný objem zakázek, které veletrh
více než zaplatí. Jako obchodní firma toto
můžeme i dobře měřit. Spousta obchodních
partnerů (Bramac, Tondach, KM Beta apod.)
posílá případné zájemce o materiál k nám.
Na druhou stranu také těžíme z opakované
účasti (od vzniku veletrhu). Nejen, že si nás
pamatují zákazníci, ale také jsme se naučili
pracovat s prostorem stánku a instruujeme
správně mužstvo, které stánek obsazuje. Se
stánkem jsme dlouhé roky experimentovali
a zkoušeli, co funguje a co ne. Udělali jsme
mnoho chyb, které jsme během minulých
ročníků tvrdě „zaplatili“. Plánujeme se i nadále účastnit všech budoucích veletrhů.
Ing. Martin Urbanec
technik
KM Beta, a. s.
Střechy Praha je největší specializovaný
veletrh u nás, kterého se pravidelně zúčastňujeme a který nám dává vždy možnost
prezentovat naši značku. Letos jsme opět
seznámili návštěvníky s našimi standardními výrobky, ale i novinkami, které dopl-
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hodnotí vystavovatelé?
ňují a rozšiřují náš sortiment. Díky veletrhu
jsme upevnili vztahy se stávajícími partnery
a také získali i nové zákazníky. Díky výstavě si všichni mohli naše výrobky a novinky
prohlédnout a zvážit jejich využití v nadcházející stavební sezóně 2019.
Antonín Šilhavík
technik
BeA CS, spol. s r. o.
Letošní účast na veletrhu Střechy Praha
2019 hodnotíme velmi pozitivně, a to z několika níže uvedených důvodů:
• Náš stánek navštívilo mnoho návštěvníků, a co ještě pozitivnější, že většina
z nich měla dotazy a poptávky relevantní
k našim produktům
• Portfolio návštěvníků bylo poměrně dobře rozloženo jak mezi návštěvníky z Čech,
tak i z Moravy
• Velmi přínosná byla i účast výrobců dřevostaveb na veletrhu, z nichž většina jsou
naši stávající zákazníci, které jsme mohli
navštívit a rozvíjet s nimi další vztahy
• Výrobce dřevostaveb, kteří nejsou našimi
zákazníky, jsme měli příležitost oslovit
a představit jim naše produkty
• Ihned na místě jsme zrealizovali několik
objednávek, a to jak na přístroje, tak i na
spojovací materiál
• Získali jsme několik nových zákazníků
Z těchto důvodů vnímáme veletrh Střechy
Praha 2019 jako velmi pozitivní a přínosný.
V příštím roce bychom se jej jistě zúčastnili
znovu.
Kateřina Veverková
marketing
Satjam, s. r. o.
Naše společnost Satjam se stala již tradičním vystavovatelem, účast na 21. ročníku
tak pro nás byla samozřejmostí. Velmi nás

těší vzrůstající návštěvnost, letos rekordní,
což má pozitivní vliv i na náš vývoj a obchodní aktivity. Stručně tedy, jsme velmi
spokojeni, a těšíme se na další ročník.
Ing. Vladimír Soukup
jednatel
Fenestra střešní okna, s. r. o.
Veletrh Střechy Praha patří mezi naše významné výstavy a už od prvního ročníku
bylo zřejmé, že nezůstane pouze u jedné
naší účasti. Jsme každoročním vystavovatelem, kdy veletrhem Střechy Praha pravidelně „startujeme“ nový rok. Veletrh využíváme
nejen k seznámení široké veřejnosti s naším
sortimentem a novinkami, ale zimní termín
konání výstavy nahrává i k setkání s našimi
odběrateli, mezi které patří i řada pokrývačů a klempířů, kteří využívají „mrazivého“
volna k návštěvě veletrhu. Ročník 2019 se
určitě vydařil. Zaznamenali jsme vyšší počet návštěvníků, ale i zvýšený zájem o námi
vystavovaná střešní okna Fenestra.
Ing. Michal Ponec
marketing
Betonpres, a. s.
Účast na veletrhu je pro naši firmu přínosem zejména z důvodu neformálního setkání s velkým množstvím našich obchodních
partnerů z řad realizačních firem.
Karin Alexandrová
marketing
Prefa Aluminiumprodukte, s. r. o.
Veletrh Střechy Praha považujeme nejen
za možnost prezentace našich systémů široké veřejnosti, ale také za možnost setkání se s odborníky z řad řemeslných firem,
které s námi spolupracují. Každoročně jim
na tomto veletrhu představujeme novinky
z našeho sortimentu. Realizačních firem,

které jsme měli možnost takto oslovit, byl
opět velký počet. Několik soukromých investorů nás na základě návštěvy tohoto
veletrhu již poptalo se zakázkou, což je pro
nás tím nejlepším výsledkem. Tento veletrh
tedy jednoznačně splnil naše očekávání
a budeme se jej účastnit i v příštích letech.
Marek Záda
jednatel
Weldplast ČR, s. r. o.
Za naši společnost veletrh splnil očekávání. Je to jeden z mála veletrhů, kde můžeme
vystavovat. Je zaměřen spíše na realizační
firmy a nikoliv spotřebitele, naši zákazníci
na něj pravidelně chodí. Účastníme se jej
každý rok.
Josef Pinkr
obchodní ředitel
Creaton SEE
Účast naší společnosti na letošním ročníku veletrhu Střechy Praha hodnotím velmi
pozitivně. Veletrh a náš stánek navštívila řada potenciálních zákazníků, našich
partnerů, pokrývačů, klempířů… Měli jsme
možnost se seznámit s případnými novinkami naší konkurence. Kolik zakázek nám
ve finále tato výstava přinese, je velmi těžké
predikovat, nicméně si myslím, že jsme se
velmi dobře prezentovali a zviditelnili značku Creaton. Obecně si myslím, že výstavy
tohoto typu - SPECIALIZOVANÉ na jeden
segment, jsou potřebné a vítané.
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Zlatá taška
pro Salsu 13
Držitelem Zlaté tašky pro rok 2019
je společnost Tondach Česka republika, s. r. o. Získala ji za posuvnou tašku Salsa 13, která je inovací
tradiční tašky středoevropského
typu, tzv. holandské pánve.

K

onstrukce tašky umožňuje její použití i pro nízké sklony, díky posuvnému provedení je vhodná i pro rekonstrukce stávajících střech. Vedoucího
technického oddělení, Ing. Víta Jirkovského, jsme pozvali ke krátkému rozhovoru
o oceněné novince.
Stojí za vznikem nové tašky nějaký
zásadní impulz?
Impulzů bylo hned několik, a tím hlavním, že
jsme chtěli mít krytinu splňující současně
více požadavků trhu. Například navázání na
historickou výrobu krytiny s malou vlnou, ve
formátu 13 ks/m a s laťováním někde mezi
32 a 35 cm. To je ona zmiňovaná Holandská
pánev, lidově Holandka nebo Jirčanka, jejíž
typ dnes ve výrobě není. Přitom je spousta
zákazníků, kteří mají krytinu zhruba 50 let
starou, chtějí přistavovat a marně hledají obdobný model. Těm budeme moci se
Salsou 13 vyhovět, protože designově je to
krytina hodně podobná. Samozřejmě ale
technicky mnohem dokonalejší. Druhým

O soutěži Zlatá taška
K veletrhu Střechy Praha už neodmyslitelně patří soutěžní klání vystavovaných novinek o nejlepší exponát daného
ročníku. Cílem soutěže je vyzdvihnout
exponáty, které přinášejí pokrok a určují trend vývoje ve svém oboru. Cena je
udělována každoročně od roku 2002.

požadavkem bylo, aby krytina byla co možná nejplošší. Investoři totiž v současnosti
preferují krytiny designově jednoduché,
buď úplně ploché nebo jen s nízkým žlábkem. Salsa 13 má vlnu, ale hodně nízkou.
Přesto na ní barevnost vynikne více, než na
zcela ploché tašce. Málokdo si to uvědomuje, ale na nerovném povrchu dochází ke hře
světla a stínů, což celé střeše v průběhu dne
dodává plastičnost a proměnlivost.
Barevná škála nové tašky bude tradiční?
Spolu s taškou Salsa 13 jsme odladili také
novou povrchovou úpravu engoba šedá. Je
na tak vysoké úrovni, že dokonce vyvolává
pochyby, zda nejde o glazuru. Je skutečně
jednobarevná, nenasákavá a na základě požadavků trhu spíš matná. Tahle novinka je
připravena na oblíbenou tašku Stodo, a po
najetí výroby Salsy bude možnost mít i tuto
novou tašku v trendovém odstínu šedé.
Podnět k výrobě Salsy 13 byl tedy čistě
designový…
Vůbec ne, chtěli jsme současně vyhovět
i požadavku na co nejlehčí krytinu. Její objemová hmotnost se tak pohybuje někde
kolem 38,5 kg/m2, což je v oboru pálených
a vůbec skládaných krytin relativně hodně
nízká hodnota. Souvisí s konstrukcí nové
krytiny, která má poměrně unikátní systém
výroby na nové lince ve Stodu. Umožňuje
vytvořit žebrování a zpevnění tak, abychom
dosáhli potřebných technických parametrů
a zároveň udrželi naprostou tvarovou přes-

nost. V minulosti byly krytiny masivnější
a jejich hmotnost byla až o 10 kg/m2 vyšší,
než mají krytiny dnešní. Takže mohu říct,
že pokud někdo použije Salsu 13, tak určitě
krov odlehčí oproti stejné modelové řadě
z před padesáti lety, kterou na střeše měl.
Jaké jste s novinkou na veletrhu zaznamenali ohlasy?
Taška bude určitě žádaná, o tom vypovídají reakce pokrývačů. Měli jsme ji na stánku
a každý, kdo ji viděl a vzal do ruky, byl velmi
mile překvapený. Pokrývači sledovali, jak
vypadají vodní drážky, tvar nebo hlavová
drážka sesazovací. Zkoumali, jestli parametry tašky jsou pro ně výhodné, tzn. zejména,
jestli je posuvná. V tom jsme myslím splnili jejich hlavní přání, taška je posuvná až
o 4 cm, takže s ní lze tzv. manipulovat. Vzhledem k tomu, že krytina je určena nejen na
nové střechy, ale určitě bude používaná i na
rekonstrukce, tak je to její nesporná výhoda.
Co Vás napadlo jako první po vyhlášení
Salsy 13 vítězem soutěže Zlatá taška?
Především to bylo překvapení, protože při
převzetí ceny byla taška, obrazně řečeno,
ještě „horká z pece“. Vyráběli jsme ji teprve
v lednové sérii. Předcházel tomu ale vývoj
v délce víc než půl roku. Z ocenění máme
obrovskou radost.
Cenu Zlatá taška na galavečeru přebíral obchodní ředitel společnosti Tondach ČR pan
Robert Krestýn.
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Osobnost střechařského oboru 2019

Ing. Marek Novotný, PhD.
Tohoto člověka by bylo možno ve zkratce nazvat mecenášem oboru
střech a izolací. Myšleno přitom není hledisko ekonomické, ale nasazení a velkorysost, se kterými obor rozvíjí. Za tento jeho vklad mu ocenění
Osobnost střechařského oboru právem náleží.

OSOBNOST
STŘECHAŘSKÉHO OBORU
Ocenění Osobnost střechařského oboru za
celoživotní činnost v oboru, dlouhodobý přínos a zvyšování prestiže oboru je udělováno
v rámci veletrhu Střechy Praha každoročně
od roku 2014.
2014
PROF. ING. JOZEF OLÁH, PHD.

nemám rád, dávám přednost dlouhodobé
úporné práci jedním směrem.
Jak jste se dostal k oboru střech?
Díky vynikajicím kantorům na vysoké škole.
Zejména díky pánům docentům Bloudkovi
a Františku Kulhánkovi. Jim vděčím za to, že
jsem celou dobu v oblasti izolací.

P

an Ing. Marek Novotný, PhD. je v současnosti pedagogem na Fakultě
architektury ČVUT Praha a proces
vzdělávání v jeho podání vrcholí pořádáním
uznávané odborné konference Izolace. Své
zkušenosti předává i v rámci nejrůznějších
konferencí a seminářů, podílí se na činnosti
Cechu KPT ČR, působí v České hydroizolační
společnosti a výraznou pozici zastává v pražském výboru ČKAIT. Tím ale výčet jeho aktivit
zdaleka nekončí, protože bohatá je také jeho
odborná publikační činnost, do které nezištně zapojuje i své mladé kolegy. Odborná činnost a zpracovávání posudků v jeho expertní
kanceláři A.W.A.L. už jsou jen běžnou rutinou.
Jaký byl první pocit po oznámení,
že jste držitelem letošního ocenění
Osobnost střechařského oboru?
Byl jsem lehce rozpačitý, protože jsem mys
lel, že je to omyl. Ale pak na pódiu jsem se
docela dobře bavil. Vnímám, že je to hlavně
za moji dlouhodobou práci, což je z mého
pohledu nejdůležitější. Krátkodobé výstřely

Co se Vám na izolacích líbí nejvíce?
Pestrost. Ve všem, co si může člověk v oboru stavebnictví vymyslet, jsou potřeba různé druhy izolací.
Co Vy sám považujete za tak důležité,
že Vás to vyneslo až k ocenění Osobnost střechařského oboru?
V podstatě se celou dobu snažím, abych
na úkoly nebyl sám. Aby kolem mě byli lidé,
kteří se mnou budou na dané věci participovat. Bez nich bych nic z toho, co se kolem
mě děje, neměl šanci dát dohromady. Je to
o spolupráci, ovšem nepleťte si to s teambuildingem. To slovo nemám rád. V našem
typu spolupráce máme všichni pečlivě rozdělené funkce, kdy se snažím každému najít
to, co mu sedí. Dohromady jsme pak schopni dělat velké věci, jako je třeba konference
Izolace. Sám bych neměl absolutně žádnou
šanci… a taky žádnou radost.
Takže jste hnacím motorem, bez kterého by ostatní byli nahraní?
To je asi pravda, ale taky je to oboustranná
a vyvážená spolupráce. Když je dvacet honáků a žádná kráva, je to špatně. Naopak to
platí taky. My spolupráci naštěstí vyváženou

2015
VOJTĚCH STOKLÁSKA

2016
RICHARD MLÝNEK

2017
JIŘÍ VRŇATA

2018
ING. ALENA GEORGIADISOVÁ

2019
ING. MAREK NOVOTNÝ, PHD.

máme. Jen marně hledáme posily. Není jednoduché najít někoho, kdo by měl odvahu
mezi nás vstoupit. To, co děláme v Awalu,
je svým způsobem řemeslo, které vyžaduje
učení, znalosti, praxi, a to samozřejmě neodpovídá jakémusi lenivému způsobu života,
který je dnes opěvován. Nás čeká šplhání po
střechách a vymetání pavučin, naštěstí jsme
schopni si v tom najít příjemnost.
Co pro Vás udělené ocenění znamená?
Nesmírně si tohoto ocenění vážím. Nelze totiž koupit. A když si něco nejde koupit, tak je
to sakra cenné.

22

Elegance
v tmavých tónech
Veletrh Střechy Praha, to je pokaždé spousta krásných výstavních expozic rozličných velikostí i ztvárnění. V předchozím roce byl návštěvnicky nejatraktivnější stánek společnosti Prefa Aluminiumprodukte,
která za něj získala plaketu za Nejpoutavější expozici
20. ročníku veletrhu Střechy Praha 2018.
Oceněná výstavní expozice zaujala především minimalistickým
vyjádřením, jednoduchou elegancí a tmavými barvami. Nepřehlédnutelná konstrukce poskytla dostatek plochy pro prezentaci
materiálových novinek a současně symbolizovala spojení firmy
s elegantní architekturou.
Není však jisté, že to byla impozantní konstrukce, která na návštěvníky tak zapůsobila. Tvořila totiž jen zlomek z výstavní plochy, zbylá
část byla volná a koncipovaná pro maximální komunikaci s kolem-

jdoucími. K ohlasům návštěvníků tak možná stejnou měrou jako architektura přispělo i nasazení zástupců společnosti Prefa, kteří se
jim věnovali. Jednatel společnosti, pan Aleš Slivka, k tomu říká: „Bez
toho, že bychom předem něco tušili, zůstali jsme u stejné koncepce
stánku i tento rok. Ocenění dokazuje, že jsme zvolili správnou cestu.
A pocit při přebírání ceny? Nečekali jsme to, ale pocit to byl hezký.“
Na odtajnění Nejpoutavější expozice 21. ročníku veletrhu Střechy
Praha 2019 si musíme rok počkat.

Memoriál Antonína Fajkoše již po osmé
Výsledky 8. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše 2018 – soutěže o střechách, určené studentům vysokých
škol, byly slavnostně vyhlášeny v rámci veletrhu Střechy Praha. I když o výsledcích v tradičním slova smyslu
se dá jen těžko mluvit. Oceněni byli všichni účastníci, a bez určení pořadí.
Proč pořadatelé zvolili netradiční řešení? Donutila je k tomu situace,
kdy se přihlásilo jen šest soutěžících. Propad však nebyl zapříčiněn
nezájmem o soutěž, ale absencí výuky na téma střech na vysokých
školách. Nebylo jakou práci přihlásit! Organizátoři ze Sdružení Me-

moriálu Antonína Fajkoše, z. s., proto letošní slavnostní vyhlášení
výsledků pojali především jako varování před situací, kdy v oboru
střech brzy budou chybět nejen řemeslníci, ale i schopní technici!
Protože je tedy třeba si mladých zájemců o střechy považovat, bylo
předávání cen slavnostnější. Proběhlo v rámci konference Izolace,
pořádané expertní kanceláří Awal jako součást veletrhu Střechy
Praha, a ceny jako poděkování si odnesli všichni účastníci:
Bc. Jindřich Galata (VUT Brno)
Bc. Jakub Hanzl (STU Bratislava)
Lukáš Vejmělek (VUT Brno)
Bc. Daniel Lecák (STU Bratislava)
Ing. Ondřej Pilný (VUT Brno)
Bc. Ondřej Plíhal (ČVUT Praha)
Poděkování patří i jejich pedagogům, kteří je na tuto cestu nasměrovali a podpořili je v jejich úsilí.

Nejpoutavější PF

Střechařský inzerát

VESELÉ VIANOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
VÁM PRAJE KJG

Vítěz 4. ročníku soutěže

Vítěz 8. ročníku soutěže

Přihlaste své reklamní počiny do dalšího
ročníku soutěží Střechařský inzerát 2019
a Nejpoutavější PF 2020 a vyhrajte zajímavé ceny!
Hlavní cenou je uveřejnění vítězných počinů ve vstupní hale PVA EXPO PRAHA
ve velkém formátu po celou dobu veletrhu Střechy Praha!

Přihlášení do soutěží je ZDARMA.

Více se dozvíte na
www.strechy-praha.cz
v sekci Vystavovatel

6.–8. 2. 2020

PVA EXPO PRAHA LETŇANY

Srdečně Vás zveme k účasti!

