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Pred nedávnom sa mi dostal do rúk novinový článok 
„Tisícky firiem skončili, lebo sa zmenil zákon“. Autorka (Eva Franto-
vá) sa v  článku venuje problematike zániku resp. založeniu nových 
živností alebo nových spoločností. Podľa analýzy portálu FinStat naj-
väčší nárast živností zaznamenalo stavebníctvo. V roku 2020 pribudlo 
v stavebníctve 11 580 živností a v roku 2021 ich pribudlo až 16 016. 
V minulom roku však od roku 2013 zaniklo aj najviac živností v sta-
vebníctve. Podľa údajov autorky článku ich bolo až 12 tisíc. Aj napriek 
týmto stratám je evidentný nárast živností v stavebníctve v uplynulom 
roku. Znamená to, že aj počas pandémie bolo stavebníctvo v kurze 
a rástol počet záujemcov o živnostenské podnikanie v tomto odvetví. 

Zaujímalo ma, odkiaľ sa nabralo toľko záujemcov o nové živnos-
ti. Či sú to noví, nádejní strechári, alebo vznikajú nové firmy u nás tak 
zaužívanou metódou delenia. Oslovili sme 11 stredných odborných 
škôl, ktoré sú našimi pridruženými členmi s  otázkou, koľko žiakov 
sa v súčasnosti u nich učí v profesiách, ktoré CSS združuje: tesár, 
strechár / pokrývač, klampiar a  izolatér. Nejaké indície sme mali už 
aj z minulosti, keď sme sa spoločne s  riaditeľmi a  zástupcami od-
borných škôl stretávali na Predstavenstvách CSS a  na spoločných 
akciách organizovaných cechom. Údaje, ktoré sme postupne dostá-
vali, nám však moc radosti neurobili. Na 11-tich odborných školách sa 
v súčasnosti ani v jednom ročníku neučí profesia klampiar a izolatér. 
V  kolónke klampiar a  izolatér boli samé nuly. O trochu lepšie je to 
s profesiou strechár. V prvom ročníku sa učí 12 žiakov, v druhom 14 
žiakov a v treťom 15 žiakov. Aj keď je to klesajúce číslo, môžeme sa 
tešiť aspoň zo 41 nových strechárov. Verím, že vydržia. V  profesii 
tesár sú tieto počty ešte vyššie. V prvom ročníku sa učí 19 žiakov, 
v druhom 24 žiakov a v treťom 13 žiakov. Ak k tomu prirátame ešte 
OŠ v Námestove, s ktorou sme tiež v kontakte a ktorá učí 22 tesárov, 
tak je to spolu 78 tesárov. Je pravda, že väčšina skončí vo veľkých 
firmách, ktoré sa venujú monolitickým konštrukciám. Ale i  tak je to 
potešujúce, že te    sárske remeslo nám nezaniká a má svojich pokračo-
vateľov. Možno o nejaký čas sa aj títo mladí tesári osmelia a priradia 
sa k záujemcom o živnostenské podnikanie. 

Keď si porovnáme stav žiakov v  jednotlivých profesiách na 
našich odborných školách a vznik nových živností je zrejmé, že delia-
ca metóda je tou správnou odpoveďou. 

Chýbajú nám mladí, odborne zdatní remeselníci. Aj napriek 
tomu, že je stavebníctvo v  kurze, trápime sa. Aj napriek aktivitám, 
ktoré robí Cech strechárov Slovenska, ako napríklad Cechové dni, 
firemné prezentácie, prednášky a  v  neposlednom rade aj súťaže 
a prezentácie na výstave Coneco, stále je to málo. No a  aby tomu 
nebol koniec, v  tomto roku ukončili členstvo v  našom cechu naši 
partnerskí členovia, spoločnosť Rheinzink a spoločnosť Prefa Alumi-
niumprodukte. 

Aj touto cestou by som chcel týmto spoločnostiam poďakovať 
za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a prezentáciu nášho cechu. Myslím 
si a verím, že nie som sám, že obidve uvedené spoločnosti výrazne 
prispeli k skvalitneniu klampiarskeho remesla u nás. Či už Rheinzink 
alebo Prefa boli vždy vnímané ako zaručené značky kvality. Ak k tomu 
prirátame kvalitnú technickú podporu, môže nás len mrzieť, že sa 
spolupráca skončila. Neurobíme s tým momentálne nič. Spoločnosti 
sa tak rozhodli a musíme to rešpektovať. Je len škoda, že je to v ob-
dobí, kedy nám záleží na každom klampiarovi a  snažíme sa nájsť 
riešenie, cestu a spôsob ako pritiahnuť mladých ľudí k tejto profesii. 

Mrzí ma, keď je náš cech prezentovaný ako skupina „šedivých 
hláv“, ktorá je za zenitom svojej výkonnosti. Ako keby si niektorí 
jednotlivci neuvedomili, že tiež patria do tejto vekovej skupiny a pri 
pohľade do zrkadla sa na nich pozerá taká istá šedivá hlava. 

Dá sa odísť aj so vztýčenou hlavou a nepáliť za sebou tak ťažko 
vybudované mosty!

Ing. Eduard Jamrich, Predseda CSS
editoriál... 
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ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ CSS

CECH STRECHÁROV  
SLOVENSKA JE ČLENOM:

Činnosť Orgánov CSS 
Činnosť CSS v  čase od konania snemu v  júli 2021 a  posledného 
zasadnutia Predstavenstva CSS v septembri 2021 prebiehala formou 
per rollam s prijímaním uznesení a rozhodnutí. Podrobné informácie 
o  všetkých aktivitách, uzneseniach a  rozhodnutiach Orgánov CSS, 
o činnosti cechu a informácie o všetkých uzneseniach týkajúcich sa 
bezprostredne členskej základne v zmysle Stanov CSS Článok 8, od-
stavec 8.1, odsek b), sú uvedené v článkoch na inom mieste v tomto 
vydaní časopisu. Výkonné orgány CSS sa aktívne venovali činnosti 
cechu a úlohám, ktoré vyplynuli z Plánu hlavných úloh CSS, ktorý 
bol schválený na sneme v júli 2021. Postupným uvoľňovaním covid 
opatrení sa venujeme organizačnému zabezpečeniu odborných akcií, 
ktoré sa podľa plánu uskutočnia v jarných a letných mesiacoch 2022. 

Autor: Ing. Eduard Jamrich, Predseda CSS  

Nový člen CSS
• Soter - dach, s.r.o.,  

Rimavská Sobota,  
RIADNY člen CSS – REALIZÁTOR

AQUATHERM PRAHA
19.–22. 4. 2022 
Medzinárodný odborný veľtrh
PVA EXPO Praha – Letňany 

DREVODOMY + PASÍV  
STRECHY A IZOLÁCIE
20.–22. 4. 2022, TRENČÍN
2. ročník stavebného veľtrhu pre úsporné a kvalitné bývanie
Prezentačný stánok CSS
EXPO CENTER, Trenčín 

DOMEXPO 2022
21.–24. 4. 2022, NITRA
Komplexná stavebná výstava
Prezentačný stánok CSS 
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

MACH-TECH a INDUSTRY DAYS 2022
10.–13. 5. 2022
Obchodné výstavy 
Kongresové a výstavné centrum HUNGEXPO 
BUDAPEŠŤ, Maďarsko

26. SNEM CSS 2022 
Vrátna, Terchová
hotel Boboty 
17. 6. 2022

STRECHÁRSKY VÍKEND 2022
Vrátna, Terchová
hotel Boboty  
17.–19. 6. 2022   

DACH + HOLZ 2022 
25.–8. 7. 2022, KOLÍN NAD RÝNOM, Nemecko 
16. medzinárodný veľtrh 
Drevená stavba, vnútorná výstavba, strechy, fasády 

ŠACHTIČKY - seminár 2022
25. Študijný seminár CSS 
Horský hotel Šachtička 
2. 9. 2022

ŠACHTIČKY - víkend 2022
25. Strechársky víkend 2022 
Horský hotel Šachtička 
2.–4. 9. 2022

STRECHY 2022
Bratislavské sympózium o strechách budov 
hotel Bratislava 
19.–20. 10. 2022

ZAPÍŠTE SI  
DO KALENDÁRA

https://www.sksi.sk/
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Pokrývačské pravidlá CSS pre návrh  
a realizácie striech budov

Všechny nás zasáhla a naši práci ovlivnila doba covidová, ale přesto 
jsme si našli čas na dokončení první části pravidel. Dokončené kapi-
toly byly předány ke grafickému zpracování před zveřejněním na web 
stránkách. I když textové části byly jednotlivými firmami dokončeny, 
bylo třeba zpracovat obrázkové přílohy a sjednotit obrázkovou část. 
I  přes řadu složitostí a  komplikací se toto podařilo ve spolupráci 
se Stavební fakultou STU v  Bratislavě. S  upřímností mohu říci, že 
pravidla byla a jsou náročným dílem a zde je třeba 
poděkovat všem, kteří se na nich podíleli. Společ-
nosti Puren, Isover, Dörken, Juta, Rockwool, Knauf 
insulation, Kontrakting, Prefa. Ukázalo se, že některé 
kapitoly jsou zcela nové a  jejich textové a grafické 
naplnění bylo téměř nad naše možnosti. Hodně se 
mluví o klempířských pracích a výrobcích. Kde kdo 
radí a kritizuje, ale když má něco udělat, tak nemá 
čas, nejde to atd. Zde mohu poděkovat Předsedovi 
CSS Ing. Eduardovi Jamrichovi a  zástupci společ-
nosti Rheinzink Ing. Miroslavovi Komzalovi, kteří 
se ujali zpracování klepířské části. Kdy tedy bude 
první část pravidel zveřejněna? Ihned po dokončení 
části klempířské práce. Lze to očekávat do letošních 
prázdnin. Nyní bychom si už mohli odpočinout, ale 
je tomu jinak. Čekají nás další kapitoly, které bychom  
chtěly v tomto roce dokončit. Záleží to na zástupcích 

jednotlivých firem, kteří jsou členy cechu a jejich ochotě se na pra-
vidlech zdarma podílet. 

Autor: Ing. arch. Luděk Kovář, Čestný člen CSS,  
koordinátor Odbornej pracovnej skupiny CSS  
pre aktualizáciu pravidiel

Inovatívne konštrukčné riešenia plochých striech
Téma, kvôli ktorej sa v  Kancelárii 
CSS dňa 30. 12. 2021 stretli Čestný 
predseda CSS Prof. Ing. Jozef Oláh, 
PhD. a Podpredseda CSS Stanislav 
Čižmárik. V  strechárskej komunite sa 
v poslednom období diskutuje o riešení 
plochých striech, ktorých nosná strešná 
konštrukcia je z drevených profilov a za-
teplená minerálnym vláknom, s použitím 
povlakovej krytiny, najmä z mPVC fólie. 
Nastávajú tu veľké názorové rozdiely, ale 
čo je dôležité, že výsledný efekt je na 
veľmi zlej úrovni a  vykazujú sa značné 
množstvá porúch. Takýto typ konštrukcií, 
ktoré môžeme zaradiť medzi konštrukcie 
s nízkou hmotnosťou z hľadiska hmotnosti, sa veľmi rozšírili, najmä 
na bytových budovách a rodinných domoch. Prvým znakom, ktorý si 
treba objasniť pri takýchto konštrukciách, je terminológia, a to najmä 
z hľadiska stavebnej tepelnej techniky. Je nutné z hľadiska správne-
ho zateplenia strechy, a tiež si z hľadiska správneho konštrukčného 
návrhu objasniť zateplenie a priteplenie strechy. Ďalej z hľadiska kon-
štrukčného je nutné objasniť si terminológiu venovanú vyhovujúcim, 
nevyhovujúcim a  rizikovým strechám. Tak ako je to s  priteplením 
strechy? S  výrazom „priteplenie strechy“, musíme pracovať veľmi 
opatrne. Nie je jednoduché ho používať, je nutná opatrnosť. Tento 
výraz je možné používať iba v  zmysle s  komplexnou konštrukciou 
strešného plášťa. Pri priteplení strechy niektorí odborníci hovoria, že 
sa vykonáva dodatočné umiestnenie tepelnej izolácie. Čo má za ná-

sledok zvyšovanie tepelného odporu. 
Táto terminologická hračka nemôže 
byť vo všeobecnosti používaná, lebo 
ovplyvňuje okrem tepelného odporu 
aj iné parametre strechy. A  preto 
z hľadiska terminologického pri opra-
ve strechy zvyšovaním tepelného 
odporu je správne používať výraz 
„privrstvenie tepelno-izolačnej 
vrstvy“.

 Ďalšou témou, ktorej je nutné sa 
venovať, je tepelno-technický vý-
počet a  umiestnenie parozábrany. 
S týmto súvisí, či ide o jednoplášťovú 
alebo dvojplášťovú plochú strechu. 

V prípade dvojplášťovej plochej strechy môže byť vzduchová vrstva 
uzavretá, napojená na vonkajšie ovzdušie a  prevetrávaná. Uzavretá 
vzduchová vrstva umiestnená nad tepelno-izolačnou vrstvou nesmie 
byť. Názory, že napojenie vzduchovej vrstvy cez otvory do fasády, sú 
vlastne nezmyslom. S konštatovaním, že by teplo z interiéru unikalo 
do exteriéru, nie je možné súhlasiť. Toto je zopár myšlienok, ktoré boli 
obsahom našej odbornej diskusie. Záverom môžeme skonštatovať, že 
ploché strechy s  nosnou konštrukciou z  dreva, sú vlastne jedným 
veľkým omylom niektorých projektantov. Takéto strechy je možné 
navrhovať, avšak s  podmienkou správnej realizácie a  dodržaním 
všetkých záväzných predpisov a požiadaviek na spoľahlivú strechu.

Autor: Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Čestný predseda CSS

Pracovné stretnutie v Bratislave dňa 3. 11. 2021
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Cech strechárov Slovenska zorganizoval dňa 3. 9. 2021 v poradí už 24. ročník tradičného letného študijného seminára ŠACHTIČKY 2021. 
Pandemická situácia nás za posledné dva roky donútila improvizovať, a preto sme aj my seminár prispôsobili novým podmienkam, a preto sa 
uskutočnil v novej štruktúre s tým, že sa konal v piatok v čase od 10,00 hod do 13,00 hod a bol ukončený spoločným obedom. Samozrejme, 
opäť sme členom cechu, ich rodinám, zamestnancom a známym ponúkli možnosť pobytu počas celého víkendu v horskom hoteli Šachtička 
v rámci zvýhodneného strechárskeho balíčka na celý pobyt. Hlavnou témou jednodňového piatkového seminára boli „Pokrývačské pravidlá 
CSS pre návrh a realizácie striech budov“, o ktorých aktualizácii Vás pravidelne informujeme v časopise STRECHÁR. Hlavným koordinátorom 
aktualizácií je Ing. arch. Luděk Kovář, ktorý seminár aj moderoval a predstavil prítomným pravidlá cechu v tej časti rozpracovanosti, v ktorej 
sa práve nachádzali. Následne všetci prítomní spracovatelia poskytli odborný výklad svojich pracovných častí a oboznámili prítomných členov 
CSS s celkovým obsahom pravidiel. Poskytnutá bola aj podrobná informácia o distribúcii pravidiel po ich vydaní. Na záver nasledovalo veľmi 
živé a konštruktívne diskusné fórum, ktoré obohatilo navzájom spracovateľov pravidiel a rovnako aj prítomných členov CSS. 

Autor: Miroslav Kartik, 
člen Predstavenstva CSS, 
Krajský cechmajster CSS za Banskobystrický kraj 

Seminár Šachtičky 2021

Spolupráca CSS s Knauf Insulation

Bratislavský hotel Bratislava bol dňa 3. 11. 2021 miestom pracovného 
stretnutia zástupcov Partnerského člena CSS spoločnosti Knauf In-
sulation, s.r.o., Nová Baňa a zástupcov Cechu strechárov Slovenska. 
Zúčastnení na stretnutí za spoločnosť Knauf Insulation boli: Ing. Mar-
tina Dianová, Ing. Martin Garaj a Mgr. Peter Robl, za CSS: Ing. Eduard 
Jamrich, Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Stanislav Čižmárik a Jaroslava 
Lintnerová. V úvode stretnutia zástupcovia CSS informovali o akti-
vitách cechu počas roku 2021. Následne sme spoločne prerokovali 
možnosti ďalšej spolupráce medzi cechom a Knauf Insulation v roku 
2022, kde my vidíme potenciál aktívne spolupracovať s  ostatnými 
členmi CSS prostredníctvom Krajských cechmajstrov CSS. Zamerať 
by sme sa chceli hlavne na firmy, ktoré realizujú okrem poslednej 
vrstvy (krytiny) aj aplikáciu tepelnej izolácie a fólií. Chceli by sme im 
poskytnúť ucelené riešenie pre šikmú strechu, ktoré by obsahovalo 
všetky potrebné komponenty na zateplenie šikmej strechy (tepelná 
izolácia, fólia, páska, tmel). Knauf Insulation predložil požiadavku na 
zmenu úrovne partnerstva v CSS. Od roku 2022 budeme s cechom 

spolupracovať na úrovni Hlavného Partnerského člena CSS. Radi by 
sme našli spôsoby spolupráce na projektovej báze, kde je jasne za-
daný cieľ a CSS nám prostredníctvom svojej členskej základne bude 
pomáhať v ich napĺňaní. 

Autor: Ing. Martin Garaj, 
Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa

https://www.knaufinsulation.sk/


ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ CSS6 strechár

Cech strechárov Slovenska zakúpil všetkým svojim členom 
tri odborné publikácie od autora Mareka Novotného.

V  nové edici STAVBA nakladatelství EEZY vyšly koncem loňského 
roku první dvě knihy z  napínavé trilogie Poruchy plochých střech 
(Fóliové hydroizolace a Asfaltové hydroizolace). Závěrečná třetí za-
střešující kniha Patologie střech, pak spatřila světlo světa současně 
s  veletrhem Střechy Praha 2022. Všechny jsou určeny těm, kteří 
snesou „hororové“ čtení o střechách. Ve trilogii jsou shrnuty 40 leté 
zkušenosti znalce - Ing. Mareka Novotného, Ph.D., které sbíral na 
střechách nejen v České republice, ale po celé Evropě. K tomu autor 
dodává: „Mohu se vší zodpovědností konstatovat, že poruchy jsou 
naprosto nestranné. Nevyhýbají se nikomu a ničemu. Zmenšit jejich 
výskyt může pouze kvalita celého procesu realizace. To znamená 
návrhem počínaje, přes použité materiály, až po pečlivé provedení“. 
Kromě „hororového“ čtení o  stavu (některých) střech, najdete ve 
zmiňované trilogii především obrázky příkladů, jak by hydroizolace 
neměly vypadat. A to jak z hlediska provedení, tak pokud jde o sa-
motné materiály. Kromě toho jsou náplní knih samozřejmě i rozbory 
poruch a naznačení správného technického řešení. Cílem autora při 
volbě způsobu zpracování problematiky povlakových izolací bylo 
sumarizovat odstrašující příklady, aby někoho nenapadlo podobné 
postupy opakovat. Primární snahou nebylo ostouzet, ale ukazovat sle-
pé uličky, které již někdo prošel, takže není důvod do nich vstupovat 
znovu. Dvě útlejší knihy se každá zvlášť věnují asfaltovým a fóliovým 
hydroizolacím. Svou specializací jdou u problémů do větší hloubky 
a  zaměřují se na specifika jednotlivých materiálů. Společné všem 
publikacím je velké množství obrázků, které popisované nešvary 
názorně ukazují. 1. Asfaltové hydroizolace: ve střešním souvrství 
ploché střechy je nejdůležitější součástí hydroizolační vrstva, která 
musí vytvořit spolehlivý, dokonale vodotěsný povlak. Ale ne vždy to 
tak funguje. Pamětníci vědí, že v předrevolučních dobách bylo běžné, 
že každá plochá střecha tekla. Změna nastala po otevření se světu, 
kdy na náš trh vtrhlo tsunami kvalitních asfaltových pásů. Jsou nej-
déle používanou povlakovou krytinou plochých střech a za dobu své 
existence prošly neuvěřitelným technickým vývojem až ke špičkovým 
výrobkům. Jenže při nesprávné aplikaci ani sebelepší asfaltový pás 
nefunguje. A co teprve, když je pás tzv. optimalizován a jeho vlast-

Nepřehlédněte nové knihy - 
pomohou Vám s řešením problémů

nosti se časem zhoršují. Porozumět složité problematice plochých 
střech s asfaltovými pásy Vám pomůže názorná publikace s více než 
300 fotografiemi. 2. Fóliové hydroizolace: po sametové revoluci 
jsme se začali seznamovat s fóliovými hydroizolacemi, předcházející 
pokusy byly jen ojedinělými výkřiky do tmy. Jde o kvalitní materiály, 
jenže ani ten sebelepší nefunguje, není-li dodržena technologie jeho 
pokládky a zejména opracování detailů. K tomu však často dochází, 
protože chybí kvalifikovaní řemeslníci a učební obor pro ně neexistuje. 
Chcete-li si pomoci sami a chyb se vyvarovat, k tomu Vám poslouží 
tato publikace. Více než 300 obrázků zachycuje nejčastější nešvary 
a poskytuje návod, jak se jim vyhnout. 3. Patologie střech: zastře-
šující Kniha Patologie střech se věnuje povlakovým izolacím obecněji 
a také ona obsahuje velké množství informací o poruchách plochých 
střešních plášťů. Asi není v lidských silách shromáždit úplně všechny 
myslitelné varianty, ale desetiletí sbírání příkladů všeho, čeho je nut-
no se na střechách vyvarovat, je nadstandardní informační základnou. 
O obsahu knihy mnohé vypovídá už její název - Patologie. Vychází 
z řeckých slov „pathos“, což znamená muka, a „logia“, což znamená 
výčet. V knize tedy zjistíte vše o vadách a poruchách plochých střeš-
ních plášťů s povlakovými izolacemi. Mimo to na jejich 222 stranách 
najdete více než 300 fotografií z archivu soudního znalce, které popi-
sované vady názorně dokumentují. Jsou zde uvedeny i obecné infor-
mace, právní souvislosti a praktické rady „starého izolatéra“. Autorem 
celé trilogie je přední odborník na problematiku izolací a dlouholetý 
soudní znalec, Ing. Marek Novotný, Ph.D.

(ge)

Stredná odborná škola stavebná v  Nových Zámkoch poskytla re-
klamný priestor Cechu strechárov Slovenska. Výraznú plochu na 
vonkajšiu reklamu dostal cech na reklamnom paneli o  rozmeroch 
5x2,5 m. Billboard sa nachádza pri cestnej komunikácii priamo pred 
školou z pohľadu od mesta. Ďakujeme Riaditeľke školy Ing. Kataríne 
Törökovej za túto ponuku, ktorú sme veľmi radi využili v prospech 
členov CSS, nakoľko ich propagácia a propagácia samotného cechu 
je prvoradým cieľom v pôsobnosti CSS. 

Autor: Ing. Eduard Jamrich, Predseda CSS  

V Nových Zámkoch je cech viditeľný

https://eezy.cz/knihy/
https://eezy.cz/knihy/
https://eezy.cz/knihy/
https://sosstavnz.edupage.org/
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Vzdelávanie na Cechových dňoch 2021
Cech strechárov Slovenska využil čiastočné uvoľnenie covid opatrení 
a zorganizoval Cechové dni 2021, ktorých organizácia druhej časti bola 
prerušená z dôvodu pandemickej situácie. Semináre sa uskutočnili vo 
vybratých dvoch mestách Slovenska, vo Zvolene dňa 18. 10. 2021 
a v Nitre dňa 19. 10. 2021. Veríme, že kto prijal ponuku a cechových 
dní sa zúčastnil, tak neoľutoval, pretože priestor na prednášky dostali 
Partnerskí členovia CSS, ktorí sú renomovaní profesionáli v oblasti 
striech. Cieľom odborných seminárov bolo informovať prítomných 
o najnovších trendoch pri realizáciách striech v súčasnosti a mimo-

riadne prínosné bolo, že firmy prezentovali výrobné programy, čím sa 
v prednáškach svojimi poznatkami priblížili k hlavnej téme cechových 
dní: „Domy s takmer nulovou spotrebou energie / Vplyv detailov na 
konštrukciu strechy“. Zúčastnení so záujmom vnímali informácie na 
prednáškach a  zároveň počas prestávok využili možnosť osobnej 
diskusie so zástupcami prednášajúcich firiem pri ich prezentačných 
stolíkoch. 

Autor: Ing. Valéria Šepáková, Čestná členka CSS

NitraZvolen

Aplikácia WILIO
Cech strechárov Slovenska informuje o  ap-
likácii Wilio a  odporúča ju na používanie 
Riadnym členom CSS – Realizátorom. Ak-
tuálne je po dobu troch mesiacov bezplatné 
Premium členstvo. Aplikácia je určená pre 
remeselníkov, ktorí poskytujú svoje služby súkromným zákazníkom. 
Po zaregistrovaní prichádzajú do mobilu upozornenia, ak zákazník 
v okolí hľadá remeselníka - strechára. Investori nepožadujú rozsiahle 
rozpočty, obvykle sa dohodne pevná cena. Aplikáciu používame vo 
firme, keď hľadáme nové zákazky, a tiež aj v situácii, keď potrebujeme 
posilniť kapacity na stavbách. Aplikácia je tiež vhodná, keď realizátori 
potrebujú vyplniť harmonogram, napríklad medzi realizáciou jednot-
livých stavieb.

Autor: Marek Nepela, Administrátor CSS,  
RIADNY člen CSS – REALIZÁTOR 

https://www.wilio.sk/
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IFD Medzinárodná strechárska federácia

Cech strechárov Slovenska je riadnym členom IFD od roku 1999 
a  počas celej doby členstva sa aktívne zúčastňuje akcií a  podujatí 
organizovaných federáciou. V dňoch 13.–16. 10. 2021 sa konal v po-
radí 69. Kongres IFD a Súťaž realizácií v nemeckom meste Marburg, 
ktoré je zároveň aj oficiálnym sídlom strechárskej federácie. Podujatie 
bolo organizované prezenčným aj virtuálnym spôsobom. Osobná 
účasť bola podmienená splnením podmienok 3G. Konečne po dvoch 
rokoch bolo opäť možné sa osobne stretnúť na kongrese. V stredu 
13. októbra 2021 sa účastníci kongresu zaregistrovali v kongresovom 
hoteli VILA VITA Rosenpark. Vo večerných hodinách Prezident IFD 
Graeme Millar privítal účastníkov a otvoril 69. Kongres IFD. Počas 
kongresu bola venovaná pozornosť mnohým témam, uvádzame tie 
rozhodujúce:
- Činnosť IFD počas pandémie 
- Vízia budúcnosti IFD a možnosti financovania z EÚ 
- Udržateľnosť a klimatické zmeny 
- Príprava Dach & Holz 2022 v Kolíne
- Zmena webovej stránky a diskusia o zmene loga IFD 
- Nová smernica IFD pre BOZP 
- Projekt EÚ „Harmonizovaný požiarny test pre odvetrané fasády“- 

Plán a dopady 
- Výsledky práce Komisie pre hydroizolácie 
- Téma NEWCOM a projekt BUSGoCircular 
- Koncept nového digitálneho riadenia a školenia pre pokrývačský 

pas 
- Nová pracovná skupina – Udržateľnosť 

a zmeny klímy 

Súčasťou podujatia bol aj „Tradičný spoločenský 
večer”, ktorý sa konal v Hofgut Dagobertshausen. 
Do súťaže IFD AWARD 2021 bolo prihlásených 80 
projektov z krajín: USA, Čína, Estónsko, Lotyšsko, 
Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko a Spoje-
né kráľovstvo. Nominované projekty boli vystave-
né vo vstupnej hale Kongresového centra a stretli 
sa s  veľkým záujmom. Prezident IFD poďakoval 
všetkým účastníkom a  porote, ktorá nominovala 

tri projekty z  každej kategórie. Slávnostný večer s  odovzdávaním 
cien IFD AWARD 2021 sa uskutočnil vo vyzdobenej vstupnej hale 
Kongresového centra.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sú: 
Šikmá strecha: Ministerstvo hospodárstva Lotyšska ALPI JUMTI SIA 
a DAKSTINU JUMTI SIA.
Plochá strecha: Spitzer obytná komerčná budova Graz Spitzer GmbH.
Plechová strecha: Rekonštrukcia Kráľovskej jazdiarne HOREX Kft.
Fasáda: Športové centrum dizajnérskej a  stavebnej spoločnosti SI-
RIUS Children Ed ALTES Ltd. 

Hlavným sponzorom podujatia bola firma VELUX. Zároveň bolo odo-
vzdané ocenenie a poďakovanie Detlefovi Stauchovi za dlhoročnú prácu 
Generálneho sekretára IFD a inovácie pre súťaže IFD AWARDS. Člen 
Predstavenstva IFD Walter Bisig poďakoval Arthurovi Wierschemovi 
za jeho vernosť a neúnavné nasadenie pre IFD. Delegácia maďarského 
cechu ÉMSZ v zastúpení András Puskás, Sándor Horváth a Levente 
Szalai, Arthurovi Wierschemovi tiež poďakovali za dlhoročnú odbornú 
podporu a prácu v porote pre ÉMSZ. Na záver slávnostného vyhláse-
nia víťazov IFD AWARDS 2021 bol Detlefovi Stauchovi udelený čestný 
odznak IFD. Dlhé roky bol Generálnym sekretárom IFD a Výkonným 
riaditeľom IFD a  odišiel do dôchodku v  roku 2020 počas obdobia 
„corony”. Walter Bisig mu rovnako poďakoval za dlhoročnú prácu pre 
IFD v domácom i medzinárodnom prostredí. V  sobotu 16. októbra 
2021 sa konalo Valné zhromaždenie IFD. Prebiehalo v kongresovom 
centre, zároveň aj online na obrazovkách. Valné zhromaždenie IFD ro-
kovalo v zmysle programu a bola prijatá nová smernica IFD pre BOZP. 
Rozhodlo o zriadení novej pracovnej skupiny „Udržateľnosť a zmena 
klímy“. Andy Rolands bol zvolený za Predsedu Komisie pre šikmé 
strechy. Zábery z podujatia a prihlásených objektov sú k dispozícii na:  
https://www.ifd-roof.com/pressetexte.html

Autor: Ing. Gabriel Boros, 
Pridružený člen CSS

zrealizovala firma Riadneho člena CSS: 
ARRI s.r.o., Okoč, Árpád Kacz. 

Ešte raz srdečná vďaka. 

Ing. Ladislav Gál,
Bratislava

Chcem sa Vám týmto poďakovať. Strechu mám opravenú. Zorgani-
zovali ste mi opravu zatekajúcej strechy z lepenkovej škridle veľkosti 
3x3 m, a tiež opravu 3 m trámu, 18x18 cm v obci Šuľany, časť Horný 
Bar, smer Gabčíkovo, 38 km od Bratislavy. Na podnet z Kancelárie 
CSS som sa telefonicky skontaktoval s Podpredsedom CSS Petrom 
Rusňákom a ten promptne zorganizoval opravu, ktorú profesionálne 

Poďakovanie členovi cechu za realizáciu strechy

Prezident IFD Graeme Millar

Pohľad na hrad Marburg v Nemecku 

https://www.ifd-roof.com/pressetexte.html
https://www.bizref.sk/strecha-ws
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ŽilinaTrenčín

Seminár Ploché strechy 2021 
Systémová plochá strecha 2021 a  navrhovanie pomocou 
generátora pre ploché strechy. Téma, s ktorou Cech strechárov 
Slovenska spolu s vybratými Partnerskými členmi CSS zorganizoval 
v  roku 2021 jesenné odborné semináre PLOCHÉ STRECHY 2021, 
určené pre širokú odbornú aj laickú verejnosť, pre členov aj nečle-
nov CSS. Cieľom seminárov bolo oboznámiť a informovať o návrhu 
správneho prevedenia plochých striech, publikácii SPS, praktických 
poznatkoch a  ukážkach z  praxe, zásadách správneho navrhovania 
plochých striech – Generátor skladieb plochých striech. Poslucháčmi 

boli realizačné firmy, projektanti, autorizovaný inžinieri a  architekti, 
investori a pracovníci stredného a vysokého školstva. Prednášky sa 
konali v dvoch mestách: v Žiline dňa 25. 10. 2021 a v Trenčíne dňa  
26. 10. 2021. Na záver seminárov všetci poslucháči dostali osvedče-
nie o účasti na seminári. 

Autor: Stanislav Derka, 
člen Predstavenstva CSS,  
Krajský cechmajster CSS za Trenčiansky kraj

Úprimne blahoželáme oslávencom
Milí oslávenci, naši pamätníci,  
zakladatelia cechu. 

Pri príležitosti Vašich životných jubileí  
prijmite do ďalších rokov života  
od všetkých členov Cechu strechárov Slovenska 
úprimné želania, nech sú všetky Vaše dni 
radostné, šťastné a hlavne plné spokojnosti 
a pevného zdravia.

Richard Vašina 
80 rokov

Ing. Valéria Šepáková 
75 rokov
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Začiatkom mesiaca marca 2022 sa uskutočnilo podujatie zamerané 
na strechy budov v Prahe. Toto podujatie nadväzovalo na predošlé 
podujatia, ale vzhľadom na pretrvávajúce problémy s pandémiou, dva 
roky sa podujatia nekonali. S veľkým potešením je možné skonštato-
vať, že toto podujatie sa uskutočnilo a môžeme ho rozdeliť do dvoch 
oblastí, a to: na Konferenciu Izolace 2022 a na veľtrh Střechy Praha 
2022. Hlavná téma konferencie bola: „Konštrukčné riešenie 
a konštrukčné detaily v plochých strechách“. Na konferencii odznelo 
11 prednášok. Celkovo bolo prihlásených 150 účastníkov, z ktorých 
sa konferencie zúčastnilo 120. Čo zaujalo na konferencii? Niektoré 
prednášky boli prednesené formou výrobného programu firiem. 
Ďalšia časť prednášok bola značne zaujímavá a hovorila o novinkách 
v strešných konštrukciách. Zvlášť ma zaujala prednáška o povlakových 
krytinách na báze PVC. Tu bolo poukázané, že mPVC nie je možné 
kombinovať s fóliovou krytinou TPO. Aj pre mňa toto bolo novinkou, 
že jednoducho nie je možné tieto dva materiály vzájomne spájať. Ďal-
šia zaujímavá prednáška bola: „Kompaktná plochá strecha Foamglas“. 
V  tejto prednáške bola rozobratá technológia realizácie a  jej život-
nosť. Celkovo z konferencie je možné prijať konštatovanie, že kvalita 
realizátorov nie je na požadovanej úrovni a žiaľ, aj kvalita projekto-
vého riešenia nie je na patričnej úrovni. Vo viacerých prednáškach 
rezonovala téma odbornosti. Je nutné naďalej sa snažiť o získavanie 
a zlepšovanie odbornosti v jednotlivých profesiách podieľajúcich sa 

Odborné strechárske podujatie v Prahe
na realizácii striech. Z  po-
znatkov z  veľtrhu Stře-
chy Praha 2022 je možné 
skonštatovať, že veľtrh býval 
v  minulosti na ploche 12 
tisíc m2 a  v  tomto roku bol 
na ploche len 7 tisíc m2. 
Z prehliadky expozícií a stán-
kov sa však nenadobudol 
dojem ani pocit, že výstava 
je v  menšom rozsahu. Na 
veľtrhu prevládali skladané keramické krytiny a plechové krytiny. Na 
vystavených modeloch bolo skutočne vidno nový prístup k riešeniam 
kotvenia plechových krytín. Značná časť bola venovaná tepelno- izo-
lačným materiálom. Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program, 
ktorého prednášky sa uskutočňovali priamo vo výstavných halách. 
Veľmi ma potešilo, že som v  Prahe stretol na tomto podujatí veľa 
návštevníkov zo Slovenska. Pri výmene názorov sme všetci jednotne 
skonštatovali, že už bolo na čase, že sa toto podujatie uskutočnilo 
v reálnej forme a že vzájomné osobné stretnutie je nenahraditeľné.  

Autor: Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., 
Čestný predseda CSS

Návšteva Generálneho sekretára IFD v Bratislave
V  personálnych štruktúrach Medzinárodnej 
strechárskej federácii IFD došlo k  výmene na 
poste Generálneho sekretára IFD. Doteraz dlho-
ročného, nám všetkým dobre známeho Detlefa 
Staucha vystriedal Pascal Civati, ktorý sa ujal 
oficiálne svojej novej funkcie 1. 4. 2019. Keďže 
pandemická situácia neumožnila ani organizácii 
IFD usporiadať tradičné strechárske podujatia, 
náš kontakt prebiehal len formou elektronickej 
komunikácie. Boli sme potešení, keď nám Pascal Civati oznámil, že sa 
chystá na Slovensko, aby sme sa mohli  osobne spoznať. Stretnutie 
sa uskutočnilo 28. 10. 2021 v hoteli Gate One v Bratislave. Za CSS sa 
stretnutia zúčastnili Predseda CSS Ing. Eduard Jamrich, Čestný pred-
seda CSS Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Podpredseda CSS a Prezident 
SŽZ Stanislav Čižmárik a Vedúca Kancelárie CSS Jaroslava Lintnero-
vá. Stretnutie prebehlo v príjemnej priateľskej a pracovnej atmosfére. 
Pascal Civati sa živo zaujímal o dianie v našej strechárskej organizácii. 
Pozorne si vypočul príspevky Prof. Oláha a Stanislava Čižmárika, kto-
ré sa týkali súčasnej situácie u nás. Podľa Prof. Oláha chýba podpora 
remesla a s  tým súvisiaci nedostatok odborne zdatných remeselní-
kov, pretože chýbajú financie na podporu školstva a výskumu. Podľa 
Pascala Civatiho sa obdobné otázky riešia aj v ostatných členských 
krajinách IFD a  nedostatok kvalifikovaných pracovníkov nie je len 
problémom Slovenska. Následne sme riešili zlepšenie komunikácie 
s  IFD a aktívne zapojenie sa zástupcov z CSS do práce odborných 
komisií. Pascal Civati nás informoval o dianí v ostatných členských 
štátoch IFD a  o  chystaných plánoch a  aktivitách na najbližšie ob-
dobie. V   júni 2022 by sa malo uskutočniť stretnutie Prezidentov 
a Predsedov stavovských organizácií IFD v Maďarsku a v roku 2023 
v Nemecku. Veríme, že situácia bude natoľko priaznivá, že sa tieto 
plánované stretnutia uskutočnia. Taktiež sa pripravuje Kongres IFD 
2023 a Majstrovstvá sveta mladých pokrývačov. Všetci dúfame, že 

tento rok sa situácia zmení a  budeme 
môcť na súťaž vyslať aj našich mladých 
strechárov. Tí sa dva roky pripravovali 
a  tešili na súťaž do Pekingu, kde však 
boli tieto podujatia zrušené. Na záver 
nám Pascal Civati poďakoval za milé 
prijatie. Pretože pokračoval na svojej 
ceste do Rumunska, popriali sme mu 
šťastnú cestu a  Stanislav Čižmárik 
mu pribalil niekoľkokilogramovú tašku 
hurmikaki zo svojej záhradky. Dozvedeli 
sme sa totiž, že Pascal Civati je náruživý 

kuchár. Istotne darované plody použije pri novom vlastnom recepte 
a pri dobrom vínku bude v dobrom spomínať na naše stretnutie. Zá-
roveň by som chcel poďakovať Erike Švagríkovej, ktorá profesionálne 
a šarmantne tlmočila celé naše stretnutie. 

Autor: Ing. Eduard Jamrich, Predseda CSS



PREDSTAVUJEME KRAJE 11strechár

Kontakt: 
Anti AQUA, s.r.o 
Pusté 54 013 22 Žilina – Rosina, Žilinský kraj
Ing. Marián Korman 
T: 0903 803 223 
antiaqua@antiaqua.sk
www.antiaqua.sk

Autor: Ing. Marián Korman,  
Konateľ spoločnosti Anti AQUA, s.r.o., Žilina – Rosina, 
RIADNY člen CSS – REALIZÁTOR 

PREDSTAVUJEME KRAJE

Už 30 rokov pre Vás vytvárame vysoko kvalitné hydroizolácie a ter-
moizolácie striech, vegetačné strechy a iné stavebné izolácie. Firma 
Anti AQUA, s.r.o., Žilina sa ako profesionálna firma špecializuje na 
hydroizolácie plochých a  šikmých striech, tepelné izolácie striech, 
hydroizolácie základov a podzemných diel, izolácie parkovísk i vod-
ných diel, kanálov a skládok odpadov. Od roku 1992, t. j. od svojho 
vzniku postavila svoj ponukový program na dodávkach vysokokvalit-
ných materiálov a najmodernejších technológiách. Dôležitým bodom 
programu firmy je teoretické zvládnutie problematiky všetkých typov 
izolácií strešných plášťov. Vychádza z  komplexného posúdenia pô-
vodného stavu strešného plášťa s určením porúch a vypracovaním 
návrhu riešenia rekonštrukcie, resp. opravy strechy. Vychádza aj 
z projektov vypracovaných projektantami, ktoré slúžia pre realizáciu 
služieb a  ako podkladové materiály pre investora v  rôznych variá-
ciách. Zákazník si môže vybrať pre neho najvhodnejší variant rieše-
nia. Všetky ponúkané technológie realizujeme vlastnými vyškolenými 
pracovníkmi. Samozrejmosťou je dodávka strešného plášťa „na 
kľúč” so všetkými detailmi, ktoré s ním súvisia. V rámci ponukového 
programu vieme tiež, v  prípade potreby, zabezpečiť rôzne staveb-
né práce, výmeny bleskozvodov s  následnou revíziou, klampiarske 
práce, likvidáciu strhnutej pôvodnej krytiny, dodávku a  montáž 
svetlíkov a pod. V spolupráci s ďalšími stavebnými firmami sa firma 
Anti AQUA, s.r.o. zúčastňuje výstavby nových objektov ako subdo-
dávateľ špecializovaný na strešné plášte a všetky typy hydroizolácií. 
Podľa súčasného trendu sa orientuje na najviac používané systémy 
v Európe – fóliové a bitumenové hydroizolačné systémy z Nemecka, 
Švajčiarska, Talianska, Česka. Neustále však sleduje vývoj nových 
materiálov a technológií a najnovšie poznatky z tejto oblasti sú v jej 
práci preferované. V ponukovom programe firmy Anti AQUA, s.r.o. má 
dôležité miesto realizácia vegetačných striech. Dodávame komplex-
ný systém extenzívnej resp. intenzívnej vegetačnej časti strešného 
plášťa s  klznou, zásobníkovou, drenážnou vrstvou a  vegetáciou od 
firmy ICOPAL, resp. KNAUF (Urbanscape) prípadne v skladbe podľa 
požiadania zákazníka. Vykonávame tiež kontrolu tesnosti spojov hyd-
roizolácie iskrovou skúškou.

My sme Anti AQUA

mailto:antiaqua@antiaqua.sk
http://www.antiaqua.sk
http://www.antiaqua.sk/
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KLIMATRADE odskúšal a  zrealizoval rôzne technologické postupy 
s  použitím rôznych druhov kvalitného materiálu, a  preto dokáže 
ponúknuť široké spektrum prác spojených so strechami. Firma 
KLIMATRADE takisto ponúka ako doplnenie svojej ponuky na trhu 
aj rekonštrukcie terás, výmenu a sanáciu typizovaných a atypických 
strešných svetlíkov, rekonštrukciu šikmých striech s nízkym sklonom, 
rekonštrukcie podkroví či zateplenie vnútorných priestorov. Cez par-
tnerskú firmu poskytujeme kontrolu a meranie tesnosti hydroizolácie 
technológiou HVET. Realizujeme aj špeciálne celoplošné tepelno-izo-
lačné systémy so suchými procesmi, určené na komplexné tepelno-
izolačné riešenia fasád budov, striech, podkroví, tepelných mostov 
a detailov. Za svoju existenciu firma získala nenahraditeľné skúsenos-
ti, ktoré dokážeme pretaviť do realizácií, ktoré stoja pred nami. Preto 
na všetky svoje práce dávame záruku desať rokov. Firma KLIMAT-
RADE, spol. s r.o., Lučenec je od roku 2002 Riadnym členom Cechu 
strechárov Slovenska. Vo firme pracujeme výhradne s  tými najkva-
litnejšími, ale napriek tomu cenovo dostupnými materiálmi, ktoré sa 
počas dlhoročnej existencie firmy osvedčili v našich realizáciách ako 
najlepšie. Firma KLIMATRADE ponúka a  realizuje široké spektrum 
prác. Ponuky vypracúvame až po osobnej ohliadke alebo po dodaní 
projektovej dokumentácie. V ponuke sú zohľadnené požiadavky zá-
kazníka (resp. požiadavky projektovej dokumentácie), výber materiálu 
a technologického postupu, ako aj naše dlhoročné skúsenosti. Kvôli 
cenovej dostupnosti môžeme vypracovať niekoľko variant. Ponuku 
posielame do desiatich dní po obhliadke alebo obdržaní dokumen-
tácie. Ponuku vypracujeme bezplatne. Firma KLIMATRADE za svoju 
existenciu zrealizovala vyše 390 tisíc m2 prevažne plochých striech 
rôznymi technologickými postupmi, a to od rodinných domov až po 
výrobné haly a novostavby apartmánových a hotelových komplexov. 

Kontakt: 

KLIMATRADE, spol. s r.o. 
Jesenského 10 , 984 01 Lučenec 
Banskobystrický kraj 
Mgr. Milan Zubo 
T: 0910 668 917
klimatrade@gmail.com 
www.klimatrade.sk 

Autor: Mgr. Milan Zubo,  
Konateľ spoločnosti KLIMATRADE, spol. s r.o., Lučenec, 
RIADNY člen CSS – REALIZÁTOR 

Strechy od KLIMATRADE 
Firma KLIMATRADE, spol. s r.o., Lučenec vznikla v roku 1995 
(partnerská administratívna firma KLIMATRADE-STRECHY vznikla 
v roku 2008) a prvotné zameranie firmy bolo orientované na posky-
tovanie služieb spojených so zlepšovaním kvality a komfortu bývania 
v nájomných bytových priestoroch. Po určitom čase sa ako najväčšie 
nedostatky z  tohto hľadiska však ukázali problémy s  vodou a  jej 
zatekaním cez strechy, čo bolo pre firmu impulzom k obratu k tejto 
problematike a  KLIMATRADE sa začala venovať prevažne riešeniu 
hydroizolácie plochých striech. Zameranie firmy sa rýchlym tempom 

posunulo do oblasti kompletných rekonštrukcií a zatepľovania striech, 
pričom tento trend ostal zachovaný dodnes. Za dobu existencie firmy 
sa zrealizovalo cez 390 tisíc m2, pričom toto množstvo nám umož-
nilo stretnúť sa s rôznymi druhmi problémov týkajúcich sa plochých 
striech a aj s možnosťami ich riešenia a odstránenia. Za túto dobu  

mailto:klimatrade@gmail.com
http://www.klimatrade.sk
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PORADŇA
RADÍ: ING. EDUARD JAMRICH, PREDSEDA CSS

Otázka: Chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť o vyjadrenie na 
zhotovenie hliníkovej falcovanej krytiny na mojom dome, kde mi 
príliš veľa vecí nepripadá v poriadku s odvedenou prácou „klam-
piarov“: diery na koncoch falcov, v úžľabí, taktiež veľké diery na 
koncoch nárožákov, voda v  rýnach stoji za sucha, žľaby nie sú 
spájané nitmi, sú len preložené cez seba a zasilikónované. Diery 
narezali flexkou v  tvare obdĺžnika, a  to ani nespomínam, že som 
toto musel namaľovať zvnútra. Ohľadne nitov ma klampiarska 
partia informovala, že je to lepšie takto zrealizované, kvôli dilatácii, 
keďže mám ihlanovú strechu. Diery na falcoch, hlavne v úžľabí mi 
naháňajú strach, či tam voda nezatečie, zhotovitelia ma informo-
vali, že preto sú tam tie diery, že keď sa skondenzuje voda pod 
plechom, aby tadiaľ vytiekla, keďže mám sklon strechy 28 stupňov. 
Veľmi rád by som sa dozvedel, či je potrebné dané problémy na 
streche opravovať. 

Odpoveď: Ako je jasné, ľudská vynachádzavosť nepozná hraníc. 
Existuje aj iné prirovnanie, ale to radšej nebudem písať. 

Použitie nitov je uvedené v technologickom predpise. Pri použití 
silikónových tmelov je počet od 6 do 10 ks v závislosti od veľkosti 
žľabov. Pri použití lepených spojov 2 ks nitov. Je to z  dôvodu 
zamedzenia pohybu žľabu v spoji. Ak sa bude žľab v spoji hýbať, 
môže dôjsť k porušeniu tmelu a  tým pádom k netesnosti. Ak si 
uvedomíte, že súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti je 0,024 mm/m/K. 
To znamená, že pri extrémnom teple   môže nastať deformácia 
až 2,4 mm/m. Ak si zrátate dĺžku žľabu a vynásobíte to 2,4 mm, 
tak dostanete celkovú dĺžkovú rozťažnosť. Pre zabezpečenie di-
latácie slúži dilatačný prvok, ktorý sa vkladá do žľabu v  zmysle 
technologického predpisu. Dilatovanie sa dá zrealizovať aj v mieste 
žľabových kotlíkov. Preložením poistnej hydroizolácie cez zaťaho-
vací pás dosiahnete požadovaný odvod kondenzátu. Podľa ich 
tvrdenia  v prípade správnej montáže bolo nutné dodatočne urobiť 
diery v  mieste ukončenia krytiny? Pri realizácii klampiarskych 
prác stavebných je  potrebné postupovať v zmysle STN 73 3610 
– Klampiarske práce stavebné, a tiež v zmysle montážnej príručky 
resp. návodu na montáž strešnej krytiny na dvojitú stojacu drážku 
(tzv. falcovanú strešnú krytinu).   Súčasťou týchto podkladov je 
i usmernenie ohľadom montáže odvodňovacích prvkov. Týka sa to 
hlavne spádu strešných pododkvapových žľabov, a  tiež spôsobu 
vzájomného spájania jednotlivých odvodňovacích prvkov. V STN 
73 3610  v článku 64 je uvedený najmenší sklon pre žľaby podo-
dkvapové  1.200 = 0,5% = 5 mm/m.  Systém spájanie jednotlivých 
prvkov je nutné realizovať podľa technických postupov a  mon-
tážnych príručiek dodávateľov jednotlivých materiálov. Nakoľko 
STN 73 3610 je z  roku 1987, nie sú v nej obsiahnuté materiály 
s  organickým povlakom (farebne upravené). V  tomto prípade je 
nutné spoje riešiť špeciálnymi tmelmi a nitovaním spojov. Ukonče-
nie strešnej krytiny z profilovaných krytinových pásov sa v mieste 
odkvapov a úžľabí ukončuje v zmysle montážneho návodu. To, že 
pri realizácii v mieste ukončenia vznikli diery, nesvedčí o kvalitnej 
klampiarskej práci. Je to nezvládnutie daného detailu. V prípade 
správnej montáže podkladných vrstiev pod krytinou nie sú tieto 
netesnosti miestom, kde by malo dochádzať k zatekaniu. V tomto 
prípade ide o estetickú vadu a hlavne  vizitku konkrétneho zhotovi-
teľa - klampiara. Otvorený hrebeň však môže spôsobovať problé-
my v prípade hnaného dažďa a lietajúceho snehu. V tomto prípade 
treba hrebeň uzatvoriť napr. prinitovanou koncovkou. Je potrebné 
v mieste odvetrania dodržať napojovaciu výšku. Napríklad spoloč-
nosť Prefa Aluminiumprodukte GmbH má vo svojich materiáloch 
uvedené podrobné postupy pre spojovania hliníkových žľabov 

silikónom a nitovaním resp. lepenia spojov hliníkových strešných 
žľabov.  Ak si pozriete tieto postupy, tak tam nikde nenájdete tak 
masívne a neesteticky  tmelené spoje ako v prípade Vašej strechy. 
Taktiež si môžete pozrieť správne ukončenia odkvapnice.  Ale to už 
je iná kategória klampiarskej zručnosti. Ak by som to mal na záver 
zrekapitulovať, tak z hľadiska funkčnosti je nutné opraviť  otvorený 
hrebeň. Ukončenia odkvapníc   sú len estetickou vadou. Stojatá 
voda v  žľaboch v  prípade konkrétneho systému spájania môže 
v budúcnosti spôsobovať netesnosti v mieste spojov. Ak máte po-
chybnosti, skúste sa obrátiť na dodávateľa materiálu a požiadať ho 
o stanovisko k zrealizovanej streche. Ak však nejde o stavebniny. 

Otázka: Viete mi poradiť, či je nutné dávať v skladbe plochej strechy 
uvedený pás PER V13, vraj sa na Slovensku nevyrába, za iný mate-
riál, vyrábaný u nás? Kedysi pásy neboli, dávala sa IPA.

Odpoveď: Expanzná vrstva je definovaná v STN 73 1901 Navrho-
vanie striech, základné ustanovenia ako: tenká vzduchová medzera 
alebo vrstva s veľkou pórovitosťou slúžiaca na vyrovnanie rozdiel-
nych tlakov vodnej pary medzi daným miestom strešného plášťa 
a vonkajším prostredím, obvykle plní aj funkciu dilatačnej vrstvy. 
Expanzná vrstva sa navrhuje spravidla pod povlakové hydroizolač-
né vrstvy  na zabránenie vzniku pľuzgierov medzi povlakom a kryti-
nou. Expanzná vrstva slúži na celoplošné vyrovnanie vzduchových 
bublín a vodnej pary pod povlakovou krytinou. V zmysle STN 73 
1901  expanznú funkciu v konštrukcii strechy môžu plniť aj bodovo 
nalepené alebo natavené asfaltové pásy, prípadne pásy s  lepiaci-
mi páskami, prípadne  hydroizolačné pásy - krytiny voľne kladené 
a mechanicky kotvené alebo zaťažené. Na trhu je dostupný  modi-
fikovaný perforovaný pás BITU-PLAST PER V 13, ktorý je určený 
výlučne pre vytváranie expanzných a dilatačných vrstiev. Kladie sa 
výhradne na sucho  na napenetrovaný podklad. Následne sa ap-
likuje plnoplošným natavením hydroizolačná vrstva z  asfaltových 
pásov. Taktiež spoločnosť BMI Icopal vyrába modifikovaný asfalto-
vaný hydroizolačný  mikroventilačný pás Extra Ventilation TOP 5,2 
speed Syntan SBS.  Je určený na sanáciu a hydroizoláciu plochých 
striech v jednovrstvových hydroizolačných systémoch.  Pri ich za-
budovaní je nutné sa riadiť technickým projektom a návodom na 
zabudovanie. Nie je mi známa skladba strešnej konštrukcie, a preto 
sa neviem konkrétne vyjadriť k navrhovanému riešeniu. Expanzná 
vrstva sa v z zmysle STN 73 1901 odporúča napojiť na vonkajšie 
prostredie po obvode alebo v ploche strechy. V každom prípade je 
potrebné konzultovať použitie jednotlivých asfaltových pásov s vý-
robcom. 

PORADŇAPORADŇAPORADŇA

https://www.cechstrecharov.sk
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HELLA SLOVAKIA: Aktívna biela strecha Icopal 
s povrchom Noxite® nám ušetrila stovky tisíc eur!

Prvá aktívna biela strecha Parafor 30 GS s  povrchom  
Noxite® od Icopal-u na Slovensku, prispela k potenciálu ušetriť výrob-
nému závodu HELLA v Novom Meste nad Váhom tisíce eur. Nemuseli 
totiž inštalovať novú nákladnú klimatizáciu, výrazne sa im znížili nák-
lady na chladenie, prestali s  teplotnými prestávkami zamestnancov, 
na ktoré ročne vynakladali tisíce eur a súčasne sa priblížili k splneniu 
firemných cieľov byť CO2 neutrálny. Vďaka dobrým skúsenostiam 
chcú aktívnu bielu strechu rozšíriť aj na ďalšie relevantné výrobné 
haly v Novom Meste nad Váhom. 

Výrobný závod HELLA neďaleko Nového Mesta nad Váhom, ktorý sa sústre-
ďuje na výrobu svetiel do áut, zamestnáva viac ako 1 600 zamestnancov. 
Celý výrobný komplex pozostáva z viacerých výrobných hál. Postupne sa 
totiž firma s pribúdajúcimi objednávkami rozširovala. „V  jednej z našich 
výrobných hál zatekalo, zamestnanci sa počas letných mesiacov 
sťažovali na vysoké teploty. Nepriaznivú situáciu sme museli začať 
riešiť“, konštatuje Tomáš Starec, vedúci technických služieb HELLA 
Slovakia Lighting Kočovce. Pôvodným zámerom bolo opraviť plochú 
strechu, nahradiť čierne asfaltové pásy za nové, alebo za fóliu, ako to 
majú aj na ostatných výrobných halách. Pre zníženie teploty počas 
letných mesiacov plánovali nainštalovať nový agregát vo výrobnej hale. 
Len samotná investícia do novej klimatizácie v plnom profile by stála firmu 
cez 300  tisíc eur. Ďalšie tisíce eur musela firma vynakladať na pravidelné 
teplotné prestávky počas letných mesiacov, kedy zamestnanci museli po-
vinne odpočívať. „Na zníženie teploty sme mali zatemnené svetlíky. Museli 
sme tak vo výrobnej hale permanentne svietiť. Ročne to firmu stálo veľké 
peniaze“, vysvetľuje Tomáš Starec. 

Hľadanie riešenia 

Ďalším dôvodom, prečo sa rozhodli k  rekonštrukcii strechy, boli výsledky 
energetického auditu. Ten vo svojich záveroch konštatoval, že je potrebné 
vyriešiť zaizolovanie strechy so zavedením ekologických možností chladenia 
priestorov. Súčasťou výberového konania bolo odprezentovanie aktívnej bie-
lej strechy, ktorá ukazuje ako sa môže HELLA posunúť ďalej. Rekonštrukcia 
plochej strechy nie je len otázka klasických čiernych či šedých asfaltových 

https://icopal.sk/
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Jednoznačná voľba 

Na rekonštrukciu výrobnej haly bol použitý Icopal Parafor 30 GS s povrchom 
Noxite®. „Ide o inteligentný asfaltový hydroizolačný pás z SBS modifikova-
ného asfaltu najvyššej kvality, ktorý zo znečisteného ovzdušia odstraňuje 
nežiadúce oxidy dusíka NOx a  vytvára čistejšie a  zdravšie prostredie vo 
svojom okolí“, konštatuje Ing. Rastislav Šmehyl, PhD., riaditeľ projektového 
predaja značky Icopal. 

pásov alebo fólií. „Netreba sa vždy spoliehať iba na ponuky realizátorov. 
Tí sa snažia pri cenovej ponuke priniesť čo najnižšiu cenu. Bielu aktívnu 
strechu Icopal s povrchom Noxite® sme dovtedy nepoznali. Dozvedeli sme 
sa o nej v podstate v hodine dvanástej“. Ako realizátor vo výborovom konaní 
uspel Miroslav Kozáček zo spoločnosti HBP-SPOL.

Samotné rozhodovanie nebolo jednoduché. Podľa prepočtov bola biela 
aktívna strecha približne o 20 % drahšia v porovnaní s ostatnými ponukami. 
„Rekonštrukcia plochej strechy je aj otázka peňazí. Nie však investičných 
nákladov, ale toho, koľko vám môže kvalitná plochá strecha ušetriť“, kon-
štatuje Miroslav Kozáček. Napriek počiatočným zvýšeným nákladom HELLA 
dala prednosť bielemu asfaltovému pásu Icopal s povrchom Noxite®. Pri ich 
rozhodovaní zavážilo to, že podľa prepočtov sa im investícia vráti takmer 
okamžite. „Presvedčili nás fakty, čísla a prepočty. Pokiaľ vieme, že s takouto 
strechou budeme každý deň počas nasledujúcich minimálne 15 - 20 rokov 
šetriť naše peniaze, nemali sme o  čom premýšľať. Ostatní ponúkali iba 
strechu. Aktívna strecha s povrchom Noxite® od Icopal-u ponúka moderné 
komplexné a ekologické riešenie“.
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Biela farba posypu znižuje povrchovú teplotu a  prispieva k  znižovaniu 
prehrievania strešných plášťov a  okolia budov. „Ide o  prémiový materiál, 
ktorý nám umožňoval rýchlejšiu pokládku. Mohli sme s materiálom pracovať 
dlhšie v  porovnaní s  inými druhmi asfaltových pásov. Parafor 30 GS má 
lepšiu priľnavosť a ohňovzdorné vlastnosti. Každý, ktorý si ju dá zrealizovať 
ocení aj to, že nezadržiava špinu. Strecha aj po dlhom období vyzerá čistá 
a ako nová“, konštatuje Miroslav Kozáček. Obnova plochej strechy sa zvládla 
za 60 dní a  nevyžiadala si žiadne obmedzenia vo výrobnej hale. „Výrobu 
sme nemuseli nijakým spôsobom obmedzovať. Väčšina zamestnancov si 
danú rekonštrukciu ani nevšimla. Zachytila iba výraznejšie zníženie teploty 
počas teplých dní. Nevedela však, že to bolo spôsobené novou strechou“, 
konštatuje Tomáš Starec. 

Čo priniesla strecha Icopal s aktívnym bielym povrchom 
Noxite®:
• Ušetrenie investície 300 tisíc eur do ochladzovania výrobnej 

haly v plnom profile. 
• Zlepšenie mikroklimatických podmienok zamestnancov. Nie sú 

totiž potrebné teplotné prestávky. 
• Zníženie teploty na povrchu krytiny až o 15°C a vo výrobnej 

hale v priemere o 2,6 °C počas letných mesiacov.
• Zníženie spotreby elektrickej energie počas letných tropických 

dní o 10 a viac percent, a tým úspora cca 40 000 eur ročne. 
• Priblíženie sa k ultimatívnemu firemnému záväzku znížiť CO2 do 

roku 2030 na technicky možné minimum.

• Predĺženie životnosti a  spoľahlivosti strojov a  procesov vo 
výrobných halách.

• Odstraňovanie nežiadúcich oxidov dusíka NOx z  okolitého 
ovzdušia.

Šetria každý deň

Pri pravidelných kontrolách si zníženie teploty vo výrobnej hale všimol 
aj viceprezident všetkých pobočiek HELLA na Slovensku Vladimír Huťan. 
Vzhľadom k tomu, že pravidelne navštevuje závody, vedel okamžite zhodno-
tiť posun dopredu. Firma súčasne prestala počas letných dní robiť teplotné 
prestávky. Firma tak bude vyrábať bez prestojov a lacnejšie. Nová strecha 
mala pozitívny vplyv na zníženie spotreby elektrickej energie. Tým, že  
HELLA nemusí chladiť výrobnú halu, jej mesačné náklady spotreby elek-
trickej energie sa znížili o 10 %. „Pri plánovanom raste ceny elektriny v naj-
bližšom období naša investícia do novej strechy sa nám ešte viac vyplatí“, 
konštatuje Tomáš Starec. HELLA aktuálne pokračuje v kalkulovaní potenciálu 
na rekonštrukcie plochých striech v ostatných výrobných halách. 

HELLA Slovakia Lighting s.r.o.

Výrobný závod HELLA pri Novom Meste nad Váhom spustil svoju výrobu 
v  roku 2003. Spoločnosť sa zaoberá výrobou predných svetlometov pre 
osobné a nákladné automobily prevažne pre európsky trh. Všetci známi au-
tomobiloví výrobcovia patria k zákazníckemu portfóliu spoločnosti. Aktuálne 
zamestnáva vo svojich všetkých výrobných závodoch na Slovensku viac ako 
4 000 ľudí.
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Novinka Tondach PLAN 18

Spoločnosť Wienerberger prichádza s novinkou - posuvnou škridlou 
PLAN 18. Táto plochá krytina s minimalistickým dizajnom zvýrazní 
vzhľad každej modernej novostavby. Posuvná ťahaná škridla dodáva 
streche výrazný geometrický charakter a  jej elegantné a rovné línie 
podčiarkujú osobitnú krásu a nápaditosť strechy. Možno ju klásť na 
strechy so sklonom od 23°, pričom na 1 m2 je potrebných 18 ks. 

Škridla PLAN 18 je veľmi flexibilná, dá sa použiť na pôvodné latova-
nie. Realizácia strechy s novou škridlou nezaberie veľa času, pretože 
kladenie tejto strešnej krytiny je jednoduché a  rýchle. Moderný 
vzhľad škridly zvýrazňuje aj možnosť výberu z dvoch štýlových farieb 
– engoba matná čierna a engoba matná sivá.

Škridla sa dá použiť nielen na šikmú strechu, ale aj na zhotovenie 
odvetranej fasády. Fasáda tak získa rovnaké výhody ako strecha  
z keramickej krytiny, ako sú dlhá životnosť, farebná stálosť a bezúdrž-
bovosť.       

https://www.wienerberger.sk/
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Automatická lisovacia linka ebu SELECT™ STM
Ebu Umformtechnik GmbH je medzinárodne úspešná spoločnosť zameraná na výrobu štandardizovaných strojov a inovatívnych 
konceptov pre technológiu tvárnenia. Je zameraná na vývoj a výrobu kompletných tvárniacich liniek s manuálnym zakladaním 
a zavádzaním zvitkov, až po plne automatizované systémy. Navrhuje a vyrába systémy pre priemysel spracovania plechov.

Odvíjací zásobník ebu HS 25-630

Na vstupe do výrobnej linky sa nachádza odvíjací zásobník ebu HS 
25-630 zložený z  preklápača zvitkov a  odvijáku. Preklápač zvitkov 
mení polohu zvitku z  horizontálnej do vertikálnej polohy. Uľahčuje 
manipuláciu so zvitkami a skracuje ich zakladanie a polohovanie na 
odviják. Odviják má hydraulické upínanie zvitkov, pomocný pohon pre 
ľahšie zavedenie zvitku a priečny pojazd odvijáku.

Technické parametre:
Nosnosť max. 2000 kg 
Šírka pásu max. 630 mm 
Vnútorný priemer zvitkovod 380 do 530 mm 
Vonkajší priemer zvitkov max. 1400 mm 
Rýchlosť odvíjania max. 25 m/min

Rovnačka ebu URM 9.40-630

Zavedený pás prechádza z odvíjacieho zásobníka ďalej do rovnačky. 
V linke je použitá rovnačka ebu URM 9.40-630. Je osadená hydrau-
lickým navádzaním pásu do rovnačky a navádzacieho mosta medzi 
rovnačkou a posuvom.

Technické parametre:
Šírka pásu 630 mm 
Hrúbka materiálu 0,4-4,0 mm 
Max. priečny prierez 2000 mm² (pri 400 Mpa) 
Priemer rovnacích valcov 40 mm 
Počet rovnacích valcov 9 ks 
Rýchlosť pásu 6-25 m/min 
Valce sú s úpravou tvrdochróm, všetky valce sú poháňané.

Podávač ebu EVS 630

Po presunutí pásu cez rovnačku a  zavádzací most vstupuje pás do 
podávača, ktorý zabezpečuje jeho presné podávanie do pracovného 
priestoru lisu – nástroja.

V linke je elektronický valčekový podávač ebu EVS 630

Technické parametre:
Šírka pásu  630 mm 
Max. priečny prierez pásu 1000 mm² 
Hrúbka materiálu  0,2 – 4,0 mm 
2 valčeky posuvu priemer 80 mm 
Rozsah rýchlostí 0-100 % 
Max. dĺžka posuvu 9999,99 mm 
Presnosť +/- 0,05 mm 
Rýchlosť posuvu max. 150 m/min

Podávač má pneumatické medziuvolňovanie valcov, pripevňovaciu 
konzolu motoricky výškovo nastaviteľná +/- 75 mm, bočné mimostre-
dové centrálne vretenové navádzanie pásu.
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Mazanie ECKARDT

Pred podávačom je umiestnené 
dvojité automatické mazanie pá-
su, výrobca ECKARDT. Slúži na 
prípadné mazanie pásu vstupujú-
ceho do nástroja. Použitie dvoch 
párov mazacích valcov umožňuje 
používanie dvoch rôznych maza-
cích olejov bez nutnosti výmeny 
náplne a valcov. 

ebu STM 250/2000 P2R

Hlavnou časťou výrobnej linky je rámový mechanický lis s pracovnou 
silou 2500 kN (250 t), typ ebu STM250/2000 P2R. Lis je monoblok – 
zvarená oceľová konštrukcia s planétovou prevodovkou. Excentrický 
hriadeľ je z vysoko ušľachtilej špeciálnej ocele. Je zápustkovo kovaný. 
Klzné ložiská pre hriadeľ a ojnicu sú zo špeciálneho bronzu a majú 
snímače teploty. Lis je vybavený hydraulickou brzdospojkou, bezpeč-
nostným ventilom a dvojručným ovládacím pultom. Baran lisu je zo 
šedej zliatiny v  dvojojnicovom prevedení. Vedenie barana je valče-
kové, predopnuté, bezvôlové, 8 násobné. Pneumatické vyvažovanie 
hmoty barana je 4 násobné pneumatické. Upínanie nástrojov je po-
mocou rýchloupínacieho hydraulického systému, 3 okruhy. Riadenie 
lisu je SIEMENS SIMATIC S 7/1500 Tia Portal. Hydraulická kontrola 
proti preťaženiu, kontrola nástroja 16 násobné, indikácia lisovacej sily. 
Na zakladanie nástrojov rolovacie konzoly na max. 6 t a hydraulické 
rolovacie lišty v stole. Rozhranie pre dostavbu automatizácie robotom 
pre vkladanie a  vyberanie. Na vynášanie technologického odpadu 
spod lisu sú použité dva dopravníky na odpad.

Technické parametre lisu:
Menovitá lisovacia sila  2500 kN (250 t) 
Počet zdvihov plynule regulovateľný 20-100 zdvih/min 
Vstavaná výška nástrojov medzi stolom a baranom pri max. zdvihu dole a nastavení barana hore 500 mm 
Prestavenie zdvihu 16-160 mm 
Plocha stolu s T-drážkami 2000x1000 mm 
Plocha barana s T-drážkami 2000x1000 mm 
Hmotnosť lisu cca. 36 t 
Výška 4415 mm 
Šírka 4620 mm 
Hĺbka 2800 mm 
Maximálna hmotnosť nástroja 2000 kg

FORMING PERFORMANCE

Ebu SELECT™ STM zabezpečuje procesy podávania materiálu, rovnania, zavádzania, mazania, spracovania, lisovania a výmeny nástrojov, až 
po automatické riadenie výroby dielov a manipulácie s odpadom. Zavedením linky do výroby sa nám otvára do budúcnosti zefektívnenie výroby 
komponentov, automatizácia a optimalizácia výroby. Lisovacia linka v súčasnosti najmodernejšia svojho druhu dostupná na trhu. Vysoký výkon, 
rýchlosť a presnosťou, maximálne spĺňa požiadavky pre náš výrobný proces.
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KLAMPIARSKE OBLEČENIE 

ENGELBERT STRAUSS
Engelbert Strauss GmbH & Co. KG so sídlom v Biebergemünde pri Frankfurte nad Mohanom je nemecký výrobca 
pracovných odevov, pracovnej obuvi a osobných ochranných prostriedkov. Firma bola založená v roku 1948, s dlhým 
pôsobením na trhu patrí medzi lídrov pracovného oblečenia.

Zo širokého množstva produktov sme vybrali najvhodnejšie pre 
klampiarov do každého ročného obdobia. K dispozícii máme pracovné 
nohavice dlhé a krátke, bundy, mikiny ale aj zopár doplnkov ako je 

opasok, bavlnená čiapka a taška na náradie. Všetky produkty máme 
skladom a ihneď k odberu.

E.s.motion je inovatívna pracovná kolekcia pre mužov, ktorí chcú 
vyzerať na stavbe tak dobre ako vo voľnom čase. Na cool vzhľad 
a praktické detaily motion sa môžete spoľahnúť ako na svojich kole-
gov. Každý diel je skrz naskrz funkčný, pohodlný a trvanlivý!

Cool vzhľad - praktické detaily - inovatívne materiály. Byť reme-
selníkom je viac ako len práca. Každý deň nové výzvy, niekedy len 
málo, inokedy naozaj pekne náročné. Každý deň vidíte výsledky, na 
ktoré môžete byť hrdý. Niečo také nenájdete v žiadnej kancelárii. To, 
čo nosíte na stavenisku, Vám musí pomáhať a pritom vyzerať vždy 
ležérne. Ako motion.

Kolekcia e.s.motion vo farebnom prevedení šedo-čierna je vyrábaná 
z materiálu CORDURA®. Cordura je špeciálna polyamidová tkanina, 
ktorá je vysoko odolná proti oderu, pevná v ťahu a strihu. Tieto vlast-
nosti sa dosahujú pomocou teplovzdušnej texturizácie povrchu mate-
riálu (teplým vzduchom sa spojí tenká povrchová vláknina tkaniny na 
silnejšiu a vytvorí tak povrch na dotyk podobný hrubým bavlneným 
tkaninám).

www.kjg.sk

www.facebook.com/KJG.sk

www.instagram.com/kjg_a.s

www.youtube.com/c/KJGas

www.tiktok.com/@kjg_a.s 

Kolekcia e.s.motion
klampiarske oblečenie

http://www.kjg.sk
http://www.facebook.com/KJG.sk
http://www.instagram.com/kjg_a.s
http://www.youtube.com/c/KJGas
http://www.tiktok.com/
https://www.kjg.sk/cenniky?category_id=11&do=changeCategory
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populárne. V tomto prís-
pevku porovnáme zimný 
režim medzi strechami 
s  povlakovou krytinou 
bez ochrannej vrstvy, 
chránenú štrkovou vrst-
vou, vegetačnú strechu, 
a  takisto čo sa stane s  teplotným režimom, keď na strechu v  zime 
nasneží.

 2. Zima na streche

Pri sumarizácii benefitov vegetačných striech sa zimné obdobie spo-
mína málokedy. Je to celkom škoda, pretože aj cieľom tohto článku 
je poukázať na nezanedbateľný benefit, ktorým je ochrana povlakovej 
krytiny pre dennými rozkyvmi teplôt tejto najdôležitejšej vrstvy plo-
chej strechy, ktorá zabezpečuje vodotesnosť strechy.

Takisto je známy fakt, že povrchy veľmi zateplených konštrukcií bývajú 
počas jasných nocí výrazne chladnejšie ako okolitý vonkajší vzduch. 
To má za následok kondenzáciu na vonkajšom povrchu. Bežne je to 
viditeľné hlavne na obvodových plášťoch s  ETICSom. Na streche 
samozrejme tvorba kondenzátu nie je problémom, tým však je to, 
že podchladzovanie môže výrazne zvýšiť tepelnú stratu cez strešnú 
konštrukciu. Hlavným problémom dnes bežne používaných plochých 
striech s mechanicky kotvenou krytinou je ich výrazné podchladzo-
vanie, ktoré sa deje počas jasných zimných nocí. Spôsobuje ho dl-
hovlnné sálanie nočnej oblohy. Pokiaľ sa na streche nachádza vrstva 
štrku, vegetačné súvrstvie alebo len napadnutá vrstva snehu, tak sú 
teploty na povlakovej krytine diametrálne rozdielne. Priebeh teplôt na 
krytine takejto strechy je na Obr. 3. V tomto prípade ide o zimný deň 
bez snehu na streche. 

Ing. Peter Juráš, PhD.
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity, Žilina
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu

1. Úvod

S  tvorbou vzoriek rôznych vegetačných striech boli čitatelia  
Strechára  oboznámení už v  čísle 2/2021. Ako plynie čas, čo vždy 
prízvukuje Predseda Cechu strechárov Slovenska, tak napreduje aj 
výskum v tejto oblasti. Medzi skúmané vzorky pribudli ďalšie skladby, 
tentokrát aj bez predpestovaných vegetačných kobercov (Obr. 1). Či 
sa zasadené rezky zakorenili uvidíme v najbližšej dobe, do Žiliny prišlo 
už jarné počasie. Ročné obdobia na vegetačnej streche sú na Obr. 2.

Ďalšou vzorkou, ktorá pribudla, je ochrana povlakovej krytiny rieč-
nym kamenivom, ktorá supluje mechanické kotvenie a je u nás stále 

VPLYV OCHRANNEJ VRSTVY NA TEPLOTU POVRCHOVEJ 
KRYTINY V ZIMNOM OBDOBÍ

Obr. 1. Pohľad na vzorky vegetačných striech 12/2021 (každá 1,8 x 1,85 m). Spodný 
rad pre meranie teplôt, horný rad pre meranie vodného režimu. Vzorka so štrkom 
celkom vľavo (1,2 x 1,2 m)

Obr. 2. Vzorka strechy Knauf Urbanscape: október 2020 hneď po realizácii skladby, 
december, január, máj, jún a august 2021. 

Obr. 3. Zimný deň bez snehu. Priebeh teplôt pre tri rôzne ochranné vrstvy 
povlakovej krytiny. Nechránená krytina je výrazne podchladená, vzniká námraza 

viditeľná na Obr. 4.

Obr. 4. Fotografia omrznutej povlakovej krytiny ráno po mrazivej noci, kedy bola 
teplota krytiny nižšia oproti teplote vzduchu o 6,3 °C.

https://www.svf.stuba.sk/
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Ing. Jozef Kováč, 
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD., 
Ing. Adela Palková, PhD., 
Ing. Angela Kleinová

Stavebná fakulta, STU v Bratislave; Ústav polymérov, SAV v Bratislave

Abstrakt

UV degradácia patrí k  zásadným vplyvom vonkajšieho prostredia, 
ktoré determinujú životnosť fóliových hydroizolácií. Testované krytiny 
majú v  technických listoch dokumentované takmer totožné splnenie 
kladených požiadaviek, avšak pri analýzach experimentálnych meraní 
sa zistilo, že niektoré charakteristiky sú výrazne rozdielne. Z  toho 
dôvodu je nutné sa zaoberať optimalizáciou požiadaviek hodnotiacich 
kvalitu výrobku, čo môže napomôcť k objektívnejšiemu porovnaniu 
materiálov vyberaných na použitie v strešnej skladbe.

1. Úvod

Hodnotenie strešných fólií podľa európskych noriem a dokumentov 
hodnotiacich kvalitu:

- EN 13956:2013 – Hydroizolačné pásy a fólie – plastové a pryžové 

Laboratórne testovanie UV degradácie vybraných  
fóliových hydroizolácií

lota povrchu nechránenej krytiny. Tá je ale v tomto prípade chránená 
vrstvou sypkého snehu, čo má za následok výraznú stabilizáciu tejto 
teploty. Štrková vrstva pôsobí takisto ako izolujúci prvok, redukujúca 
rozkyv teploty vonkajšieho vzduchu z 8 °C na 3°C. Zapadnutá stre-
cha snehom a  vegetačná strecha majú skoro konštantné priebehy. 
Vegetačná strecha vykazuje výraznú stabilitu, čo je zrejmé aj z iných 
publikovaných výstupov [1,2]. Prekvapujúce je, že strecha s  iba 
zapadnutou krytinou, má lepšie vlastnosti ako strecha so štrkovou 
vrstvou. Tento jav bude ďalej skúmaný. 
3. Záver
Tento príspevok voľne nadväzuje na článok v  časopise Strechár 
2/2021 uvádzajúci výskum vegetačných striech na Stavebnej fakulte 
UNIZA. Pridaním vzorky riečneho štrku sa umožnilo skúmať jeho 
vplyv. Samozrejme treba brať do úvahy vplyv veľkosti vzorky, ktorá je 
menšia ako vzorky vegetačných striech.

Aplikácia ochrannej vrstvy alebo snehu výrazne znižuje ochladiteľ-
nosť povrchov pôsobením sálania oblohy, čo je pozitívny jav z hľa-
diska tepelnej straty. Vegetačná strecha má takisto skoro konštantný 
priebeh teploty na povlakovej krytine, čo je zase predmetom zvýšenia 
životnosti povlakovej krytiny.
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Na Obr. 5 sú priebehy pre strechu pokrytú snehom. Vizuálne je to 
zrejmé z Obr. 6. Z grafu je to viditeľné, že na rozdiel od prvého porov-
nania je v tomto prípade teplota vonkajšieho vzduchu nižšia ako tep-

Obr. 6. Pohľad na strechu zapadnutú vrstvou snehu – priebehy teplôt  
sú na Obr. 5.

Obr. 5. Zimný deň so snehom. Teplota vzduchu je výrazne nižšia ako ostatné, čo 
znamená že chránia pred ochladzovaním. Stav strechy je na Obr. 6.

pásy a fólie pre hydroizolácie striech – definície a charakteristiky, 
- EAD 030351-00-0402 – Systém mechanicky kotvených pružných 

strešných hydroizolačných povlakov (od 29.5.2019 „ETAG 006“), 
- MOAT 65 – Technická príručka UEAtc pre hodnotenie strešných 

hydroizolačných systémov z PVC.

Každý z týchto dokumentov hodnotí príslušnú kvalitu všetkých vlast-
ností, ktoré má hydroizolačná fólia spĺňať. Pre uvedenie na trh, je 
dostačujúce, aby fólia spĺňala požiadavky skúšobnej normy EN 13956, 
kde sú kritériá vzhľadom na očakávanú životnosť nie úplne dostačujú-
ce. Porovnanie pre hodnotenie starnutia po expozícii voči UV žiareniu 
sú uvedené v Tab. 1. 

Tab. 1 Porovnanie pre hodnotenie starnutia voči UV žiareniu

Vlastnosť EN 13959 ETAG 006 MOAT 65
Starnutie po 
expozícii UV 

žiarením

1000 hod, QUV Tester 
– UVA Lampy

5000 hod, QUV Tester, 
UVA Lampy

2500 hod. 4500 
MJ/m2 Xenostest

2. Testovanie materiálov – experimenty
a) Metodika zrýchleného testovania degradácie voči UV 
žiareniu - princíp testovania je, že vzorky sú vystavené rôznym 
hladinám svetla, tepla, relatívnej vlhkosti a  vode za kontrolovaných 

https://doi.org/10.3390/en15041493
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podmienok. Testovanie polymérnych materiálov s použitím fluores-
cenčných svetelných zdrojov je stanovené v norme STN ISO 4892-3 
(Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov časť. 
3). Pre naše experimenty bola doba trvania vystavenia materiálov voči 
UV žiareniu 5000 hod.

b) Metodika merania pevnostných vlastností – testovanie 
pevnostných vlastností prebieha na základe normy STN EN 12311-2. 
Kde skúšobná vzorka je ťahaná pri konštantnej rýchlosti až do jej 
pretrhnutia. Počas skúšky sa priebežne zaznamenáva ťahová sila 
a  zodpovedajúce predĺženie skúšobnej vzorky, najlepšie za stáleho 
zaznamenávania najvyššej hodnoty.

c) Analýza chemických zmien na povrchu materiálu v dô-
sledku starnutia - Infračervená spektroskopia patrí do skupiny 
nedeštruktívnych analytických metód, keď skúmaná vzorka nie je 
analýzou nijak poškodená a napriek tomu poskytuje informácie o svo-
jom zložení. Získané hodnoty vibračných energií súvisia s pevnosťou 
chemických väzieb, a tiež s molekulárnou geometriou a hmotnosťou 
jadier, čiže s molekulárnou štruktúrou. Tieto skutočnosti predurčujú 
infračervenú spektroskopiu ako vynikajúcu experimentálnu techniku, 
ktorá vedľa kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy hrá významnú rolu 
pri výskume molekulárnej dynamiky, chemických vlastností molekúl, 

Obr. 1 Prístroj simulujúci UV žiarenie - zrýchlené testovanie UV degradácie

vplyvu prostredia na analyzované molekuly a mnoho ďalších oblastí. 
Hoci infračervená spektroskopia je využívaná pri analýze makrosko-
pických vzoriek, jej podstatou je interakcia mikročastíc (molekúl) 
tvoriacich túto makroskopickú vzorku s infračerveným žiarením. Pre 
korektný teoretický rozbor infračervenej spektroskopie je nutné pou-
žiť iba kvantovo-mechanický prístup [1].
Samotný experiment prebiehal na niekoľkých typoch strešných hyd-
roizolácií:
- vzorka č. 1– PVC-P – fólia vystužená polyesterovou vložkou,  

hr. 1,5 mm,
- vzorka č. 2– PVC-P – fólia vystužená polyesterovou vložkou,  

hr. 1,5 mm,
- vzorka č. 3– PVC-P – fólia je homogénna t.j. bez výstužnej mriežky, 

hr. 2,0 mm,
- vzorka č. 4– PVC-P – fólia vystužená s  polyesterovou vložkou,  

hr. 1,5 mm,
- vzorka č. 5– PVC-P – fólia vystužená polyesterovou vložkou,  

hr. 1,5 mm (dodaná až pred záverom testovania, skúmaný priebeh 
do 2000 hod).

3. Vyhodnotenie úbytku hmotnosti vplyvom UV degradácie

Vyhodnocovanie experimentov bolo evidované každých 1000 hodín 
a následné výsledky boli vyhodnocované porovnávacou metódou.

Graf 1 Priemerný úbytok hmotnosti pre všetky testované typy hydroizolácie 
PVC-P

Graf č. 1 zobrazuje porovnanie - celkové priemerné hodnoty úbytku 
hmotnosti. Vzorky č. 1 a vzorky č. 2 sú kvalitatívne z tých lepších na 
našom trhu. Vzorka č. 3 je PVC-P fólia, používaná k opracovaniu de-
tailov (bez výstužnej mriežky) a môžeme pozorovať, že má najmenší 
podiel samotného percentuálneho úbytku hmotnosti. Jej UV stálosť 
je z toho dôvodu vyššia, keďže sa používa k opracovaniu najnamáha-
vejších detailov strešného plášťa. Vzorka č. 4 je výrobca, ktorým sú 
často v stavebnej praxi nahrádzané kvalitnejšie materiály navrhnuté 
projektantom. Môžeme sledovať, že úbytok hmotnosti tohto materiálu 
je dvojnásobný. Úbytok hmotnosti má priamy vplyv na zmenu fyzikál-
nych vlastností, ktorou je napr. pevnostná charakteristika. 

4. Vyhodnotenie pevnostnej skúšky 

Z  prístroja pre UV degradáciu boli postupne vyberané vzorky pre 
realizáciu pevnostnej skúšky po 1000 hod, 2000 hod, 3000 hod, 
4000 hod a 5000 hod. Rovnako bola skúška vykonaná aj na vzorkách 
bez UV degradácie. Pre realizáciu pevnostnej skúšky podľa STN EN 
12311-2 je nutné pripraviť 5 ks vzoriek z testovaného typu.

Graf č. 2 reprezentuje pohľad na jednotlivé vlastnosti povlakovej kry-
tiny bez a s výstužnou mriežkou pri vzorkách, ktoré neboli vystavené 
UV žiareniu a vzorkám s UV degradáciou v maxime a to 5000 hodín. 
Vzhľadom na to, že vlastnosti týkajúceho sa predĺženia a maximálnej 
možnej ťahovej sily, môžu nabádať k  používaniu v  praxi povlakové 
krytiny bez výstužnej mriežky aj na bežné rovinné plochy je irele-
vantné. Nakoľko sekundárna funkcia výstužnej mriežky odoláva voči 

Obr. 2 Pohľad na prebiehajúcu pevnostnú skúšku

Obr. 3 IR FTIR spektrometer NICOLET 8700™
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nárazom, lokálnemu prerazeniu a  súdržnosti samotného materiálu 
v prípade poruchy. Z toho dôvodu je použitie nevystuženej povlakovej 
krytiny odporúčané len v prípade opracovania detailov.

Graf 2 Porovnanie pevnostných vlastností (Vzorky č. 1.x s výstužnou mriežkou 
a vzorky č. 3.x bez výstužnej mriežky) bez UV degradácie a s UV degradáciou 

5000 hodín v QUV prístroji

Graf č. 3 porovnáva povlakové krytiny, ktoré sú častokrát alternované 
v realizácii. Testované krytiny majú v technických materiálových lis-
toch takmer totožné parametre, avšak pri realizácii experimentálnych 
meraní sa zistilo, že pevnostné charakteristiky týchto krytín sú výraz-
ne rozdielne. Kvalitnejšia povlaková krytina (V1) po vystavení degra-
dácii UV žiarením v prístroji po 5000 hodinách má lepšie mechanické 
vlastnosti ako nová povlaková krytina nižšej akosti (V4). 

Graf 3 Porovnanie pevnostných vlastností (Vzorky č. 1.x a 4.x s výstužnou mriež-
kou) bez UV degradácie a s UV degradáciou 5000 hodín v QUV prístroji

5. Vyhodnotenie infračervenej spektroskopie – analýza 
chemických zmien na povrchu materiálu

Infračervené spektrá jednotlivých vzoriek boli nasnímané na infra-
červenom spektrometri NICOLET 8700™ (fy Thermo Scientific, 
Madison, WI, USA) v  strednej infračervenej oblasti (4000 – 650 
cm-1) technikou ATR (Attenuated Total Reflection) s použitím Ge ako 
optického materiálu. Pracovalo sa s rozlíšením 4 cm-1 a počet sca-
nov pre merania sa pohyboval v rozmedzí 32 - 64. Pre infračervené 
spektrá získané technikou ATR v prípade použitia Ge kryštálu platí, že 
maximálny prienik infračerveného lúča do materiálu je 0.66 µm pri 
vlnočte 1100 cm-1.

Graf 4 Vzorka V4, svetlá strana, oblasť valenčných vibrácií (vľavo)  
a deformačných vibrácií (vpravo)

Pre svetlú aj tmavú stranu sa zhodne pozorovali zmeny prevažne 
v oblasti aromatických/násobných, resp. NH väzieb. Pre svetlú vrstvu, 
ktorá je pravdepodobne stabilizovaná nejakým typom UV stabilizátora 
sa pozorovala tvorba a  nárast obsahu polyénových štruktúr (pás pri 
cca 1637 cm-1, C=C- väzby) až po vyše 3000 hodinách starnutia, 
pričom najprv pravdepodobne dochádza k eliminácii tohto stabilizá-
tora a až keď sa jeho účinok vytratí, započne dehydrochlorácia PVC, 
sprevádzaná tvorbou C=C štruktúr (Graf 4).

Graf 5 Vzorka V1, svetlá strana, oblasť valenčných vibrácií (vľavo)  
a deformačných vibrácií (vpravo)

V spektrách svetlej vrstvy krytiny V1 sa pozorovali len malé, nevý-
razné zmeny v oblasti –OH valenčných (3700 – 3100 cm-1) a –OH 
deformačných väzieb (1690 – 1620 cm-1). Mierny nárast absorbancie 
v týchto oblastiach je spôsobený nárastom obsahu intramolekulových 
–OH väzieb (naviazanie vlhkosti). V  spektrách vzoriek starnutých 
3000, 4000 a 5000 hodín sa takisto objavuje malý, nevýrazný pás 
s maximom pri 3300 cm-1, pochádzajúci pravdepodobne z  reakcie 
stabilizátora s niektorou zo zložiek zmesi, zodpovedajúci väzbe –NH, 
(Graf 5).

IR spektroskopia nám svojím záverom potvrdzuje prítomnosť a úbytok 
UV stabilizátorov, ktoré majú priamo vplyv na mechanické vlastnosti, 
ktoré sú uvádzané v  predchádzajúcich kapitolách. Najväčšie zmeny 
sú prezentované na vzorke č. V4, kde je rovnako potvrdený aj naj-
väčší úbytok hmotnosti a najväčšia strata pevnostných vlastností. IR 
spektroskopia bola realizovaná aj na tmavej neožarovanej strane UV 
žiarením, ktorá nám dáva priestor do budúcnosti sa rovnako zaoberať 
nie len degradáciou vplyvom UV žiarenia, ale rovnako aj starnutiu za 
tepla.

Záver

Na základe získaných poznatkov z jednotlivých experimentov je vhod-
né sa zaoberať optimalizáciou metodiky, ktorá hodnotí kvalitu mate-
riálov a splnenie kvalitatívnych požiadaviek, ktoré dovoľujú uvádzať 
na trh nové materiály, riadiť sa a zvážiť sprísnenie podmienok podľa 
dokumentov ETAG 006 resp. MOAT 65, keďže experimentálnymi 
meraniami bola dokázaná kvalitatívna odlišnosť.
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 Abstrakt
V súčasnosti sa zameriavame najmä na účinnosť tepelných izolantov, 

nie na ich vplyv na životné prostredie počas celého životného cyklu. 
V dobe klimatickej a energetickej krízy by výber materiálu tepelného 
izolantu mal zohľadňovať nie len spoľahlivosť v rámci účinnosti, ale 
aj spoľahlivosť pri vplyve materiálu na životné prostredie a  zdravie 
človeka. Zároveň s nástupom trendu používania prírodných staveb-
ných materiálov dochádza k zmenám skladieb striech, kedy je nutné 
dbať na ich stavebno-fyzikálne posúdenie, vrátane posúdenia šírenia 
vlhkosti v konštrukcii,  množstva skondenzovanej vodnej pary a ce-
loročnej bilancie skondenzovanej a vyparenej vodnej pary vo vnútri 
konštrukcie.

1. Úvod
Bežne používané tepelné izolácie budov sa často vyrábajú a likvidu-

jú energeticky náročným procesom spojeným s vysokou produkciou 
emisií. V roku 2018 bolo 11 % emisií CO2 vyprodukovaných výrobou 
stavebných materiálov [1]. Možnosťou, ako znížiť množstvo emisií 
z výroby stavebných materiálov, je použiť materiály na prírodnej báze. 
Cieľom článku je priblížiť vlastnosti tepelných izolantov striech na 
prírodnej báze, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na  trhu. Prírodné 
materiály sú veľmi pozitívne v kontexte záťaže životného prostredia 
a uhlíkovej stopy. Pri aplikáciách v plochých jednoplášťových stre-
chách však treba byť veľmi obozretný. Základným stavebno-fyzi-
kálnym posúdením, ktoré sa bežne realizuje v  praxi sa môže zdať 
skladba takejto strechy v poriadku. Avšak podrobnejšia analýza môže 
preukázať, že v  drevovláknitej tepelnej izolácii môže dochádzať ku 
kondenzácii. Pozitívna vlastnosť materiálu v  oblasti uhlíkovej stopy 
a  jeho biologická  rozložiteľnosť v prírode sa v  tomto prípade stáva 
negatívnou vlastnosťou.

2. Prehľad tepelných izolantov striech na prírodnej báze
2.1 Celulózová tepelná izolácia
Izolačný systém z  celulózových vlákien sa používa ako voľne fú-

kaná tepelná izolácia alebo fúkaná izolácia uzavretých dutín stropov 
a  striech. Vyrába sa suchým spôsobom, kedy sa použitý novinový 
papier rozvlákňuje viacnásobným trhacím a  mlecím procesom. 
Realizuje sa pomocou strojového zariadenia na stavbe, ale jej po-
užitie je možné aj pre  prefabrikovanú výrobu. Technológia fúkania 
zabezpečuje ideálne vyplnenie dutín, čím minimalizuje riziko tepel-
ných mostov a  je vhodná aj pri rekonštrukcii. Objemová hmotnosť 
celulózovej fúkanej izolácie je 35 – 50 kg/m3, deklarovaná tepelná 
vodivosť 0,039 – 0,040 W/(m.K), merná tepelná kapacita 2 100 J/
(kg.K) a faktor difúzneho odporu 1 – 2 [2].

Celulózová izolácia okrem vlákien novín zväčša obsahuje aj anor-
ganické prísady, ktoré spomaľujú horenie a zabraňujú vzniku plesní, 
touto prísadou je zväčša bórax. Novinový materiál pochádza z triede-
ného odpadu, alebo nepredaných novín. Lignocelulózové vlákna novín 
sú zmesou celulózy, hemicelulózy a lignínu. Do papierenskej buničiny 
sa pre zlepšenie vlastností, ako nepriehľadnosť papiera, nasiakavosť 
a pevnosť, pridávajú minerálne a organické prímesi z kaolínov alebo 
katiónového škrobu. Atramenty použité v novinách pochádzajú zvy-
čajne z anorganických uhlíkov alebo organických pigmentov [3].

Na konci životného cyklu sa tepelná izolácia môže recyklovať, ak 
neobsahuje škodlivé prísady, v opačnom prípade sa môže energeticky 
zhodnotiť spaľovaním alebo skládkovať [3]. Pre čo najnižší vplyv na 
životné prostredie by bolo dobré poznať presné zloženie atramen-
tov novín, a  taktiež používať spomaľovače horenia a  prísady proti 
plesniam, ktoré by umožnili recykláciu izolácie na konci jej životného 
cyklu. 

2.2 Drevovláknitá tepelná izolácia
Drevovláknité tepelné izolácie striech sa rozdeľujú na fúkané izolácie 

do uzatvorených dutín striech, voľne fúkané na podlahu, medzikrok-
vové izolačné dosky, nadkrokvové izolačné dosky na plný záklop 
a drevovláknité izolačné dosky pre ploché strechy (aj vegetačné). 

Fúkaná izolácia sa vyrába z mäkkého ihličnatého dreva nasekané-
ho na drevenú štiepku, ktorá sa rozvlákňuje termo-mechanickým 
procesom. Pri fúkaní izolácie vysokým tlakom nastáva prepletenie 
jednotlivých vlákien v  troch dimenziách a  ich mechanické spojenie. 
Objemová hmotnosť fúkanej tepelnej izolácie sa pohybuje v rozme-
dzí 32  –  45  kg/m3, súčiniteľ tepelnej vodivosti dosahuje hodnoty 
0,038 – 0,039 W/(m.K), merná tepelná kapacita 2 100 J/(kg.K) a fak-
tor difúzneho odporu 1 – 2 [4].

Medzikrokvové izolačné dosky vykazujú pri objemovej hmotnosti 50 
- 60 kg/m3 súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 - 0,038 W/(m.K), mernú 
tepelnú kapacitu 2100 J/(kg.K) a faktor difúzneho odporu 1 – 2 [5]. 

Drevovláknitá tepelná izolácia môže byť použitá aj v skladbe plochej 
strechy. Pri objemovej hmotnosti približne 200 kg/m3 dosahuje dek-
larovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,042 W/(m.K), mernú tepelnú 
kapacitu 2 100 J/(kg.K), faktor difúzneho odporu 5 a pevnosť v tlaku 
70 kPa [6]. 

Okrem širokého spektra využitia a porovnateľným súčiniteľom tepel-
nej vodivosti s bežne používanými izolantmi, je výhodou drevovlákni-
tej izolácie jej vysoká merná tepelná kapacita umožňujúca akumuláciu 
tepla v  lete aj zime a jej využitie súčasne ako akustická izolácia. Na 
konci životného cyklu môže byť materiál recyklovaný a využitý ako 
biomasa nahrádzajúca zdroje energie z fosílnych palív [7].

2.3 Slamená tepelná izolácia
Slama patrí k najstaršie používaným tepelnoizolačným materiálom, 

je ľahko dostupná, a zároveň dokonale recyklovateľná. Slamené izo-
lácie sú vhodné aj ako zvukové izolanty. Využitie slamy je vo forme 
fúkanej izolácie, slamených izolačných balíkov, prípadne lisovaných 
dosiek. 

Pri objemovej hmotnosti 105 - 140 kg/m3 dosahuje fúkaná izolácia 
zo slamy deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,055 W/(m.K), 
mernú tepelnú kapacitu 2  000  J/(kg.K) a  faktor difúzneho odporu 
1,3 [8]. 

Slamené izolačné balíky pri objemovej hmotnosti 95 – 167 kg/m3 
majú deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,046 W/(m.K) [8].

Panely z  lisovanej slamy lisované pri vysokej teplote a  tlaku bez 
použitia spojív pri objemovej hmotnosti 379 kg/m3 dosahujú dekla-
rovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,099 W/(m.K) a faktor difúzneho 

Obr. 1 Fúkaná celulózová tepelná izolácia [2]
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odporu 9,7. Takéto panely sú vhodné ako nadkrokvová izolácia, ktorá 
si vyžaduje ďalšiu vrstvu tepelnej izolácie [8].

Na Slovensku sa najčastejšie využíva pšeničná, ražná alebo špaldo-
vá slama. Podobne ako celulózová a drevovláknitá izolácia, aj slama 
obsahuje základné zložky celulózu, hemicelulózu a lignín [8,9]

2.4 Konopná tepelná izolácia
Z technického konope, ktoré je rýchlorastúcou rastlinou sa mecha-

nicky oddeľujú drevité a vláknité časti stoniek [12]. Niektorí výrobco-
via využívajú na spevnenie vlákien pomocné polyetylénové vlákna, 
inou alternatívou je spojenie zemiakovým škrobom, čo je ekologicky 
prijateľnejšia alternatíva [12, 13]. Požiarna odolnosť vlákien sa zvyšuje 
impregnáciou bórovými alebo amóniovými soľami. Použitá konopná 
izolácia sa môže znovu použiť alebo kompostovať ak neobsahuje syn-
tetické vlákna. Pre použitie v strechách je vhodná do šikmých striech 
vo forme rohoží alebo dosiek, prípadne ako fúkaná tepelná izolácia 
[12, 14].

 Pri objemovej hmotnosti 20 – 90 kg/m3 je súčiniteľ tepelnej vodi-
vosti v  rozmedzí 0,038 – 0,060 W/(m.K), merná tepelná kapacita 1 
600 – 1 700 J/(kg.K) [13] a faktor difúzneho odporu [14].

2.5 Ľanová tepelná izolácia
 Ľanová tepelná izolácia sa vyrába z krátkych odpadových vlákien, 

ktoré sú nepoužiteľné pri výrobe textílií. Podobne ako pri konopných 
izoláciách, vlákna sa spájajú pridaním zemiakového škrobu, alebo po-
lyetylénových vlákien a kvôli zvýšeniu požiarnej odolnosti sa impreg-
nujú bórovými alebo amóniovými soľami. Využitie amóniových solí 
je environmentálne vhodnejšie. Na konci životného cyklu je možné 
izoláciu znova použiť, kompostovať (ak neobsahuje syntetické vlákna) 
alebo spáliť. Pre zateplenie šikmých striech sa používajú tepelnoizo-
lačné dosky [12].

 Objemová hmotnosť tepelnoizolačných dosiek sa pohybuje v  roz-
medzí 20 – 100 kg/m3, súčiniteľ tepelnej vodivosti je 0,038 – 0,075 
W/(m.K) a merná tepelná kapacita 1 400 – 1 600 J/(kg.K) [13].

2.6 Korková tepelná izolácia
Korok je kôrou stromu duba korkového. Proces extrakcie korku je 

šetrný k samotnému stromu a kôra sa časom obnovuje. Na výrobu 
tepelnoizolačných korkových dosiek sa nepoužívajú žiadne prísady 
ani lepidlá, korok obsahuje prirodzené spojivo - suberín. Expando-
vané tepelnoizolačné dosky sa vyrábajú mletím korkovej kôry na 
korkový granulát a následným pôsobením teploty 350°C sa formujú 
do požadovaných tvarov [17]. 

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti korkových tepelnoizolač-
ných dosiek pri  objemovej hmotnosti 110 – 120 kg/m3 dosahuje 
hodnotu 0,040 W/(m.K), mernú tepelnú kapacitu 1 670 J/(kg.K), 
faktor difúzneho odporu 2 – 8 a pevnosť v tlaku 100 kPa [18]. 

 Korkové tepelnoizolačné dosky sú vhodné pre použitie v šikmých 
aj plochých strechách. Korkové dosky sú vhodné aj pre pochôdzne 
a vegetačné strechy.

 Nevýhodou tohto materiálu je dlhá dopravná vzdialenosť z krajín, 
kde sa korok produkuje (Španielsko, Portugalsko, Taliansko, severná 
Afrika). Prírodný korok je kompostovateľný, použité tepelnoizolačné 
dosky sa môžu znovu použiť, prípadne sa spaľujú [12].

2.7 Tepelná izolácia z ovčej vlny
Ovčia vlna, ktorá je na Slovensku často odpadom, je využiteľná na 

výrobu tepelnej izolácie šikmých striech. Vlna sa vyčesáva a mecha-
nicky spája do rohoží. Izolácia z ovčej vlny sa vyrába bez umelých 
spojív a  prímesí. Pre slovenský trh ide o  surovinu s  krátkou dop-
ravnou vzdialenosťou do výrobne a  na stavbu. Na konci životného 
cyklu sa môže znova použiť prípadne kompostovať. Ide o obnoviteľnú 
surovinu [12, 19].

Výhodou ovčej vlny je jej vysoký stupeň samovznietenia (560°C) 
a jej samozhášavosť. Ovčia vlna je zdravotne nezávadná, nespôsobu-
júca alergie a má antibakteriálne vlastnosti. Tepelná izolácia z ovčej 
vlny prispieva k zdravej mikroklíme vnútorného prostredia regulova-
ním vlhkosti vzduchu a prácou s vodnými parami. Je schopná pohl-
covať vodu do 40 % svojej hmotnosti pri zachovaní svojich izolačných 
schopností. Vlákna vlny reagujú na zmenu tepelno-vlhkostných pod-
mienok. V lete sa uvoľňovaním vlhkosti okolie ochladzuje a v zime sa 
absorbovaním vlhkosti uvoľňuje teplo [19].

Pri objemovej hmotnosti 14 – 28 kg/m3 je deklarovaný súčiniteľ 
tepelnej vodivosti 0,034 – 0,040 W/(m.K) a faktor difúzneho odporu 
1 [19].

2.8 Textilná tepelná izolácia
Okrem izolácií z prírodných zdrojov je alternatívou k bežne použí-

vaným izolantom aj tepelná izolácia z recyklovaného textilu, ktorá je 
vyrobená z  odpadu textilného priemyslu alebo z  použitého textilu. 

Obr. 2 Drevovláknitá tepelná izolácia [10]    Obr. 3 Slamená tepelná izolácia [11]

Obr. 4 Konopná tepelná izolácia [15]        Obr. 5 Ľanová tepelná izolácia [16]

Obr. 7 Tepelná izolácia z ovčej vlny [21]

Obr. 6 Korková tepelná izolácia [20]  
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Textil sa podľa druhu zmieša v rôznom pomere, poseká na malé časti 
a lisuje do formy tepelnoizolačných dosiek [22]. 

Do tepelných izolantov z  textilných vlákien je potrebné pridávať 
retardanty horenia, prípadne ich biocídne upravovať [23]. 

Pri objemovej hmotnosti 40 - 240 kg/m3 dosahujú tepelnoizolač-
né dosky z  recyklovaného textilu súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 
– 0,042 W/(m.K), mernú tepelnú kapacitu 1 500 J/(kg.K) a  faktor 
difúzneho odporu maximálne 3 [23, 24]. 

3. Porovnanie tepelnoizolačných materiálov
Tab. 1 Porovnanie tepelnoizolačných materiálov

Materiál
Objemová 
hmotnosť

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti 

Merná tepelná 
kapacita

Faktor 
difúz-
neho 
odporu

[kg/m³] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [-]
Celulózová tepelná izolácia 35 - 50 0,039 - 0,040 2 100 1 - 2
Drevovláknitá tepelná izolácia    
  fúkaná 32 - 45 0,038 - 0,039 2 100 1 - 2
  medzikrokvové dosky 50 - 60 0,036 - 0,038 2 100 1 - 2
  pre ploché strechy 200 0,042 2 100 5
Slamená tepelná izolácia        
  fúkaná 105 - 140 0,055 2 000 1,3
  balíky 95 - 167 0,046 - -
  panely 379 0,099 - 9,7
Konopná tepelná izolácia 20 - 90 0,038 - 0,060 1 600 - 1 700 2
ľanová tepelná izolácia 20 - 100 0,038 - 0,075 1 400 - 1 600 -
Korková tepelná izolácia 110 - 120 0,040 1 670 2 - 8
Tepelná izolácia z ovčej vlny 14 - 28 0,034 - 0,040 - 1
Izolácia z recyklovaného 
textilu 40 - 240 0,036 - 0,042 1500 3

 Väčšina spomenutých izolantov je recyklovateľná, ale v niektorých 
prípadoch sa pridávajú prímesi (najmä kvôli spomaleniu horenia alebo 
zabráneniu vzniku plesní), ktoré zabraňujú možnosti kompostovania 
materiálu na konci jeho životného cyklu, čo patrí k  ich najväčším 
nevýhodám okrem vyššej ceny.

Porovnanie tepelnoizolačných materiálov striech na prírodnej báze 
deklaruje širokú možnosť výberu izolantov s  nízkym vplyvom na 
životné prostredie. Použitie prírodných izolácií sa už nevyčleňuje 
len pre použitie v šikmých strechách, ale aj v plochých s vysokými 
nárokmi.
4. Stavebno-fyzikálne požiadavky a porovnanie skladieb 
plochej strechy

Stavebno-fyzikálny návrh strešného plášťa musí začínať určením 
správnych okrajových podmienok vnútorného a vonkajšieho prostre-
dia, ktoré slúžia na overenie splnenia základnej požiadavky „3 Hygie-
na, ochrana zdravia a životného prostredia“ podľa STN 73 0540-3 [2]. 

Parametre vnútorného prostredia sa môžu definovať nasledovne:
- Postupom podľa STN EN ISO 13788, kde teplota a  relatívna 

vlhkosť je v  jednotlivých mesiacoch definovaná na základe 
strednej mesačnej teploty vonkajšieho vzduchu a obsadenosti 
miestnosti s využitím diagramu.

- Vlhkostnou triedou pre budovy podľa STN EN ISO 13788, kde 
sa vlhkosť vnútorného prostredia v  jednotlivých mesiacoch 
určí pomocou prirážky k  čiastočnému vonkajšiemu tlaku 

vodnej pary na základe strednej mesačnej teploty vonkajšieho 
vzduchu a zvolenej vlhkostnej triedy s využitím diagramu.

- Konkrétnou produkciou vodnej pary v interiéri, kde vlhkostné 
podmienky vnútorného prostredia sa stanovujú pomocou pri-
rážky k vonkajšiemu čiastočnému tlaku vodnej pary na základe 
strednej mesačnej teploty vonkajšieho vzduchu na základe 
známej produkcie vodnej pary a výmeny vzduchu v interiéri. 

- Pre priestory s udržovaným stavom vnútorného prostredia je 
možné definovať konkrétnu hodnotu [2]. 

Bežným spôsobom sa určujú návrhové hodnoty interiérovej teploty 
a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu v zmysle STN 73 0540-3 na 
základe druhu budovy a účelu priestoru. Napríklad pre rodinné domy 
a bytové budovy sú návrhové hodnoty pre obytné miestnosti: vnú-
torná teplota 20°C, relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu 50 % [2]. 

Návrhové parametre vonkajšieho prostredia sa stanovujú na základe 
mapy teplotných oblastí a nadmorskej výšky. Vlastnosti vonkajšieho 
prostredia pre jednotlivé mestá a obce sú definované v STN EN ISO 
13790/NA. Napríklad pre budovy v oblasti mesta Senec je návrhová 
teplota vonkajšieho vzduchu -11°C a návrhová relatívna vlhkosť von-
kajšieho vzduchu 83 % [2]. 

Okrem návrhu okrajových podmienok je dôležitým faktorom pri 
optimálnom návrhu strechy definovanie relevantných tepelnotechnic-
kých vlastností stavebných materiálov, ktoré sú definované v STN 73 
0540-3 objemovou hmotnosťou, súčiniteľom tepelnej vodivosti, mer-
nou tepelnou kapacitou, faktorom difúzneho odporu (prípadne súčini-
teľom difúzie vodnej pary alebo ekvivalentnou difúznou hrúbkou). Do 
výpočtu je možné používať ako návrhové hodnoty normové hodnoty 
fyzikálnych veličín stavebných materiálov uvádzané v STN 73 0540-3. 
Pre novšie materiály, ktoré sa neuvádzajú v norme, platia deklarované 
hodnoty výrobcov na základe preukázania zhody. Do výpočtov sa 
v  takomto prípade používajú napríklad návrhové hodnoty súčiniteľa 
tepelnej vodivosti prepočítané podľa STN EN ISO 10456 [2].

Po správnom zadefinovaní fyzikálnych parametrov vonkajšieho 
a  vnútorného prostredia s  korektnými parametrami materiálov je 
možné výpočtom získať optimálne výstupy. Posudzovaná strecha 
musí v zmysle STN 73 0540-2 v súčasnosti spĺňať normové požia-
davky v kontexte šírenia tepla konštrukciou, súčiniteľ prechodu tepla 
a  najnižšiu povrchovú teplotu konštrukcie. Dôležitým je aj šírenie 
vlhkosti v konštrukcii, skondenzované množstvo vodnej pary a celo-
ročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary vo vnútri kon-
štrukcie. Často opomínaným kritériom je, že kondenzát v konštrukcii 
strechy nesmie ohroziť funkčné vlastnosti zabudovaných stavebných 
materiálov [2]. 

V posledných rokoch sú stále častejšie navrhované nosné konštruk-
cie plochých striech namiesto železobetónu z  drevených nosných 
prvkov, čo môže byť následkom preferencie materiálu s  nižším 
vplyvom na životné prostredie, rýchlejšej montáže, ceny materiálu 
alebo tepelno-technických parametrov dreva. Najoptimálnejšie 
zabudovanie drevených nosných prvkov z hľadiska tepelno-vlhkost-
ného režimu je ich umiestnenie, čo najbližšie k vnútornému povrchu 
strechy. Ideálnym riešením je priznanie drevených trámov v interiéri. 
Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené skladby plochej strechy 
s nosnou konštrukciou z priznaných drevených trámov, OSB dosky, 
parozábrany, tepelnej izolácie a  hydroizolácie. Na Obr. 9 je použitá 
tepelná izolácia z EPS polystyrénu a na Obr. 10 drevovláknitá izolácia. 

Obr. 8 Tepelná izolácia z recyklovaného textilu

Obr. 9 Skladba plochej strechy s použitím tepelnej izolácie z EPS polystyrénu
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V Tab. 2 a Tab. 3 sa nachádza posúdenie ročnej bilancie vlhkosti 
pre  spomínané skladby plochej strechy. Vplyv slnečného žiarenia 
nebol posudzovaný.

Tab. 2 Ročná bilancia vlhkosti pre strechu s použitím polystyrénu

Jednotka

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc: 0,002 kg/m²a

Množstvo vyparenej vodnej pary Mev: 0,089 kg/m²a

Maximálne prípustné množstvo Mc,max: 0,1 kg/m²a

Posúdenie Vyhovuje

Tab. 3 Ročná bilancia vlhkosti pre strechu s použitím drevovláknitej izolácie
Jednotka

Množstvo skondenzovanej vodnej pary Mc: 0,002 kg/m²a

Množstvo vyparenej vodnej pary Mev: 0,090 kg/m²a

Maximálne prípustné množstvo Mc,max: 0,1 kg/m²a

Posúdenie Vyhovuje

Záver
Prírodné materiály sú veľmi pozitívne v kontexte záťaže životného 

prostredia a uhlíkovej stopy. Pri aplikáciách v plochých jednoplášťo-
vých strechách však treba byť veľmi obozretný. Základným stavebno-
fyzikálnym posúdením, ktoré sa bežne realizuje v praxi sa môže zdať 
skladba takejto strechy v  poriadku (viď Tab. 3). Avšak pri správnej 
analýze zistíme, že v drevovláknitej tepelnej izolácii dochádza ku kon-
denzácii. Pozitívna vlastnosť materiálu v oblasti uhlíkovej stopy a jeho 
biologická rozložiteľnosť v prírode sa v tomto prípade stáva negatív-
nou vlastnosťou. V  drevovláknitej tepelnej izolácii začne dochádzať 
k hnilobným procesom, čo je pre správne fungovanie jednoplášťovej 
strechy neprípustné.
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Obr. 10 Skladba plochej strechy s použitím drevovláknitej tepelnej izolácie 
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https://naturalinsulations.co.uk/product/thermafleece-natrahemp/
https://naturalinsulations.co.uk/product/thermafleece-natrahemp/
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https://buildex.techinfus.com/sk/montazhnye-raboty/uteplitel-len.html
https://tepore.sk/korkove-izolacie/
https://tepore.sk/korkove-izolacie/
https://www.korok.sk/data/files/jcg_insulation-cataloque-eng_43.pdf
https://www.korok.sk/data/files/jcg_insulation-cataloque-eng_43.pdf
https://www.amorimcorkinsulation.com/en/applications/Traditional-flat-roof/151/?t=127
https://www.amorimcorkinsulation.com/en/applications/Traditional-flat-roof/151/?t=127
https://www.amorimcorkinsulation.com/en/applications/Traditional-flat-roof/151/?t=127
https://www.constructionspecifier.com/smart-natural-wool-insulation-healthy-buildings/
https://www.constructionspecifier.com/smart-natural-wool-insulation-healthy-buildings/
https://sk-tex.com/tepelne-izolacie/
https://sk-tex.com/tepelne-izolacie/
https://tepore.sk/portfolio-item/ekosen-ata/
https://tepore.sk/portfolio-item/ekosen-ata/
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V  současné době s  vysokým nárůstem 
cen energií enormně stoupá i zájem o větší 
nezávislost na dodavatelích elektrické ener-
gie. Jedním z možných a navíc ekologických 
řešení je použití fotovoltaických krytin či 
fotovoltaických panelů na nově budovaných 
šikmých střechách. V  některých státech EU 
se v  současné době dokonce tato montáž 
stává u takových novostaveb povinností. 

Pokud ale zvolíme takovou instalaci, kde 
fotovoltaický panel je zabudován přímo do 
vrstvy krytiny šikmé střechy (zároveň nahra-
zuje střešní krytinu) či jde přímo o  krytinu 
s fotovoltaickou účinností, pak je nutno k to-
muto přizpůsobit typ použité vysoce difúzní 
podstřešní membrány, tj. typ DHV = doplňko-
vé hydroizolační vrstvy. Ptáte se proč?

V první řadě je nutné si uvědomit, že tyto 
krytiny či panely se na rozdíl od běžných ta-
šek rozhodně nedají považovat za vysoce pa-
ropropustné materiály. Navíc jsou často mezi 
sebou hermeticky těsněny. Tj. dimenzace 
ventilace plochy střechy s takovými materiály 
by pak měla být provedena nikoliv dle dimen-
zace ventilace používané pro paropropustné 
krytiny (např. betonové nebo pálené střešní 
tašky) v jejichž ploše jsou tyto prvky použity, 
ale tak jako by střešní krytinou byly použity 
nízkoparopropustné krytiny (např. plechové). 
Tj. ventilaci řešit v  souladu s  tabulkou B.2, 
přílohy B, normy ČSN 731901-2 Navrhování 
střech, část 2: Střechy se skládanou krytinou.

Upravit potřebnou výšku 
kontralatí v plánované sklad-
bě střechy není problém. 
Ale zásadní problematická 
souvislost je v  tom, že 
pokud jsou fotovoltaické 
prvky zabudovány do plochy 
běžné pálené nebo betonové 
krytiny apod., pak ventilační 
komponenty hlavní krytiny 
střechy fakticky nejsou 
schopny dosáhnout dosta-
tečných netto otvorů pro vý-
stup ventilace u vrcholu stře-
chy do exteriéru. Důsledkem 
pak je skutečnost, že pod 
plochou takto zabudovaných fotovoltaických 
prvků střechy dochází k  vysokému nárůstu 
teploty působící vůči podstřešní membráně 
(DHV). A tento problém narůstá tím více, po-
kud u  takových fotovoltaických prvků dojde 
k jejich vypnutí.

Dalším problémem při instalaci zabudova-
ných fotovoltaických nebo solárních prvků 
do vrstvy krytiny je skutečnost, že v  ploše 

takových prvků se často vyskytují průh-
ledná/transparentní místa, kterými pak na 
podstřešní membránu fakticky trvale působí 
UV záření.

 Proto pro takový případ JUTA a.s. na-
bízí speciální dlouhodobě vysoce tepelně 
odolnou a  zároveň dlouhodobě vysoce 
UV stabilizovanou podstřešní membránu 
JUTATOP HTR 2AP. Tato membrána 
má nejen dlouhodobou vysokou tep-
lotní odolnost +120°C, ale zároveň 
i  dlouhodobou UV stálost. Kontrola 
UV stálosti této membrány totiž není 
u prováděného testu umělého stárnutí 
kontrolována na běžných 336 hodin, 
ale na 5.000 hodin. Navíc tato vysoce 
paropropustná podstřešní membrána 
má vytvořenu excelentně sníženou ho-
řlavost (dosahuje reakce na oheň třídy 
B). Viz. údaje uvedené v  přiloženém 
CE technickém listu výrobku. Navíc je 
použitelná/certifikovaná i pro větrané fasády 
s průnikem UV záření.

Díky polyakrylátovému typu fólie a  připo-
jeným integrovaným lepícím páskům pro 
slepení přesahů, je pak zásadní výhodou 
membrány JUTATOP HTR 2AP i  skuteč-
nost, že se může použít nejen pro střechy  

Souvislosti skladby šikmé střechy při použití fotovoltaiky

http://www.juta.cz
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s dodržením bezpečného sklonu zvolené střešní krytiny, ale i  pro střechy s  velice nízkým 
sklonem či u střech, kde sklon střechy je výrazně nižší než jaký vyplývá z bezpečného sklonu 
použité střešní tašky či maloformátové vláknocementové či plastové šablony. Tj. použitelnost 
této fólie je až do třídy těsnosti DHV 2, kdežto běžné membrány mají použitelnost pouze do 
třídy těsnosti DHV 3. Viz. přiložené tabulky. Navíc fólie JUTATOP HTR 2AP má zvýšenou 
odolnost proti splachu chemické impregnace, pokud se ze střešních latí či kontralatí chybně 
vyluhuje a na fólii spláchne.

Třída těsnosti DHV 2 tedy nastává podle toho, o kolik stupňů je sklon střechy menší než 
je bezpečný sklon zvolené střešní tašky či maloformátové ploché šablony, a kolik zvýšených 
požadavků (dále jen ZP) působí na střešní skladbu. To jednoznačně určují Pravidla pro navr-
hování a provádění střech CKPT ČR (2014), na které odkazuje i platná norma ČSN 731901-2 
Navrhování střech, část 2: Střechy se skládanou krytinou (Poznámky 1, 2, 3 bodu 5.3.3 na 
str. 11). 

A kdy tedy potřeba vytvoření třídy těsnosti DHV 2 u střechy vlastně vzniká? Můžeme si zde 
uvést několik příkladů:

a) Plánována je betonová nebo pálená střešní taška s bezpečným sklonem (BSK) 30°, ale 
sklon střechy je jen 28°. Střecha má plánováno zateplení šikminy střechy nebo má lehký 
zateplený strop (bez hydroakumulační vrstvy) = 2 ZP, střecha má střešní okna nebo úžlabí 
= 1 ZP a  stavba se nachází v místě s  vysokým větrovým nebo sněhovým zatížením =  
1 ZP. Tj. sklon střechy je o 2° menší než je BSK a na střechu působí celkem 4 zvýšené 
požadavky.

b) Plánována je betonová nebo pálená střešní taška s  bezpečným 
sklonem 22°, ale sklon střechy je pouze 16° (jedná se o pultový 
vikýř navázaný do hlavní střechy). Střecha vikýře má plánováno 
zateplení šikminy střechy nebo má lehký zateplený strop (bez 
hydroakumulační vrstvy) = 2 ZP a střecha pultového vikwře tedy 
má lomení sklonu z vyššího sklonu do nižšího sklonu = 1 ZP. Tj. 
sklon pultového vikýře střechy je tedy o 6° menší než bezpečný 
sklon střešní krytiny a na střechu působí 3 zvýšené požadavky.

c) Plánována je vláknocementová střešní šablona s  jednoduchým 
krytím (česká šablona), přičemž stavba se nachází 450 m.n.m. 
(více jak 400 m.n.m.) či ve IV. sněhové oblasti (ve vyšší jak III. 
sněhové oblasti) = viz. ČSN EN 1991-1-3:2005/změna Z1:2006), tj. 
BSK takové krytiny je 40°. Ale sklon plánované střechy je jen 36°. 
Střecha má plánováno zateplení šikminy střechy nebo má lehký 
zateplený strop (bez hydroakumulační vrstvy) = 2 ZP, střecha má 
střešní okna nebo úžlabí = 1 ZP. Tj. sklon střechy je o 4° menší 
než je BSK a na střechu působí celkem 3 zvýšené požadavky.

Pro třídu těsnosti DHV 2 je samozřejmě možné použít i základní typ polyakrylá-
tové podstřešní membrány JUTATOP 2AP, ale ta není určená pro skladbu střechy 
s  krytinou tvořenou fotovoltaickými panely / taškami. Její teplotní stálost je 
+100°C, avšak má stejnou chemickou odolnost a třídu reakce na oheň B jako má 
fólie JUTATOP HTR 2AP.

Informace: www.juta.cz, v  technické 
knihovně na: https://www.juta-strechy-
steny.cz/technicka-knihovna, a  obdob-
né články JUTA a.s. uvedené na stránkách 
https://tvstav.cz/ , tj. na: https://tvstav.
cz/hledej/clanky/juta/1 A  pokud si tyto 
souvislosti chcete poslechnout s příslušným 
komentářem, pak Vás určitě mohou zajímat 
3 technické webináře o střechách jež najdete 
na: https://www.stavinvest.cz/specia-
lista-radi/. 

JUTA a.s. však poskytuje i bezplatné tech-
nické poradenství a pro realizační a projekční 
firmy i  příslušné bezplatné certifikační ško-
lení. Nikdo nemůže znát vše, a  proto není 
ostudou, pokud se na příslušné souvislosti 
zeptáte přímo aplikačních manažerů přísluš-
ného výrobce.

Autor: Jan Rypl, manažer aplikací,  
tel.: 602194045,  
e-mail: rypl@juta.cz

http://www.juta.cz
https://www.juta-strechy-steny.cz/technicka-knihovna
https://www.juta-strechy-steny.cz/technicka-knihovna
https://tvstav.cz/
https://tvstav.cz/hledej/clanky/juta/1
https://tvstav.cz/hledej/clanky/juta/1
https://www.stavinvest.cz/specialista-radi/
https://www.stavinvest.cz/specialista-radi/
mailto:rypl@juta.cz
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TERRAN – KVALITNÉ STRECHY, 
KTORÉ VYDRŽIA CELÉ GENERÁCIE

Betónová strešná krytina predstavuje v našich podmienkach obľúbené riešenie. K hlavným vý-
hodám kvalitnej betónovej škridle patrí vysoká pevnosť, nosnosť, tvarová stálosť, vodotesnosť 
aj mrazuvzdornosť. 

V portfóliu značky Terran nájdete aktuálne sedem rôznych modelov strešnej krytiny v pestrej 
farebnej škále, ktoré uspokoja milovníkov klasiky aj nadšencov moderných tvarov a farieb. 

Danubia

Strešná krytina Danubia svojím klasickým tvarom a mäkkými líniami evokuje rieku a zvlnenú 
krajinu. Škridla ideálne zapadá do podmienok strednej Európy. Jej povrch je hladký, dvakrát 
farbený. Danubia je dostupná už v  12 vyhotoveniach a  ponúka viaceré farebné možnosti, 
od tehlovočervenej až po čiernu. Môžete si vybrať z  viacerých povrchových úprav ako 
Inova, ktorá zabezpečuje stálofarebnosť a  lesk škridiel, EVO, ktorá predstavuje najmoder-
nejší spôsob úpravy a výrazným spôsobom predlžuje životnosť strešnej krytiny a nakoniec  
ClimaControl, pomocou ktorej sa dá dosiahnuť úspora energie a optimálny komfort bývania.

Rundo

Strešná krytina Rundo je tradičná bobrovka, ktorá sa vyznačuje jednoduchým použitím 
a vysokou estetikou. Hoci má klasický tvar, nachádza uplatnenie aj na strechách súčasných 
moderných stavieb. Rundo je v ponuke v 8 vyhotoveniach. V sortimente nájdete pestrú škálu 
farieb s povrchovou úpravou ColorSystem, EVO alebo Inova.

Zenit

Strešná krytina Zenit zaujme svojím moderným hranatým tvarom a hladkým povrchom. Táto 
trendová škridla v sebe spája prvky orientu aj chladnú eleganciu severských krajín. Dostupná 
je v dvanástich vyhotoveniach s povrchovou úpravou ColorSystem, EVO, ClimaControl alebo 
Inova. 

Coppo 2018

Produktová línia Coppo vnesie vďaka svojim farebným odtieňom a tvaru na strechu Vášho 
domu náladu slnečného Stredomoria. Dynamické línie strešnej krytiny s vlnitým profilom a tri 
farebné melírované vyhotovenia navyše dodajú každej budove zaujímavý vzhľad dýchajúci 
kreativitou. Strešná krytina je dostupná v povrchovej úprave ColorSystem.

Vlčanka

Strešná krytina Vlčanka s vlnitým profilom je charakteristická svojou vysokou kvalitou, vý-
hodnou cenou a celkovou spoľahlivosťou. Povrch tejto strešnej krytiny je hladký a ošetrený 
úpravou Štandard, ktorá zabezpečuje dobrú rezistentnú schopnosť a stálofarebnosť. Vlčanka 
predstavuje efektívne riešenie, keďže sa v nej spája kvalita s estetikou. Je dostupná v jednom 
farebnom vyhotovení.

Synus

Produktová línia Synus zaujme svojím jedinečným vlnitým profilom, ktorý pripomína sínusoidu. 
Navyše má nízku hmotnosť, čo predstavuje ideálne riešenie pri rekonštrukciách starších domov. 
Vďaka svojmu elegantnému tvaru je však zaujímavou voľbou aj v prípade novostavieb. Dostupná 
je v 7 farebných vyhotoveniach a s povrchovou úpravou Inova alebo EVO a ColorSystem. 

Generon

Terran Generon je strešná krytina s  integrovaným solárnym článkom, ktorý má také 
isté vlastnosti, ako ostatné súčasne vyrábané produkty firmy Mediterran Slovakia (odolnosť 
proti mrazu, presné rozmery, vodonepriepustnosť, povrchová ochrana), ale  na povrch tejto 
krytiny sú integrované solárne články takým spôsobom, že spôsob ich ukladania a vzhľad sa 
takmer zhodujú s klasickými škridlami a ich pôvodná ochranná funkcia na celej ploche strechy je 
dokonale zaistená. Škridla Generon zároveň inovatívne využíva obnoviteľný zdroj energie, a tým 
Vám ponúka nielen estetické, ale aj ekologické riešenie bez kompromisov.

www.terran.sk
www.generon.sk 

http://www.terran.sk
http://www.generon.sk
http://www.terran.sk
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Česká společnost TOPWET s.r.o. se svojí stejnojmennou značkou je 
jedním z  předních evropských výrobců prvků pro  odvodnění plo-
chých střech. Výrobní společnost střešních prvků z Jihomoravského 
kraje se netají svým zaměřením na zákazníka, kdy se snaží poskytovat 
tu nejkvalitnější možnou péči, a  to v  podobě klientského servisu, 
který je denně k dispozici a  řeší veškerou problematiku odvodnění 
plochých střech. 

Velký důraz klade společnost také na technologický vývoj, který 
v loňském roce inovoval produktové portfólio a přispěl po konzulta-
cích s realizačními firmami k uvedení nových produktů na trh.

Každá odvodňovaná střešní plocha by měla být opatřena minimálně 
dvěma vpustmi tak, aby byly nejnižším bodem a umožňovaly odtečení 
veškeré dešťové vody z  úrovně hlavní hydroizolace. Jelikož jsou 
vpusti vystaveny někdy až extrémním podmínkám, je jejich spojení 
s  hydroizolačními fóliemi, respektive asfaltovými pásy, důležitou 
disciplínou. Díky plně vodotěsnému provedení je možné prodlužovat 
dobu životnosti použitých materiálů, a  to především u  tepelných 
izolací, které mohou být náchylné na vlhkost. Pokud navíc není od-
vodnění u  zateplených plochých střech řešeno vodorovnou vpustí, 
kdy je dešťový svod veden vodorovně ve vrstvě tepelné izolace, je 
zapotřebí řešit odvodnění dvoustupňově s vodotěsným napojením na 
hydroizolační materiál parozábrany, a  to především z důvodů mož-
nosti zatečení vzduté vody do skladby střechy. Jelikož bývá parozá-
brana zpravidla ve vodorovném provedení bez spádování, je následný 
samospádový odtok srážkových vod v  podstatě nemožný. Proto je 
důležité už při realizaci pracovat se systémovými výrobky, které jsou 
na trhu k dispozici. Společnost TOPWET se plně touto problematikou 
zabývá a ve svém portfoliu nabízí několik možných řešení s garancí 
vodotěsnosti a dlouhé životnosti.

Novostavby – střešní a terasové vpusti TOPWET

U  nově realizovaných objektů, 
respektive plochých zateplených 
střech, jsou dvoustupňové vpusti 
optimálním řešením. Jejich pro-
vedení dokonale umožňuje mon-
táž v souladu s harmonogramem 
stavby, kdy vpust na parozábraně 
může prvotně sloužit jako 
provizorní odvodňovací prvek. 
Následný nástavec se do vpusti 
nainstaluje po aplikaci tepelné 
izolace a  díky těsnění v  hrdle 
vpusti vzniká vodotěsné řešení, které neumožňuje vniknutí dešťové 
vody na úroveň parozábrany. Součástí prvního balení (střešní vpusť) 
je odnímatelný ochranný koš, který je plně kompatibilní i s nástavcem 
(druhé balení), a proto není zapotřebí pořizovat jiní zabezpečení proti 
ucpání či jinému znemožnění odtoku vody.

Podstatnou informací je pořadí dvoustupňové vpusti, a to, že vpusť 
se vždy instaluje jako první, konkrétněji na parozábraně. Nástavec je 
vždy druhou, respektive horní částí. Obě části je možné kombinovat 

se všemi dostupnými doplňky od vyhřívání, přes zápachové opatření 
až po speciální ochranné koše. Stejné řešení je i pro terasové prove-
dení, jen s tím rozdílem, že jsou menšího provedení a tím i s menší 
odtokovou kapacitou.

Rekonstrukce a sanace – sanační a jednostěnné vpusti 
TOPWET

Při opravách, kdy se dešťové 
odpadní potrubí nerenovuje, 
bývá zpravidla opracování vpustí 
složitým bodem. V  dřívějších 
dobách se na trhu střešní vpusti 
nevyskytovaly v  takové míře 
jako dnes, a proto jsou u starých 
objektů k  vidění spíše jen hrdla 
od potrubí. Pro tyto případy na-
bízí TOPWET vpusti se speciálním 
jazýčkovým těsněním, které je 
možné vodotěsně napojit na kte-
rýkoliv materiál. Nově je lze používat i pro dvoustupňové řešení bez 
nutnosti snížení odtokové kapacity a pracného opracování napojení 
na hydroizolaci pod nově položenou tepelnou izolací. Sanační dvou-
stupňové řešení se skládá ze tří balení, a to konkrétněji sanační vpusti 
napojované do stávajícího svodu, speciálně upraveného těsnění do 
hrdla sanační vpusti a jednostěnné vpusti nahrazující nástavec.

Systémy odvodnění budou mít vždy ve stavebnictví své místo, a proto 
je potřeba k těmto řešením přistupovat zodpovědně a používat sys-
témová řešení, která nám zaručí ochranu proti nežádoucímu výskytu 
vody v objektu. Společnost TOPWET jakožto český výrobce střešních 
vpustí je v tomto ohledu optimálním řešením a v rámci bezplatného 
poradenství pomůže spolehlivě odvodnit i Vaši střechu.

Nové šachty pro zelené střechy

TOPWET uvedl na trh v roce 2022 
nové šachty pro zelené střechy, 
které disponují novým rozměrem 
550x550 mm, ale současně za-
chovávají v  ro stimentu také roz-
měry 300x300 mm a  400x400 
mm. Hlavní výhodou nových ša-
chet je variabilní nastavení výšky, 
kdy lze sestavovat šachty pomocí 
základní či doplňkové sady po 50 
mm nebo po 100 mm. 

Nový design šachet disponuje 
jemnější perforací a také plynulej-
ším odtokem vody z vegetačního 
pásma. Samozřejmostí je kvalitní 
materiál, který je nejen pevný, 
ale zároveň i UV stabilní. Dalším 
faktem je vyjímatelné víko, díky 
kterému lze snadno provést kon-
trolu a čištění střešních vpustí.

www.topwet.cz 

Systémové odvodnění zateplených 
střešních konstrukcí

PLOCHÝCH STŘECH
SYSTÉMY ODVODNĚNÍ

http://www.topwet.cz
https://www.topwet.cz/
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Obchodní značka TOPSAFE je vašim odborníkem a  partnerem pro 
záležitosti týkající se bezpečnosti a ochrany osob proti pádu. Ochranné 
systémy proti pádu osob ve stavebnictví i průmyslové výrobě, které 
poskytujeme, jsou naší doménou.

Některé ze služeb společnosti TOPSAFE: 

• velký sortiment zboží

• technická podpora

• realizace a montáž

• servisní činnost

• zpracování projekčních návrhů zdarma 

• zpracování cenových kalkulací zdarma 

Z širokého portfolia produktů pro Vás vybíráme ty nejvhodnější pro 
konkrétní projekt a danou situaci. Ať už jsou řešením kotvicí body, 
lanový systém, mobilní zábradlí nebo jakékoliv jiné řešení, vždy 
dbáme na kvalitní provedení. 

Navíc díky našemu týmu technické podpory Vám dokážeme navrhnout 
vždy ideální řešení v souladu s platnými normovými a legislativními 
předpisy a požadavky.

Budeme se s  radostí podílet na Vašem projektu od samotného 
začátku. Nabízíme technickou podporu, poskytneme návrh, zajistíme 

realizaci s  vlastní dodávkou i  montáží kotvicích bodů a  nadále 
se můžete spolehnout na naši servisní činnost po dobu živnosti 
instalovaného zařízení. 

https://www.topsafe.cz/
https://www.topwet.cz/
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Nadkrokevní zateplení šikmé střechy je bezesporu lepším zateplením, než zateplení mezi 
krokvemi. Nadkrokevní zateplení odstraňuje tepelné mosty od krokví. Ne vždy musí být 
krokve viditelné. Potom se kombinuje tepelná izolace z minerálních vláken (kamenná vlna) 
mezi krokvemi a nad krokvemi PIR izolace, které mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Při 
stejné tloušťce tepelné izolace z minerální vaty a PIR izolace dosáhneme zvýšení tepelného 
odporu o 40 %.

Při aplikaci nadkrokevního zateplení z  PIR izolací klademe izolační desky s  integrovanou 
pojistnou hydroizolací (PHI) na pohledové bednění s  parozábranou tzv. lehkého typu (ne 
asfaltové pásy) a  přes podtěsněné kontralatě plášť kotvíme vruty do krokví. A  zde začíná 
problematika kotvení střešního pláště

- jakými vruty se má kotvit střešní plášť
- jak daleko se mají umísťovat vruty od sebe, je 

vzdálenost všude stejná
- jak mají být vruty dlouhé
- kotevními vruty dochází k perforaci PIR izolace, 

parozábrany a bednění. Dochází zde k infiltraci 
(proudění) vzduchu a nás ledně ke kondenzaci 
na vrutu

- musí se kontralatě podtěsňovat
- kdo zpracuje návrh kotvení
- kdo odpovídá za kotvení střechy.

Probereme uvedené otázky z  odborného pohledu technika společnosti puren.cz., výrobce 
PIR izolací. Společnost puren vyrábí pro šikmé střechy PIR izolační desky s  integrovanou 
pojistnou hydroizolací (PHI) a bez PHI. PIR desky jsou difúzně uzavřené a difúzně otevřené 
(určené pro kombinaci s minerální vatou) a spojem na péro a drážku nebo ozub (polodrážka).

Kotvení PIR desek s integrovanou PHI: 

Kotvení střešního pláště a  jeho návrh přísluší projektantovi – statikovi. Je vždy nutné po-
soudit konkrétní stavbu z pohledu umístění stavby, sněhové a  větrové oblasti, druh krytiny, 
zachytávače sněhu, solární panely atd. Někteří výrobci – prodejci PIR izolací neuvádějí veške-
ré technické parametry pro návrh kotvení. Proto projektanti nemohou provést korektní návrh 
a odkazují se na výrobce PIR izolací.

Společnost puren při koupi jejich izolací poskytuje technický servis zdarma včetně návrhu kotvení 
dle EN 1991-1-4 Zatížení staveb. Minimální kotevní hloubka do krokví je 75 mm a aplikují se vruty kolmé  
a  šikmé pod úhlem 60°. Jejich vzdálenost se liší. Jiná je v okrajových částech střechy a jiná 
uprostřed. Výrobce nebo prodejce PIR izolací je povinen uvést, jaký typ vrutu je doporučen 

a jak se má PIR izolace kotvit. Pokud tak ne-
učiní, přebírá realizátor plnou zodpovědnost 
za kotvení celé střechy!

Kotevní vrut prochází přes kontralať do 
krokví. Průměr vrutů je 6-8 mm. PHI a pa-
rozábrana jsou perforovány vrutem a  zcela 
oprávněně vzniká otázka, zda zde nedochází 
k  zatečení do střechy kolem vrutu a  zda 
dochází ke kondenzaci na vrutu. Je nutné 
si uvědomit, že i  při kotvení střešních latí 
dochází vždy k  propíchání PHI ve vzdále-
nostech cca 30-40 cm. Z uvedených důvodů 
výrobci PIR izolací pro nadkrokevní zateplení 
požadují vždy podtěsnění celé kontralatě pod 
kontralatěmi tmelem nebo těsnící páskou 
aby nedošlo k  zatečení kolem vrutů. Zda 
dochází ke kondenzaci vlhkosti na vrutu bylo 
společností puren změřeno. Z interiéru přes 
krokev, bednění a  arozábranu neprochází 
žádné infiltraci vzduchu. Kondenzace byla 
zjištěna v  horní části vrutu a  ta se vlivem 
prohřívání ve spodní části vrutu bezpečně 
vypaří. Prostup vrutu přes parozábranu lze 
považovat za těsný. Parozábrana se natočí na 
vrut. Není nutné používat asfaltové pásy, jak 
tvrdí někteří prodejci. Při aplikaci parozábran 
z asfaltových pásů se vystavujete riziku bez-
pečného opracování např. kolem střešních 
oken, utěsnění kolem štítů, prostupu krokví 
přes obvodové zdivo apod.

Autor: Ing. arch. Luděk Kovář,  
puren s.r.o.,  
Na Hranici 4966/33, 
586 01 Jihlava, ČR 

Kotvení střešního pláště s nadkrokevním 
zateplením z PIR izolací

Difúzně uzavřená PIR deska Difúzně otevřená PIR deska Difúzně otevřená PIR deska

http://puren.cz
https://www.puren.cz/
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ZAUJÍMAVOSTI 

Ľudia, ktorí sa pohybujú v horách vedia, že 
človeku k životu nie je potrebných veľa vecí. 
Piť, jesť, teplo a strecha nad hlavou. Každý 
z  turistov už zažil situáciu, keď unavený, 
premoknutý a  premrznutý niekde ďaleko 
v horách hľadá kúsok miesta, kde je sucho 
a  teplo a  pozná tú radosť, keď to miesto 
nájde, nájde útulňu. Ľudí odpradávna 
ťahá do prírody a v dnešnej pretechnizo-
vanej dobe je to cítiť čoraz viac. Vynikajúcou 
možnosťou ako vypnúť a  vyčistiť si hlavu, 
sú diaľkové pochody. Najdlhšia trasa na 
Slovensku je legendárna SNP-čka. Cesta 
hrdinov SNP v medzinárodnom značení E8. 
Začína na Dukle a  končí na Devíne. Meria 
bezmála 800 km a  každoročne sa na ňu 
vydávajú stovky turistov. Máme to šťastie, 
že vedie aj katastrom našej obce Vlachovo. 
Myšlienka postaviť útulňu sa zrodila práve na 

Ceste hrdinov SNP a okamžite oslovila širokú 
turistickú komunitu. Výber lokality je veľmi 
dôležitý, blízko červenej značky, blízko vody 
a  podľa možnosti aj nejaký výhľad. Všetko 
sme našli na Prednej Gálovej. Namotivovaná 
partia hnala vpred a už nebolo možné cúvnuť. 
Takže ako stavať? Útulňa bude postavená 
na hrebeni, pomerne exponované miesto 
so silným vetrom, kde dážď padá väčšinou 
vodorovne. Mala by to byť odolná stavba, 
ktorá vydrží aj nešetrnejšie zaobchádzanie 
posilnených návštevníkov. Doštičková búdka 
neprichádza do úvahy. Po dlhom vyberaní 
a premýšľaní padla voľba na kanadský zrub, 
ktorý sa do týchto extrémov hodí najlepšie. 
Drevo, a to čo najkvalitnejšie, je veľký 
problém. Klady musia byť vyberané, čerstvo 
vyrúbané, najlepšie v  zime s  minimálnou 
točivosťou a zbiehavosťou. Po mesiaci vybe-
rania a triedenia sme vďaka kamarátom mali 
na dvore hŕbu presne 18,7 m3 guľatiny. Za-
čala práca pre otrokov. Obojručné nože, veľa 
chlapov a  po štyroch víkendoch sme mali 
klady ostrúhané a  zbavené nielen kôry ale 
aj lyka. Mohli sme začať stavať. Myšlienka, 
že sa bude stavať v  lese je vhodná skôr do 

 Turistická ÚTULŇA GÁLOVÁ

romantického filmu. Surové klady sa snažili 
prevrátiť aj vysokozdvižný vozík na asfaltovej 
ploche, nieto ešte v  lese ručne vymanipu-
lovať 18 m3 surového dreva. Pripraviť 
pomocou lasera na milimetre rovnú pod-
stavu je úplný základ. Prvý rad začína polkou 
a  trištvrťkou. Vybrať, označiť šnúrovačkou, 
rozpíliť, s  hobľovačkou zrovnať. Rohové 
spoje sú najväčšia zábava. Na spodnej klade 
urobiť nábeh a horné opasovať presne podľa 
spodného. Nejde to naraz, na prvý raz sa 
drevo musí zrovnať približovacími rezmi, aby 
bola medzera približne rovnaká a  na druhý 
raz sa musí pomocou zrubárskeho kružidla 
presne označiť horné podľa dolného. To zna-
mená, že každé drevo ide dvakrát hore, keď 
sa darí, keď nie a niekde sa zavesí, tak znova. 

Rezy sú samostatná kapitola, nie je tu veľa 
priestoru na chyby a  veľmi ľahko si človek 
zničí celodennú robotu. Pred rezom je treba 
ohraničiť všetky rezy dlátom a na záver všet-
ky styčné plochy dočistiť takisto dlátom. Celý 
fígeľ spočíva v tom, že zrub sedí len na pres-
ne vykreslených styčných plochách, všade 
inde musí mať voľný priestor, aby sa mohol 
zosychať. Inak sa zavesí a spoje sa otvoria, 
a  to sa po roku už nedá opraviť (ledaže by 
univerzálna PUR pena?). Opasovanie po celej 
dĺžke a  odľahčovací rez na vrchnej strane, 
aby klada vedela kde má praskať, znamená 
veľa pozdĺžnych rezov. Slušný záber nielen 
na ruky ale aj techniku. Nám sa odporúčali 
dve MS 180-ky, do konca vydržala až MS 
251. Najviac skúseností a premýšľania 
je však treba pri výbere klád, pretože pri šesť 

Ing. Miloslav Gál
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metrovom dreve je šťastie, keď máte zbie-
havosť len 8 cm. Je treba myslieť minimálne 
jeden rad dopredu, pretože klada sa nesmie 
prerezať viac ako do dvoch tretín a človek sa 
ľahko môže dostať do situácie, že už sa nevie 
pohnúť a  samozrejme by bolo vhodné, aby 
sme na poslednom rade boli v jednej výške, 
veď čo nám povedia strechári. Suma su-
márum, jedna klada, jeden celý deň práce 
pre jedného človeka. Od spodného radu až 
po posledný, štyri mesiace krásnej driny vo 
voľnom čase. Po poslednej klade sme si veru 
otvorili... minerálku. Klady sa musia označiť 
a pri rozoberaní prevŕtať, aby sa dali stiahnuť 
v  rohoch po celej výške závitovými tyčami. 
Pri všetkom je treba myslieť na to, že stavba 
bude sadať a tomu sa prispôsobiť. Naša sad-
la o 9 cm. Samotná montáž nám pomocou 
tatry s hydraulickou rukou trvala aj s krovom 
necelých šesť hodín a  potom bol guláš 
a veľké oslavy. Zateplenie strechy, latovanie, 
krytina, Veluxy, montáž, zateplenie štítov, 

komín, piecka, nátery ďalších 5 mesiacov. 
Oficiálne sme otvorili 8. 12. 2019 kedy sme 
osadili časovú schránku a  založili kroniku. 
Raz keď budem mať čas, určite skúsim 
spočítať odpracované hodiny na útulni, čo 
však nespočítam je nadšenie a ochota miest-
nych, ale aj cezpoľných turistov zúčastniť 
sa, pomôcť dobrej veci. Skutočne som mal 
často krát dilemu ako sa pomestiť do auta 
a aby mal každý dosť náradia. Útulňa si už 
žije svoj život, nám priniesla veľa driny ale 
aj radosti a  teraz veríme, že prináša radosť 
všetkým turistom, ktorí ju navštívia. 

Autor: Ing. Miloslav Gál, 
konateľ spoločnosti 
STRECHY GAL s.r.o., Vlachovo,
RIADNY člen CSS – REALIZÁTOR

http://www.strechygal.sk
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Keďže pôvodne plánovaná dovolenka nám 
bola pre covid zrušená, tak po dvoch rokoch 
sme dostali od cestovky „nôž na krk“ – buď 
pôjdete tam, alebo tam a  teraz, alebo Vám 
to všetko prepadne. Nesedelo mi to, ako 
každému strechárovi - vyvaľovať sa cez 
sezónu 10 dní na pláži, ale čo už... V Afrike 
som ešte nebol, v Indickom oceáne som sa 
tiež ešte nekúpal a  možno tam „odkukám“ 
nejaké zaujímavé strechy a  urobím aj repor-
táž, keďže „naši cestovatelia“ Jozef a Marek 
tam ešte neboli. Zanzibar je na Slovensku 
známy predovšetkým vďaka psovi starého 
Pichandu z Tisícročnej včely a nebyť nádher-
ných pláží a  tepla, ktoré tam majú aj v  ich 

zime, by sme my Slováci o  túto krajinu ani 
nezavadili. Palmové piesočnaté pláže boli 
v skutku nádherné ako v  raji, aké v Európe 
nenájdete, teplota deň-noc stabilná, takže 
ani v noci sme neprechladli od klimatizácie... 
no, ale mestá, dediny, budovy... a  strechy... 
?! Bolo to ako na košickom Luniku, ba pove-
dal by som, že aj Bystrany sú krajšie. Ťažko 
povedať, či túto chudobu spôsobili anglickí 
kolonisti, ktorí tento ostrov v  predminulom 
storočí vyrabovali, alebo je to tá známa 
africká „nepracovitosť“. Inú strešnú krytinu 
ako z  palmových listov a  z  pozinkovaného 
plechu, som tam nevidel. Akurát náš rezort 
bol zakrytý s oceľovou krytinou s kamenným 

granulátom, čo ma prekvapilo, ale zároveň 
ako vyznávača tejto krytiny veľmi potešilo. 
Že tam bola táto luxusná krytina, môže Zan-
zibar ďakovať talianskemu investorovi. Ale tá 
hrôza spočívala v tom, že každá tretia oceľo-
vá strecha, ktorú sme videli po ceste, bola 
totálne zhrdzavená. Keďže Zanzibar je ostrov 
pri rovníku, niet sa čo čudovať, že tam často 
prší. No, a aj tu som našiel potvrdenie  toho, 
čo zdôrazňujem na svojich prezentáciách, že 
len zinok sa dažďom veľmi rýchlo „vymýva“ 
a  že šetriť na povrchovej úprave je naopak 
mrhaním peňazí. Keďže v mestách nebolo čo 
obdivovať, tak sme čas trávili na pláži – až 
kým sme „nemuseli“ do vody. Tam pri vlnách 
už na turistov striehli domorodí Masaji a viete 

ako je to – kým si od nich niečo nekúpite, tak 
Vám pokoj nedajú. Čačky-mačky som ihneď 
odmietol, ale zapáčila sa mi  tabuľka z  ebe-
nového dreva. Odmietol som aj ich predlohy 

„Zanzibar Paradise“, „Afrika Paradise“... A tak 
som to zjednal z 50 € na 15 € a za pol hodiny 
mi vytesali pamiatku na Zanzibar podľa mňa: 
ZANZIBAR RAJ ZHRDZAVENÝCH STRIECH. 
Nepreložil som im to – aby som nemusel 
rýchlo z ostrova. Doma máme krásne strechy.

Autor: Ing. Peter Orolin, 
Metrotile CE s.r.o., Poprad,
Partnerský člen CSS 

Tesár ebenového dreva

Vzácny prípad - strecha 
sa prispôsobila prírode-reštaurácia

http://www.metrotile.sk/sk/
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A že zapadákov, aj IKEu tam majú

Len strmé strechy z palmových listov. A aj keď zatečie ... no, a čo!

Tak takúto konštrukciu nevymyslí žiadny komputer-recepcia
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Citát Pápeža Františka zo stretnutia 
s veriacimi v Prešove dňa 14. 9. 2021.

Prvá polovica mesiaca september 2021 bola 
pre spoločnosť R.J.R., s.r.o. Snina tak, ako 
každý rok, „nabitá“ prácou, no mala však aj 
jednu zvláštnosť, a  to spolupodieľať sa na 
výstavbe liturgického priestoru v  Prešove 
na privítanie Svätého otca Pápeža Františka 
s veriacimi. Liturgický priestor – Svätyňa – je 
najposvätnejším miestom, „nebom na zemi, 
kde prebýva Boh“. Deň návštevy pápeža 14. 
9. je totiž v  liturgickom kalendári významný 
sviatok Povýšenia Svätého Kríža, a v tom du-
chu bol priestor aj navrhovaný. Architektonic-

ký návrh pochádzal z dielne Ing. arch. Petra 
Marcinka z Prešova, ktorý má s obdobnými 
návrhmi skúsenosti už z návrhu liturgického 
priestoru počas návštevy Pápeža Svätého 
Jána Pavla II. v Prešove v roku 1995. Samot-
ný liturgický priestor bol takmer 30 metrov 
široký, 15 metrov hlboký a týčil sa do výšky 
približne 13 metrov. Naša spoločnosť R.J.R., 
s.r.o., Snina v  súčinnosti so spoločnosťou 
Static studio s.r.o., Prešov v  zastúpení Ing. 
Jozefom Polákom, prijala ponuku Ing. arch. 
Petra Marcinka na spracovanie jeho ideové-
ho návrhu do realizačnej dokumentácie a ná-
slednej realizácie časti liturgického priestoru. 
Celú realizačnú dokumentáciu sme rozpra-

covávali pod tlakom spomienok na tornádo 
z 26. 6. 2021, ktoré sa prehnalo na Morave. 
Pozorne sme sledovali každú predpoveď po-
časia na utorok 14. 9. 2021. Boli sme si ve-
domí zodpovednosti k návšteve celosvetovej 
osobnosti a  všetkých k  tomu priliehajúcich 
náležitostí. Uvedomovali sme si, že stabilita 
drevenej konštrukcie pozadia Svätého kríža 
liturgického priestoru, ako aj celého priesto-
ru počnúc schodiskom a únikovou rampou, 
je mimoriadne dôležitá v súvislosti možného 
vplyvu mimoriadnych poveternostných 
podmienok, ale aj bez bariérových únikových 
ciest v prípade teroristického útoku.

Každý je darom 
a môže zo života urobiť dar

Štúdia pódia
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A podarilo sa... Teší ma, že aj strechári z Cechu strechárov Slovenska prispeli svojou prácou na budovaní Liturgického svätého stánku, ktorý 
svojou krásou a stvárnením prezentoval celému svetu pokoru, vieru a štedrosť veriacich zo Šariša a Zemplína.

Autor: Ing. Vladimír Regec,  
konateľ spoločnosti R.J.R., s.r.o., Snina,  
RIADNY člen CSS – REALIZÁTOR

http://www.rjr.sk/web/rjr/
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Vůbec první betonová taška byla vyrobena roku 1844 v cementárně ve Stau-
dachu podle patentu továrníka Krohera. Měla zkosený tvar a vážila 3,2 kg. Na 
pokrytí metru čtverečního jich bylo potřeba 15 ks, tzn. že plošná hmotnost 
krytiny byla 48 kg/m2. Naproti tomu dnešní betonové tašky se pohybují 
v rozmezí 37 až 45 kg/m2.
První výroba v manufaktuře.
Betonová směs pro výrobu prvních tašek se připravovala z  cementu, os-
trého říčního písku a vody a na každou tašku se míchala samostatně. To je 
dokladem úsilí továrníka Krohera vytvořit tašku vysoké kvality. K prosazení 
se na trhu měla napomoci právě kvalita tašek a také propagace. V roce 1878 
Kroher dokonce napsal brožuru o  výrobě a pokládce betonových tašek na 
střechu. V Kroherových manufakturách se kvalita tašek kontrolovala každý 
den. Schopný pracovník (i při této náročné kontrole) zvládl za směnu vyrobit 
120 kusů tašek (tj. 8 m2). V dílně tašky schly na podložkách 10 až 14 dní, 
v závislosti na počasí. Poté byly uskladňovány na volném prostranství. Po 50 
dnech skladování bylo možné tašky odvézt a položit na střechu. Požadavek 
na betonové tašky byl v té době takový, aby odolávala povětrnostním vlivům 
bez jakýchkoliv změn povrchu 30 let. Dnes víme, že betonové tašky vydrží 
mnohem déle. Rodina Kroherova podnikala v oblasti výroby betonových tašek 
až do roku 1929. 
První průmyslová výroba.
Průmyslová výroba betonových tašek nastartovala v Anglii v roce 1895. Od 
roku 1930 už můžeme právě v  Anglii hovořit o  automatizaci výroby beto-
nových tašek. Na tašky byly už tehdy poskytovány dlouholeté záruky, což 
pomohlo jejich rozšíření. O  velký převrat ve výrobě betonových tašek se 
zasloužila anglická firma Redland svou zajímavou technologií.
Betonové tašky v ČR.
Historie tuzemské betonové tašky není přesně zmapována. Jasné ale je, že 
stroje na výrobu betonových tašek se sem dostaly z Německa asi v roce 1860. 
Betonové tašky se vyráběly převážně na venkově a kryly se jimi hospodářské 
objekty. Byly mezi lidmi oblíbené pro svoji trvanlivost, nízkou cenu a zejména 
proto, že si je mohl na jednoduchém zařízení vyrobit každý sám. Díky tomu 
vznikaly různé tvary drážkových tašek a  napodobeniny bobrovek. V  roce 
1912 vznikla první továrna na výrobu betonových tašek u nás, a to v Bzenci. 
V lokalitě se vyskytovala bohatá ložiska křemičitých písků, důležitých pro tuto 
výrobu. 
Začátky nadnárodního koncernu.
Po roce 1945 začíná s výrobou betonových tašek Rudolf H. Braas v závodě 
v Hausenstammu u Frankfurtu. Kromě základní tašky začala tato společnost 
vyrábět i  mnoho doplňků, čímž vytvořila komplexní střešní systém. Firmy 
Braas a Redland se posléze spojily a  v  roce 1954 zahájily výrobu dodnes 
nejrozšířenější betonové drážkové tašky – tašky Frankfurtské. V  roce 1967 
zakládá firma Braas společně s  rakouským stavebním koncernem Hoffman 
Maculan společnost Bramac. Společnost přebírá výrobu Frankfurtské tašky, 
ale nově ji nazývá Alpská. V  roce 1969 je podíl Maculana odkoupen kon-
cernem Wienerberger. V  roce 1991 založila rakouská firma Bramac Dach-
systeme International GmbH společný podnik s  akciovou společností Later 
Chrudim a v dubnu 1992 zahajuje v Chrudimi výrobu betonových střešních 
tašek ve čtyřech základních barvách. V roce 1993 otevírá další výrobní závod 
v Olbramovicích na Moravě a  v  roce 1998 byl otevřen třetí výrobní závod 
v Protivíně u Písku. Tento závod patří mezi nejmodernější svého druhu v celé 
Evropě. Výrobců střešních betonových tašek je ale v ČR více. Patří k  nim 
KM Beta, Betonpres, Besk a  samozřejmě Bramac střešní systémy. Kromě 
toho se na český trh dovážejí betonové tašky z celé Evropy, takže nabídka 
je široká a záleží pouze na zákazníkovi pro jakou betonovou tašku, s  jakou 
povrchovou a barevnou úpravou, se rozhodne. Neméně důležitý je správný 
výběr realizační firmy, protože sebekvalitnější krytina nezvládne nic, pokud 
není zabudována podle pravidel.
(ge)

Betonové tašky mají téměř 180 letou historii

Betónová taška z Čiech 30. roky minulého storočia

Ozdobný koncový hrebenáč

Ozdobný betónový hrebenáč

Betónová Kroherova taška rok výroby 1844
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Město Ostrava proslavily jeho doly, hutě 
a železárny. Po roce 1990 ale začal mít těžký 
průmysl „těžkosti“ a rozhodně nebylo možné 
jej udržet v dřívějším rozsahu. Plně to platilo 
pro Vítkovické železárny, založené už v roce 
1828. Důl, koksovna a  vysoké pece zde 
tvořily ojedinělý komplex od těžby uhlí, přes 
úpravnu, výrobu koksu až k samotné výrobě 
surového železa. Na žádném jiném místě 
v  Evropě nebyl tento složitý technologický 
proces pohromadě na jednom místě. Jenže 
sláva průmyslového areálu, trvající téměř 
dvě století, vyhasla posledním odpichem 
v  roce 1998. Jako vůbec první z  celého 
komplexu byl zachráněn plynojem, který 
v  dobách své plné funkčnosti pojal až 50 
000 metrů krychlových vyčištěného vysoko-
pecního plynu. Ale co s obřím plynojemem 
o průměru více než 70 metrů a výškou okolo 
30 metrů? Podle návrhu architekta Josefa 
Pleskota byl přestavěn na multifunkční halu 
Gong. Do vnitřku válce byl po zdvižení horní 
pohyblivé části umístěn například sál s  ka-
pacitou 1 529 sedadel. K  tomuto finále ale 
vedla dlouhá cesta... Unikátní plynojem 
byl postaven Vítkovickými železárnami 
v  letech 1924 – 1925 a  sloužil až do roku 
1998. Z funkčního hlediska se jednalo o tzv. 
mokrý plynojem s  proměnným objemem 
plynu stálého tlaku. Měl pevnou spodní část 
v podobě válcové nádrže, do níž se zasouval 
pohyblivý zvon, ukončený vrchlíkem. Úniku 
plynu bránilo vodní těsnění. Plynojem jímal 
vyčištěný vysokopecní plyn a udržoval stálý 
tlak v plynové síti.
Původní volný prostor bývalého 
plynojemu je dnes rozčleněn do 4 pater 
s celkem více než 6 tisíci m2 užitné plochy. 
Na ní jsou umístěny galerie, kavárna, malý 
sál, salónky a  především multifunkční aula. 
Svou podobu začal plynojem měnit v  lednu 
roku 2011. Vše začalo zvedáním zapadlé 

příhradovém válci. Podporové sloupy po ob-
vodu slouží současně jako konstrukce pros-
kleného pláště. Střecha tamburu je po celém 
obvodu rozšířena konzolami pro zavěšení 
žaluzií. Voda zachycená obvodovými žlaby 
se pomocí čtyř svodů odvádí z  tamburu na 
střechu zvonu. Plášť plynojemu byl opraven, 
zejména se jednalo o detaily zničené korozí 
a  byl čtyřnásobně natřen barvou v  odstínu 
kovářské černě. Část původního pláště pak 
nahradilo velkoplošné zasklení, tvořící hlavní 
vstup do vnitřního prostoru. Do geometricky 
jednoduché původní stavby bylo následně 
vestavěny dvě věže, pro vytvoření požado-
vaných prostor zcela nezávisle na konstrukci 
původního plynojemu. Věžemi procházejí 
komunikační a provozní prostory a vynášejí 
stropy 4 pater. Ve dvou spodních úrovních 
jsou výstavní a  konferenční prostory, třetí 
výškovou úrovní je foyer velkého společen-
ského sálu, nad nímž se rozevírá hlediště. 
Nosná konstrukce vestavby je kombinovaná 
– železobetonová a ocelová. Většina betono-
vých konstrukcí je přiznaných v  pohledové 
kvalitě. Shrnuto a  podtrženo se uvnitř 
ocelovo-skleněného válce původního ply-
nojemu nachází betonová vestavba, která 
obsahuje veškeré zázemí. Nad vestavbou se 
„vznáší“ ocelová konstrukce zvonu, podepí-
raná štíhlými vysokými sloupy. Plynojem je 
příkladem úspěšné konverze průmyslové 
budovy, při níž vznikl originální a přitom zce-
la funkční prostor s novým využitím. Stavba 
byla dokončena po jednom roce výstavby 
a slavnostně otevřena v květnu 2012. Svou 
existencí dává multifunkční hala Gong naději, 
že podobné stavby mohou začít sloužit lidem 
místo toho, aby zůstaly smutným památká-
řským mementem nebo dokonce jen rezivějí-
cí hromadou železa.
(ge)

Když hromada železa povstane z popela

Multifunkčná aula presvetlená stredovým tamburom

Oceľová konštrukcia strechy

Detail strechy vytvorený z pôvodného zvonu

Multifunkčná hala Gong

horní části, tzv. zvonu. Masivní ocelovou 
konstrukci o  průměru 70 m a  hmotnosti 
800 tun zvedalo souběžně 16 hydraulických 
zařízení. V jednom pracovním kroku se zvon 
posunul vždy o  8 cm, takže celkový zdvih 
13 m (do polohy maximálního objemu ply-
nu) trval jedenáct dní. Touto operací objekt 
získal původní vnější podobu a  především 
tím vznikl gigantický prostor o  objemu 110 
000 m3 pro vybudování vnitřních konstrukcí 
multifunkční auly. Návrh architekta Jose-
fa Pleskota počítal se zachováním původní 
ocelové konstrukce plynojemu, k tomu však 
bylo nutno učinit náležitá opatření. Přede-
vším byl zvon plynojemu (tvořící dnes stře-
chu) konstrukčně upraven na novou funkci 
a zatížení. Byl pod něj, ještě před zvedáním, 
umístěno předepjaté prostorové vzpínadlo, 
zajišťující přerozdělení vnitřních sil tak, aby 
většina stávajících prvků vyhověla a nebylo 
nutno je zesilovat. Po vyzvednutí zvonu se 
po obvodu konstrukce doplnil počet sloupů 
na dvojnásobek, takže síly od horizontál-
ního zatížení ze zvonu přenáší do pláště 
plynojemu 32 sloupů. Nové sloupy byly 
v polovině výšky a ve vrcholu stabilizovány 
vzpěrami, uchycenými ke konstrukci plyno-
jemu, aby nedošlo k  vybočení nebo rotaci 
celé konstrukce zvonu. Poté již následovaly 
stavební práce samotné. V rámci první etapy 
šlo o montáž zesilujících příhradových nos-
níků k hlavním nosným prvkům zvonu. Touto 
konstrukční úpravou vznikl větraný prostor 
mezi stávajícím plechem zvonu a zateplenou 
skladbou střešního pláště, který byl využit 
pro uložení technologie. Ve vrchlíku střechy 
byl umístěn tambur (kruhový světlík), který 
prosvětluje prostor hlediště a  současně má 
i akustickou funkci. Jeho kruhová konstrukce 
má průměr 20,6 m a tvar obráceného kulo-
vého vrchlíku. Střechu tamburu tvoří ocelové 
vazníky, sbíhající se ve středu na kruhovém 

Vstupné presklenie
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a v neposlednom rade aj skutočnosťou, že v stavebníctve vykonávajú 
činnosti predovšetkým SZČO a malé podniky, ktoré nie sú personálne 
a  investične dostatočne silné na zabezpečenie potrieb vzdelávania. 
Keďže najvyššou prioritou odborných škôl sú duálne programy, ostá-
vajú tieto učebné odbory na okraji záujmu odborných škôl a postupne 
z ich ponuky vzdelávania vypadávajú. Potrebu duálneho vzdelávania 
z tohto pohľadu preto treba výrazne prehodnotiť. To, že je náš úsudok 
správny, dokazujú štatistické údaje o tom, koľko je v duálnom vzdelá-
vaní zapojených stavebných remeselníkov v súčasnosti. Podľa nášho 
názoru nie je cieľom mať všetkých žiakov v  duálnom vzdelávaní. 
Najmä preto, že naša legislatíva je odlišná napríklad od Nemecka, kde 
sú stavebné remeslá vykonávané len špecializovanými firmami, ktorej 
šéf dostane osobitné povolenie a  noví remeselníci sa u  takýchto 
firiem automaticky učia všetci. U nás tomu tak nie je, preto ani duálne 
vzdelávanie nemôže fungovať tak, ako tam. A bolo by načase to začať 
rešpektovať. Ďalej, pri riadení odborného vzdelávania a prípravy ces-
tou krajských samospráv sa stráca zo zreteľa vyšší verejný záujem, 
ktorým by malo byť zabezpečenie dostatku pracovnej sily v  rámci 
krajiny, a  to nielen pre priemysel, ale aj pre stavebníctvo, remeslá, 
dopravu a iné spoločensky nepostrádateľné služby. Učebné odbory 
v oblasti stavebníctva a remesiel sú spravidla náročné na materiálové 
a technologické vstupy pre praktickú prípravu a kraje nechcú alebo 
nedokážu finančne pokrývať tieto zvýšené nároky, preto postupne 
tieto učebné odbory privádzajú do útlmu. Pre krajinu to znamená 
neblahé následky v podobe potreby prijímania osôb z  tretích krajín 
a  stratu konkurencieschopnosti a  sebestačnosti. Vzhľadom na 
vážnosť dopadov tejto situácie na jednotlivé profesie a re-
meslá si Vás, vážený pán minister, dovoľujeme požiadať 
o osobné pracovné stretnutie s cieľom hľadať východiská 
pre zastavenie a obrat tohto negatívneho trendu. 

Pokračovanie:

Slovenský živnostenský zväz oslovil vo veci odborného 
vzdelávania a prípravy žiakov v učebných odboroch v ob-
lasti stavebníctva a remesiel ministra školstva SR listom zo 
dňa 21. 10. 2021, vyššie uverejnený. 

Sme toho názoru, že tento neuspokojivý stav v oblasti odbornej vý-
chovy nových kvalifikovaných pracovníkov pre stavebné odvetvia je 
vyvolaný jednak prílišným zameriavaním sa odborných škôl na systém 
duálneho vzdelávania a  jednak decentralizáciou riadenia odborného 
vzdelávania na krajské samosprávne kraje. Učebné odbory v oblasti 
stavebníctva a remesiel zahŕňajú predovšetkým také profesie, ktoré 
sa v podmienkach trhu práce vykonávajú formou samostatnej zárob-
kovej činnosti a nie pracovného pomeru, napr. maliar, kamenár, pod-
lahár, strechár a pod. Je to akiste jednou z príčin, prečo sa neobjavujú 
v štatistike odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potre-
by trhu práce. To ale neznamená, že na trhu je takýchto profesionálov 

Odborné vzdelávanie v oblasti 
stavebníctva a remesiel

ŠKOLSTVO

List prezidenta SŽZ Stanislava Čižmárika zo dňa 21. 10. 2021 Minis-
trovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavovi Gröhlingovi.

Vážený pán minister, dovoľte, aby som Vás ako Prezident SŽZ, 
v  mene Rady Slovenského živnostenského zväzu a  celej členskej 
základne, oslovil vo veci odborného vzdelávania a  prípravy žiakov 
v učebných odboroch v oblasti stavebníctva a remesiel. Sme hlboko 
znepokojení stavom v počte žiakov na stavebných remeselných od-
boroch, a to tých najzákladnejších pre realizáciu stavebných prác. Ide 
najmä o remeslá klampiar, tesár, strechár, murár, sústružník, frézar, 
ale aj iné. V podstate možno za neuspokojivú považovať situáciu vo 
všetkých základných stavebných remeslách. Nedostatok remesel-
níkov v  stavebníctve je alarmujúci. Je to aj následok nesprávneho 
prístupu k  vyhodnocovaniu potrieb pre stavebníctvo. Všeobecne 
sa očakáva, že podniky nahlásia, koľko a  akých odborníkov budú 
potrebovať. To sa však deje len vo veľkých podnikoch, ktorými sú 
najmä strojárenské, elektrotechnické, či chemické podniky. Staveb-
níctvo je v súčasnej dobe prevažne v rukách finančných investorov, 
či veľkých stavebných firiem, ktoré majú len organizačné zložky 
a remeselné práce si objednávajú u malých a drobných stavebných 
firiem. A preto nemajú žiadny záujem niečo nahlasovať. Mikropodni-
ky, z ktorých sa skladá vyše 90 % dnešných podnikov v stavebníctve, 
nemajú personálne ani finančné kapacity, aby vytvorili kvalifikovanú 
požiadavku na potrebu pracovných síl pre stavebníctvo. A tak sa na 
ministerstvo dostávajú deformované informácie, že nie je potrebné 
také, či onaké remeslo, lebo nikto nenahlasuje jeho potrebu. Tento 
absurdný stav má aj iný negatívny dôsledok, a to je ten, že nakoniec 
sa takéto remeslo vyradí zo systému (!). Obraciame sa preto na Vás, 
pán minister, aby sa v  systéme vyhodnocovania potrieb remesiel 
pre stavebníctvo a  možno i  v  iných oblastiach vykonala radikálna 
zmena. Navrhujeme, aby nad globálnym vyhodnocovaním potrieb pre 
stavebníctvo a  možno i  pre iné odbory prevzal späť kontrolu štát, 
teda ministerstvo školstva. A celkom jednoducho možno ako základ 
potrieb pre stavebníctvo na začiatok zobrať stav spred 15-20 rokov, 
kedy boli stavy v remeselnom školstve ako tak vyhovujúce. Zároveň 
chceme poukázať na to, že na mnohých školách pristupujú k obsa-
denosti remeselných odborov tak, že uprednostnia tie remeslá, ktoré 
nepotrebujú nákladnejšie vybavenie školy. Napríklad odbor strechár 
vyžaduje mať aj modely striech v  reálnej mierke a dodávať žiakom 
škridly na rezanie a kladenie. Samozrejme náklady na toto vybavenie 
sú oveľa vyššie, ako napríklad operátor stavebnej výroby, ktorý ne-
potrebuje dielne, ani modely striech a okrem toho je v praxi na stavbe 
podľa našich znalostí úplne nepoužiteľný, ale učí sa ho pomerne veľa 
na to, že ho vlastne vôbec netreba. Je však pre vedenie školy finančne 
výhodný. A tak sa vlastne plytvajú prostriedky nesprávnym smerom. 
Preto by bolo podľa nášho názoru potrebné výrazne prehodnotiť 
príspevky na žiaka podľa toho, ako je nákladné realizovanie výučby. 
Sme toho názoru, že tento neuspokojivý stav v oblasti odbornej vý-
chovy nových kvalifikovaných pracovníkov pre stavebné odvetvia je 
akiste negatívne ovplyvnený aj prílišným zameriavaním sa odborných 
škôl na systém duálneho vzdelávania a  decentralizáciou riadenia 
odborného vzdelávania na samosprávne kraje. Spomínané učebné 
odbory v stavebníctve a remeslách nie sú vhodné pre výučbu formou 
duálneho vzdelávania, napr. kvôli zabezpečeniu povinností BOZP, 
neexistencii prevádzok v stavebníctve, kde by sa mohli žiaci vyučovať 

https://www.szz.sk/
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v  remeslách dostatok. Práve naopak, nedostatok kvalifikovaných 
remeselníkov pretrváva a  je čoraz výraznejší. Spomínané učebné 
odbory nie sú vhodné pre výučbu formou duálneho vzdelávania, 
napr. kvôli zabezpečeniu povinností BOZP, neexistenciich prevádzok 
v stavebníctve, kde by sa mohli žiaci vyučovať a v neposlednom rade 
aj skutočnosťou, že v stavebníctve vykonávajú činnosti predovšetkým 
SZČO a malé podniky, ktoré nie sú personálne a  investične dosta-
točne silné na zabezpečenie potrieb vzdelávania. Keďže najvyššou 
prioritou odborných škôl sú duálne programy, ostávajú tieto učebné 
odbory na okraji záujmu odborných škôl a  postupne z  ich ponuky 
vzdelávania vypadávajú. Ďalej, pri riadení odborného vzdelávania 
a  prípravy cestou krajských samospráv sa stráca zo zreteľa vyšší 
verejný záujem, ktorým by malo byť zabezpečenie dostatku pracovnej 
sily v rámci krajiny, a to nielen pre priemysel, ale aj pre stavebníctvo, 
dopravu a iné spoločensky nepostrádateľné služby. Učebné odbory 
v oblasti stavebníctva a remesiel sú spravidla náročné na materiálové 
a technologické vstupy pre praktickú prípravu a kraje nechcú alebo 
nedokážu finančne pokrývať tieto zvýšené nároky, preto postupne 
tieto učebné odbory privádzajú do útlmu. Pre krajinu to znamená 
neblahé následky v podobe potreby prijímania osôb z  tretích krajín 
a stratu konkurencieschopnosti a sebestačnosti. 

Pokračovanie:

Následne sme dostali list od pána ministra, ktorý nasle-
duje:

Vážený pán prezident,

na základe Vášho listu zo dňa 21. októbra 2021 vo veci odborného 
vzdelávania a prípravy žiakov v učebných odboroch pre oblasť sta-
vebníctva a remesiel Vám zasielam nasledovné stanovisko.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vníma rozdielne podmien-
ky v príprave žiakov pre rôzne výrobné sektory, ktoré sa najvýraznej-
šie prejavujú predovšetkým pri príprave žiakov na remeselné a ďalšie 
povolania, ktoré sú vo veľkej miere vykonávané formou živnostenské-
ho podnikania alebo v rámci malých a stredných podnikov.

V tomto zmysle zákon o odbornom vzdelávaní už od svojho obsahuje 
tri možnosti prípravy žiakov v učebných alebo študijných odboroch 
na stredných školách - praktické aj teoretické vyučovanie výlučne 
v  škole; teoretické vyučovanie v  škole a  praktické vyučovanie na 
pracovisku zamestnávateľa alebo prípravu žiakov v systéme duálneho 
vzdelávania pre konkrétneho zamestnávateľa. V zmysle zákona o od-
bornom vzdelávaní ani jeden z týchto spôsobov nie je zo strany štátu 
zvýhodnený a  je len na zamestnávateľovi pre aký spôsob prípravy 
žiakov sa rozhodne.

S cieľom podporiť predovšetkým vstup malých a stredných podnikov 
a  samostatne zárobkovo činných osôb do praktického vyučovania 
bolo prostredníctvom noviel zákona o odbornom vzdelávaní umož-
nené zriaďovať pracoviská praktického vyučovania aj konzorciám 
zamestnávateľov malých a  stredných podnikov pričom boli zjed-
nodušené postupy pri ich certifikácií alebo poskytovať praktické 
vyučovanie žiakom v  nadpodnikových vzdelávacích centrách, ktoré 
budú využívať zdroje viacerých zamestnávateľov a  umožnia lepšiu 
koordináciu odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnáva-
teľov a stavovských a profesijných organizácií.

V  oblasti inovácií obsahu vzdelávania sa zavádza osobitný model 
experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných od-
borných školách, ktorého cieľom je ešte viac zosúladiť potreby trhu 
práce a  zamestnávateľov s  ponukou odborov vzdelávania, čo bude 
zabezpečené prostredníctvom podávania návrhov na nové odbory 
vzdelávania cez vecne príslušné stavovské organizácie a  profesijné 
organizácie.

Príprava žiakov v  učebných a  študijných odboroch, predovšetkým 
jeho praktická zložka je proces, ktorý ak má byť zabezpečená jeho 
najvyššia kvalita, má vysoké nároky na personálne, materiálno-
technické aj finančné zabezpečenie, ktoré je možné zabezpečiť len 
združovaním prostriedkov z viacerých zdrojov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej republi-
ky oceňuje dlhodobý záujem Slovenského živnostenského zväzu 
o prípravu žiakov na povolanie a spoluprácu so strednými odbornými 
školami. S Vašimi návrhmi a podnetmi sa bude sekcia stredných škôl 
a celoživotného vzdelávania v najbližšom období zaoberať.

https://www.minedu.sk/
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Naša priemyslovka rada súťaží
Rok 1960 je rokom, od ktorého sa začala písať história 
našej priemyslovky, teda SPŠ stavebnej v  Žiline. Už 
viac ako šesť desaťročí získavajú v jej laviciach odborné 
vzdelanie mladí ľudia, ktorým učarovalo stavbárske 
remeslo. Byť absolventom „Žilinskej stavebnej priemy-
slovky“ bolo v minulosti, ale i v súčasnosti, symbolom 
odbornosti a  spoľahlivosti. Študijnými výsledkami 
a úspechmi svojich žiakov si dokázala postupne vybu-
dovať vynikajúce meno medzi školami so  zameraním 
na stavebníctvo. Tisícky absolventov šíria jej dobré meno po celej 
našej republike a v  zahraničí. Úspechy našej školy, jej vysoký kre-
dit v odbornom vzdelávaní a odozva našich bývalých študentov na 
skutočnosť, že odborné vedomosti získané na našej škole im dali 
pevný základ do praxe, ale aj na vysokoškolské štúdium, sú odrazom 
kvalitnej práce učiteľov odborných predmetov. Aby tomu bolo tak, 
musia sa učitelia sústavne vzdelávať a dopĺňať si odborné poznatky 
z praxe. Vzdelávať sa znamená učiť sa ovládať nové grafické progra-
my, zúčastňovať sa odborných exkurzií, webinárov, byť v neustálom 
spojení so stavebnými firmami a  organizáciami. Dnes vyučujeme 
programy Revit, AUTOcad, Cenkros, CIVIL 3D, Microstation, Kokeš, 
Sketchup Ovládanie týchto programov nám umožňuje zapájať sa do 
rôznych súťaží organizovaných stavebnými firmami. So žiakmi pra-
cujeme s týmito programami na hodinách, ale i  formou krúžkov po 
vyučovaní. V septembri 2020 sme začali realizovať projekt s názvom 
„IMAGRAM-Inovujeme, Modernizujeme, Aktivujeme GRAMotnosti“ 
zameraný na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy ref-
lektujúce potreby trhu. Projektové obdobie trvá do roku 2022. V rám-
ci projektu sú realizované viaceré aktivity, ako napríklad pedagogické 
kluby, extra hodiny, krúžková činnosť, odborné exkurzie, vzdelávania 
učiteľov alebo modernizácia vybavenia. Vďaka projektu a nasadeniu 
učiteľov a  žiakov sa pravidelne zapájame do stredoškolskej od-
bornej činnosti a dosahujeme výborné výsledky. Iba v minulom 
školskom roku v odbore stavebníctvo, geodézia a kartografia v ce-
loštátnom kole získal žiak Tomáš Knotek s prácou Reštaurácia Stará 
Myjava (drevený modulový konštrukčný systém) 1. miesto a  žiaci 
Lukáš Jurkovič, Daniel Dudášik, Ivan Sádecký s prácou Revitalizácia 
objektov a verejného priestoru v obci Lokca 3. miesto. Do celoštátnej 
súťaže Velux rodinný dom, ako i súťaže YTONG, ktorých cieľom 
je podporiť kreativitu žiakov a  podeliť sa o  skúsenosti z  praxe, sa 
zapájame už 14 rokov a stále sa môžeme tešiť z  pekných úspechov. 
Žiaci sa umiestňujú na prvých priečkach a odnášajú si nielen ceny, ale 
aj vzácne skúsenosti. Majú tiež možnosť overiť si v praxi používanie 
grafických programov REVIT a AUTOcad, ktoré na našej škole vyuču-
jeme. Na projektoch do súťaže pracujeme v rámci krúžkov, o ktoré je 

zo strany žiakov veľký záujem. Môžu si na praktickom príklade vyskú-
šať svoj um, zručnosti a kreativitu v príprave a následnej vizualizácii 
projektu rodinného či bytového domu. Obľúbenou súťažou je taktiež 
GARDEN SEMMELROCK, ktorej predmetom je vypracovanie štú-
die/návrhov záhradnej architektúry rodinných domov ako aj verejných 
priestorov. V minulom školskom roku sme získali v rámci Slovenska 
dve prvé miesta a ocenenie za kreatívny nápad. Naši žiaci prezento-
vali tiež svoje práce na Medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii  
STAVOKS v kategórii architektúra, dizajn a model, ktorú organizu-
je Stavebná fakulta-Vysoké učení technické Brno, kde Samuel Klimík 
a Matej Mičky získali 1. miesto. Žiaci sa zaujímajú tiež o fotografické 
súťaže. 8.ročník medzinárodnej študentskej fotografickej súťaže vo 
Vysokom Mýte “Inženýrska stavba 2019“ nám priniesol 1. miesto. 
Žiaci odboru geodézia, kartografia a kataster sa zúčastňujú Medzi-
národnej súťaže IG5 (medzinárodný geodetický päťboj), v ktorej 
súťaží 17 stredných geodetických a stavebných škôl. Naša škola bola 
tiež organizátorom jedného z  ročníkov. Nesmieme zabudnúť ani na 
obľúbené matematické súťaže ako iBOBOR, Matematický klo-
kan. Okrem už spomínaného projektu „IMAGRAM „ sme sa 
zapojili i do Projekt Erazmus+. V roku 2021 získala naša škola akre-
ditáciu na projektové obdobie 2021-2027 a počas tohto obdobia má 
garantované prostriedky na realizáciu mobilít pre učiteľov a žiakov. Za 
projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom „PREDICT-Prompt 
Revolution in Education with Information and Communica-
tions Technology“ sme získali prvé miesto v  kategórii „odborné 
vzdelávanie a  príprava“. Stredná priemyselná škola stavebná 
sídli v  centre Žiliny a  v  školskom roku 2022/2023 otvára 
študijné odbory:

• 3650 M STAVITEĽSTVO
• 3917 M 06 TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY  

V STAVEBNÍCTVE
• 3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

Žiaci 1. ročníka na odbore staviteľstvo si volia  
špecializáciu:
• Konštrukcie pozemných stavieb
• Pozemné stavby a architektúra
• Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Počet prijímaných žiakov v školskom roku 2022/2023  
do 1. ročníka je pre odbor:

• 3650 M Staviteľstvo-116 žiakov
• 3917 M 06 Technické a informatické služby v stavebníctve 

-10 žiakov
• 3692 M Geodézia, kartografia a kataster-24 žiakov

Kontakt: Stredná priemyselná škola stavebná Žilina,  
Veľká Okružná 25, 010 01 Žilina 
TEL: 041/ 562 13 31, FAX: 041/ 500 10 41  
spssza@spssza.sk, www.spssza.sk

Autor: Ing. Lukáš Játy, PhD., 
Riaditeľ školy

http://www.spssza.sk/
http://www.spssza.sk/download/6e24c9c7-2021-11-19.pptx
http://www.spssza.sk/download/c8e8d226-2021-11-18.mp4
http://www.spssza.sk/download/c8e8d226-2021-11-18.mp4
http://www.spssza.sk/download/1cff70a2-2021-11-22.com)%20(1)
http://www.spssza.sk/download/6e24c9c7-2021-11-19.pptx
http://www.spssza.sk/download/c8e8d226-2021-11-18.mp4
mailto:spssza@spssza.sk
http://www.spssza.sk
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Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica je strednou odbornou 
školou zameranou na prípravu odborníkov v stavebníctve a v poly-
grafii. Má dve organizačné zložky – Strednú odbornú školu stavebnú 
a  Strednú priemyselnú školu stavebnú. Je Centrom odborného 
vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v  rámci Banskobystrického 
samosprávneho kraja. Žiakom poskytujeme komplexné služby – te-
oretické vyučovanie, praktické vyučovanie, ubytovanie v  školskom 
internáte, školské stravovanie, štúdium s  rozšíreným vyučovaním 
telesnej a športovej výchovy v študijnom odbore operátor stavebnej 
výroby a aktivity pre účelné využitie voľného času. Svoju činnosť vy-
konávame v modernom areáli. Trhu práce a zamestnávateľom ponú-
kame prípravu odborníkov v takých odboroch, ktoré sú spoločensky 
požadované a absolventi v nich nájdu uplatnenie. Mnohí absolventi 
študijných odborov ďalej študujú na vysokých školách. Tematicky sa 
zameriavame na obnoviteľné zdroje energie, energetickú efektívnosť 
a ochranu životného prostredia. Uskutočňujeme tiež celoživotné vzde-
lávanie formou vzdelávacích kurzov a skúšok na získanie a overenie 
odbornej spôsobilosti. Modernizáciu výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu a prevádzky školy vykonávame aj prostredníctvom finančných 
prostriedkov získavaných z  rozvojových a  európskych projektov, 
z  finančných prostriedkov od zriaďovateľa a  z  vlastných finančných 
zdrojov. Pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu škola 
úzko spolupracuje so stavovskými organizáciami a  konkrétnymi 
zamestnávateľmi. Žiaci školy sa zúčastňujú na rôznych regionál-
nych, celoslovenských a medzinárodných vedomostných súťažiach, 
súťažiach zručností, športových a  kultúrnych podujatiach. Hlavným 
motívom všetkých zamestnancov školy je kvalitná príprava odbor-
níkov v stavebníctve a polygrafii v študijných a učebných odboroch, 
v ktorých absolventi nájdu po ukon-
čení štúdia uplatnenie. Tu sa však 
boríme s  dlhodobým nezáujmom 
žiakov základných škôl a ich rodičov 
o  štúdium v  stavebných študijných 
a učebných odboroch. V sieti odbo-
rov máme strechárske odbory tesár, 
strechár, klampiar. Štúdium v  nich 
pre spomínaný nezáujem už niekoľ-
ko rokov neotvárame. Kvalifikovaní 
majstri odbornej výchovy odišli do 
dôchodku, nových sme neprijímali, 
pretože by nemali koho učiť. Pre 
školský rok 2022/2023 plánujeme 
otvoriť odbor strechár v  počte 10 
žiakov. Robili sme zodpovedný nábor 
v  základných školách online for-

mou, oslovili sme aj CSS ohľadom pomoci pri propagovaní štúdia, 
pri materiálnom zabezpečení štúdia, pri personálnom zabezpečení. 
Definitívne doriešenie materiálnych a personálnych otázok môžeme 
robiť len vtedy, ak sa nám do prvého ročníka prihlásia žiaci. Strechári, 
ak máte synov, vnukov, krstných, prípadne iných príbuzných, ktorí 
končia 9. ročník základných škôl, informujte ich o možnosti štúdia 
v Spojenej škole v Banskej Bystrici – Kremničke. Ďalšie informácie 
nájdete na webovej stránke: https://stavebnabb.edupage.org/ 
prípadne na čísle telefónu 0905 326 028.

Kontakt: 
Spojená škola, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica 
TEL: 048/410 2275, 0905 279 104
sekretariat@stavebnabb.eu 
www.stavebnabb.edupage.org

Autor: PaedDr. Milan Ponický,  
Riaditeľ školy

Keď máš chuť a možnosti a nemáš s kým...

https://stavebnabb.edupage.org/
mailto:sekretariat@stavebnabb.eu
http://www.stavebnabb.edupage.org
https://stavebnabb.edupage.org/
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Na konferenci Izolace 2022, pořádané expertní kanceláří A.W.A.L. 
v rámci veletrhu STŘECHY PRAHA, byly ve čtvrtek 3. 3. 2022 slav-
nostně vyhlášeny výsledky 11. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše 
- soutěže vysokoškolských studentských prací věnovaných střechám. 
Do soutěže bylo tentokrát přihlášeno 29 prací, zpracovaných ve škol-
ním roce 2020/2021. Sešly se z 5 vysokých škol České a Slovenské 
republiky, které se ještě problematice střešních plášťů věnují. Soutěž 
je pořádána každoročně na počest předčasně zesnulého milovníka 
a znalce střech, Doc. Ing. Antonína Fajkoše, CSc. Jejím cílem je vy-
hledávat mladé talenty se zájmem o střechy a napomoci jejich etablo-
vání v oboru. Za dobu pořádání soutěže jí prošlo už 226 studentských 
prací a  někteří z  jejich autorů se skutečně vydali na profesionální 
dráhu v oboru střech. Tentokrát se soutěžilo ve čtyřech kategoriích:

GRAFICKÁ PRÁCE – ploché střechy,
GRAFICKÁ PRÁCE – šikmé střechy,
TEXTOVÁ PRÁCE,
JUNIOR STAR,

přičemž jasnou převahu měly ploché střechy se 13 soutěžními pra-
cemi. Společná všem přihlášeným pracím ale byla vysoká úroveň 
a  tradiční porota v  čele s  Profesorem Jozefem Oláhem měla zase 
o  něco těžší úlohu, když měla vybrat ty nejlepší. Její rozhodnutí 
dopadlo následovně:

Kategorie Grafická práce - Ploché střechy:

1. místo - Ing. Patrik Pokorný (VUT Brno)

Název práce: Penzion Amerika

Odborný garant: Ing. Lubor Kalousek Ph.D.

2. místo - Ing. Marek Vaníček (VUT Brno)

Název práce: Obvodní oddělení Policie ČR, Brno-Černovice

Odborný garant: Ing. et Ing. Petr Kacálek, 
Ph.D.

3. místo - Ing. Slávka Pobucká (VUT Brno)

Název práce: Administrativní dům v Rožnově 
pod Radhoštěm

Odborný garant: Ing. et Ing. Petr Kacálek, 
Ph.D.

Kategorie Grafická práce - Šikmé 
střechy:

1. místo - Ing. Michal Kadnár  
(UNIZA Žilina, Slovensko)

Název práce: Horský hotel

Odborný garant: Ing. Pavol Ďurica, CSc.

2. místo - Bc. Tomáš Janča (VUT Brno)

Název práce: Bytový dům Buchlovice

Odborný garant: Ing. Tomáš Petříček, Ph.D.

3. místo - Bc. Romana Milová (UNIZA Žilina)

Název práce: Horský penzión

Odborný garant: Ing. Peter Juráš, PhD.

Kategorie Textová práce:

1. místo - Ing. Alena Vargová (TUKE Košice)

Název práce: Administratívna budova - Obnova

Odborný garant: Doc. Marián Vertaľ, PhD.

2. místo - Ing. Tomáš Navara (VŠTE České Budějovice)

Název práce: Doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech na 
bázi fólií lehkého typu

Odborný garant: Ing. Jan Plachý, Ph.D.

3. místo - Ing. Lucia Bukovinská (UNIZA Žilina)

Název práce: Prínosy extenzívnej vegetačnej strechy v  zimnom 
období na základe merania

Odborný garant: Ing. Peter Juráš, PhD.

Kategorie Junior STAR:

Ocenění - Nikola Nevařilová (VŠTE České Budějovice) 

Název práce: Studie rekonstrukce šikmé střechy

Garant: Ing. Jan Plachý, Ph.D.

Porota se shodla na tom, že úroveň prací se rok od roku zvyšuje. To 
je potěšující, neboť se tím daří naplňovat hlavní cíl soutěže - zajistit 
oboru střech zanícené pokračovatele Docenta Fajkoše mezi mladou 
generací. Vítězové si ze slavnostního ceremoniálu odnesli spolu 
s diplomy ceny v celkové hodnotě 50 000 Kč. Velký dík v této sou-
vislosti patří partnerům soutěže - bez jejich podpory a  finančního 
přispění by nebylo možno klání nadějných studentů organizovat 
a ohodnotit jejich úsilí zajímavými cenami. Sponzory MAF 2021 byly 
firmy: Awal, Bramac, Dörken, Izomex, Prefa Aluminiumprodukte, SFS 
Group, Stav-Invest, TOPWET, Satjam a Wienerberger/Tondach.

(ge)

Výsledky MAF 2021 již známe!

https://memorial-af.cz/
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Popri nosných témach, ako sú nový stavebný zákon, zdražovanie 
stavebných materiálov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily či 
potreba dočerpať eurofondy, musí sektor stavebníctva venovať po-
zornosť aj príprave budúcej kvalifikovanej pracovnej sily. Sektorová 
rada pre stavebníctvo, geodéziu a  kartografiu však má pripravený 
akčný plán na riešenie výziev trhu práce do roku 2030. O všetkých 
týchto trendoch diskutovali členovia Sektorovej rady na svojom de-
viatom rokovaní dňa 1. 2. 2022. „Čeliť týmto výzvam bude možné 
aj vďaka dokumentu Sektorová stratégia rozvoja ľudských 
zdrojov, ktorá analyzuje stav sektora z  hľadiska ľudského kapitálu 
v súčasnosti, aj s predpokladom do roku 2030“, skonštatoval predse-
da Sektorovej rady Pavol Kováčik s tým, že v nadväznosti na zistenia 
stratégia definuje súbor opatrení a aktivít, ktoré zabezpečia, že sektor 
bude disponovať kvalifikovanou pracovnou silou aj v roku 2030. Ciele 
a opatrenia nastavené v sektorovej stratégii majú dlhodobý pozitívny 
vplyv, na ich zadefinovaní spolupracovali odborníci, členovia  Sekto-
rovej rady, zástupcovia reprezentatívnych zamestnávateľov, stredných 
a vysokých škôl, experti z prostredia stavebníctva. Nutná je aktuali-
zácia obsahu učebných a študijných odborov na stredných školách 
a študijných programov na vysokých školách o konkrétne inovačné 
prvky, ktoré Sektorová rada zadefinovala. Okrem budúcich absolven-
tov sa musí Slovenská republika začať intenzívnejšie venovať vzde-

lávaniu dospelých, teda tých, ktorí sú v produktívnom veku, a tiež sa 
ich technologické inovácie týkajú. V stavebníctve bude kľúčové ďalšie 
vzdelávanie dospelých u živnostníkov, malých a stredných podnikate-
ľov. Okrem toho akčný plán vymedzuje kroky pre návrh legislatívnej 
úpravy v  oblasti finančnej motivácie a  daňových úľav pre zamest-
návateľov vstupujúcich do vzdelávacieho procesu. „Takýto krok by 
podporil skvalitnenie výučby budúcich absolventov, čím by zosúladil 
požiadavky trhu práce v rámci vzdelávacieho systému”, potvrdil Pavol 
Kováčik. Sektorová stratégia bude v najbližšom období zverejnená na 
webe národného projektu www.sustavapovolani.sk Realizátorom 
národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu 
trhu práce v SR, uskutočňovaného pod gesciou ministerstva práce, 
je výskumno-štatistická spoločnosť Trexima Bratislava. Projekt je 
realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v  rámci 
operačného programu Ľudské zdroje. (Poznámka: členom Sektorovej 
rady je Marek Nepela, Riadny člen CSS - Realizátor, StrechoStav, 
s.r.o., Martin.)

Autor: Ing. Michal Hrnčiar,  
Tajomník Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, 
Úsek produktivity a zamestnanosti,  
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Sektor stavebníctva má plán na riešenie 
výziev trhu práce do roku 2030

ČLENSKÉ INŠTITÚCIE 

Výzva Slovenského živnostenského zväzu. Výzva sa týka 
súvislostí s  regulačným rámcom pri používaní azbestu, ktorý sa 
v  súčasnosti riadi Smernicou o  ochrane pracovníkov pred rizikami 
súvisiacimi s  vystavením azbestu pri práci 2009/148/EC. Táto 
smernica stanovuje pre celú EÚ záväznú limitnú hodnotu vystavenia 
sa  pri práci (OEL) s azbestom 0,1 vlákna/cm3 ako 8-hodinový časový 
priemer, pričom niektoré členské štáty si zvolili prísnejšie limity, ako 
napríklad Holandsko. Komisia sa rozhodla znovu otvoriť túto smerni-
cu a v rámci nej sa minulý rok začal dialóg so sociálnymi partnermi. 
Okrem toho vlani v októbri získala v Európskom parlamente širokú 
podporu pre nezáväznú správu (non-binding report), ktorá obsahuje 
požiadavku na radikálne nižšie OEL a žiada jej zníženie na 0,001 vlák-
na/cm3 ako 8-hodinový časovo vážený priemer. EBC a FIEC následne 
vydali spoločnú tlačovú správu (joint press release) a stretli sa spolu 
s predstaviteľmi DG EMPL. Hlavné poznatky boli nasledovné:
• komisia pripravuje návrh materiálu Hodnotenia vplyvu (IA) na 
základe vedeckých a  sociálno-ekonomických prvkov, konzultácií so 
sociálnymi partnermi EÚ, externej štúdie, vedeckých informácií od 
RAC agentúry ECHA a Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu 
zdravia (ACSH) 
• výzva na predloženie dôkazov je zverejnená od 22. 2.–22. 3. 2022 
Zdravie a bezpečnosť pri práci – ochrana pracovníkov pred vystave-
ním azbestu (europa.eu)
• komisia nabáda priemysel, aby čo najskôr kontaktoval príslušné 
vnútroštátne orgány

• DG EMPL má záujem dozvedieť sa viac o implementácii najnižšej 
existujúcej prahovej hodnoty uplatňovanej v Holandsku (0,002 vlák-
na/cm3).

Očakáva sa, že Komisia nakoniec zverejní legislatívny návrh v treťom 
štvrťroku 2022 spolu s príslušným hodnotením vplyvu. V tejto súvis-
losti Vám dávame túto tému  do pozornosti, aby ste mohli očakávať 
ďalší postup v  nasledujúcom období. VÝZVA pre členov CSS: 
Slovenský živnostenský zväz uvíta príspevky strechárskych firiem 
o reálnych limitoch expozície na pracovisku pri odstraňovaní azbestu. 
Svoje príspevky zasielajte na adresu: sekretariat@szz.sk 

Prirodzene, akékoľvek ďalšie údaje alebo informácie, o  ktorých si 
myslíte, že by mohli byť relevantné, sú viac než vítané. EBC bude 
pokračovať v úzkej spolupráci s Európskou komisiou, FIEC a  všet-
kými príslušnými zainteresovanými stranami, aby sa zasadzovala za 
realistický limit pracovnej expozície (OEL) pre azbest. EBC= Európska 
konfederácia staviteľov a  Slovenský živnostenský zväz je jedným 
z  členov tejto konfederácie.

www.szz.sk

AZBEST

http://www.sustavapovolani.sk
http://europa.eu
mailto:sekretariat@szz.sk
http://www.szz.sk
https://www.szz.sk/
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Podnikateľské kilečko II.
Vláda SR dňa 2. 2. 2022 schválila tzv. „Podnikateľské kilečko 
II.“, teda balík 198 opatrení, ktoré majú podnikateľom zjednodušiť 
povinnosti a  znížiť byrokraciu. Ako uviedlo Ministerstvo hospodár-
stva SR na svojej stránke, medzi opatreniami sa nachádzajú také, 
ktoré sa týkajú všetkých podnikateľov, ale aj také, ktoré pomôžu len 
niektorým segmentom – napr. gastro prevádzkam. Podnikateľské 
kilečko II. pozostáva z námetov verejnosti, jedným z cieľov 
je aj zvýšiť motiváciu podnikať. Cieľom Podnikateľského kilečka 
II. je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania, a  tým 
zvýšiť motiváciu k  začatiu a  rozvoju podnikania, poskytnúť 
konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a v konečnom 
dôsledku zlepšiť postavenie Slovenska v medzinárodných rebríčkoch 
hodnotiacich stav podnikateľského prostredia. Podnety na zlepšenie 
podnikania mohla posielať verejnosť, pričom tieto návrhy následne 
dôkladne analyzovali odborníci, rokovalo sa tiež so zástupcami pod-
nikateľov aj samotnými gestormi regulácie. Vybrali sa tak opatrenia 
bez významných vplyvov na rozpočet verejnej správy. „Väčšina zmien 
spočíva v  úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú 
neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. 
Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi vyhodnotená 
absencia relevancie či účelnosti. V  niektorých prípadoch je zmena 
iniciovaná v dôsledku identifikácie efektu gold-platingu, t. j. ustano-
veniu prísnejšej miery regulácie, ako vyžadujú minimálne štandardy 
legislatívy EÚ,“ uvádza sa v  dôvodovej správe. Zoznam niekto-
rých opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia 
z Podnikateľského kilečka II: medzi 198 predloženými zmenami 
v zákonoch sú napríklad: 

• umožnenie predaja nepotravinárskeho tovaru aj po uplynutí jeho 
expirácie,

• dokumenty z elektronickej schránky by mali byť použiteľné na 
právne úkony bez zaručenej konverzie,

• zjednodušenie povinnosti hlásenia pobytu zahraničných hostí,

• autoškoly budú môcť vyučovať prostredníctvom e-learningu,

• liberalizácia hygienických požiadaviek v  gastro prevádzkach 
stanovením nižšieho počtu umývadiel,

• zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pô-
vodne 60 dní na 30 dní), 

• zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o ener-
getike,

• zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverej-
ňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov,

• zavedenie práva dodávateľa elektriny / plynu započítať vzniknutý 
preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy,

• zdobrovoľnenie zostavenia účtovnej závierky podľa IFRS pre 
vybrané obchodné spoločnosti,

• zrušenie podmienky zamestnávania minimálne 10 zamestnancov 
v stálom pracovnom pomere, potrebnú na vydanie oprávnenia 
na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení,

• zavedie sa možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov 
a elektronických cigariet cez internet,

• predĺži sa oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnos-
ti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu, a to z 2 na 4 roky 
od jej založenia,

• liberalizácia podmienok vzdelania a  praxe na prevádzkovanie 
detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva,

• v Obchodnom registri by sa malo dať do piatich pracovných dní 
opraviť alebo zosúladiť údaje, ktoré sú v ňom uvedené.

Dátum účinnosti zákona, ktorý obsahuje opatrenia na zlepšenie 
podnikateľského prostredia, je 1. 5. 2022. Ministerstvo hospodárstva 
SR zbiera naďalej aj ďalšie podnety, ktoré budú obsahom Podnikateľ-
ského kilečka III. Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia je 
možné zaslať na adresu: sekretariat@szz.sk 

www.szz.sk

mailto:sekretariat@szz.sk
http://www.szz.sk
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Uľahčenie zeleného verejného obstarávania 
v energetike

Od roku 2019 sme partnermi projektu XPRESS, financovaného EÚ, ktorý poskytuje podporu ve-
rejným obstarávaniam s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi verejným sektorom a malými a strednými 
podnikmi (MSP) pri zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v regiónoch. 

XPRESS spustil nástroj na vyhľadávanie partnerov Matchmaking Tool, ktorého cieľom je uľahčiť 
prepojenie medzi MSP ponúkajúcimi riešenia v oblasti OZE a verejnými orgánmi, ktoré sú ochotné 
ich využívať. 

V našom nástroji budete môcť upraviť svoj profil, vybrať technológie OZE, ktoré dokážete ponúknuť 
a požiadať o spojenie so všetkými používateľmi. 

Okrem toho budú registrované orgány verejnej správy na našej platforme zverejňovať svoje výzvy 
na predkladanie ponúk v oblasti OZE! Náš Matchmaking Tool potom vyhľadá výzvy vhodné práve pre 
Vás. 
Pozrite si našu webovú platformu a zaregistrujte sa, aby ste mali možnosť komunikovať s verejnými 
orgánmi, ktoré vyhlasujú výzvy na predkladanie ponúk priamo v nástroji Xpress Matchmaking Tool.
Nové obchodné príležitosti sú vzdialené iba jeden klik! 

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme, kontaktujte nás na email: sekretariat@szz.sk 

mailto:info%40xpress-h2020.eu?subject=
mailto:https://www.xpress-h2020.eu/?subject=
mailto:https://matchmaking.xpress-h2020.eu/?subject=
https://matchmaking.xpress-h2020.eu/register-as-sme/
mailto:sekretariat@szz.sk
mailto:https://www.facebook.com/xpressh2020/?subject=
mailto:https://twitter.com/xpressh2020?subject=
mailto:https://www.linkedin.com/company/xpressh2020/?subject=
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Cech strechárov Slovenska spolupracuje so ZSPS Zväzom sta-
vebných podnikateľov Slovenska na úspešnom projekte „Zelená 
dohoda pre budovy” (GreenDeal4Buildings), ktorý v  rámci ino-
vačného programu EÚ Horizont 2020 zriadi v Česku a na Slovensku 
okrúhle stoly na implementáciu iniciatívy inteligentného financovania 
inteligentných budov. Na základe ZSPS zrealizovaného mapovania 

Projekt: Zelená dohoda pre budovy
stakeholderov CSS využil ponuku na členstvo v okrúhlych stoloch, 
ktoré budú trvalé multilaterálne diskusné fóra, a tiež členstva v od-
borných skupinách. Workshop sa bude vždy zameriavať na technickú 
časť okrúhlych stolov k financovaniu investícií pre naplnenie cieľov 
Európskej Zelenej Dohody v  sektore stavebníctva. Výsledky tohto 
workshopu budú podkladom pre rokovanie okrúhlych stolov na poli-
tickej úrovni. Tromi členmi v okrúhlych stoloch a v odborných skupi-
nách sa za CSS stali: Doc. Ing. arch. et. Ing. Milan Palko, PhD. – STU 
v Bratislave SvF – Pridružený člen CSS, Marek Nepela – StrechoStav 
s.r.o., Martin – Riadny člen CSS a Stanislav Čižmárik – Podpredseda 
CSS, Prezident SŽZ.

www.zsps.sk

ZVÄZ STAVEBNÝCH

SLOVENSKAZSPS

http://www.zsps.sk
mailto:https://www.zsps.sk/web/?subject=
mailto:https://www.zsps.sk/web/index.php/eu-projekty?subject=
mailto:https://www.raves.sk/o-nas/?subject=
https://www.raves.sk/o-nas/
mailto:https://www.raves.sk/o-nas/?subject=
mailto:servis%40raves.sk?subject=
https://packagingoftheworld.com/2019/12/repa-winery-jeruzalem-2018.html
https://www.facebook.com/68designstudio/photos
https://www.linkedin.com/in/j%C3%A1n-cimra-29831153/
https://www.instagram.com/jancimra38/
https://www.youtube.com/watch?v=8-OQfbhTWDc
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ÚRAD SKSI 
BRATISLAVA 
Mýtna 29, 
810 05 Bratislava 
tel.: +421 906 101 901
e-mail: sksi@sksi.sk 

REGIONÁLNA  
KANCELÁRIA 
BRATISLAVA

Mýtna 29, 
810 05 Bratislava
 tel.: +421 906 101 920 
mobil: +421 901 914 575 
e-mail: sksiba@sksi.sk

REGIONÁLNA  
KANCELÁRIA 
TRNAVA

Hornopotočná 1, 
917 01 Trnava
tel.: +421 906 101 930
mobil: +421 901 914 576
e-mail: sksitt@sksi.sk

REGIONÁLNA  
KANCELÁRIA 
ŽILINA

Vysokoškolákov 8556/ 33B, 
010 08 Žilina 
tel.: +421 906 101 950
mobil: +421 918 159 384
e-mail: sksiza@sksi.sk

REGIONÁLNA 
KANCELÁRIA  
BANSKÁ BYSTRICA

Kollárova 2, 974 01  
Banská Bystrica
tel.: +421 906 101 940
mobil: +421 901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk

REGIONÁLNA  
KANCELÁRIA 
KOŠICE

Južná trieda 93,  
040 01 Košice
tel.: +421 906 101 960
mobil: +421 901 914 579
e-mail: sksike@sksi.sk

www.sksi.sk

HLAVNÉ ČINNOSTI SKSI 
•   organizuje a vykonáva autorizačné skúšky a skúšky odbornej  

spôsobilosti pre stavbyvedúcich, stavebný dozor a energetickú 
certifikáciu,

•   vydáva oprávnenia na autorizáciu a odbornú spôsobilosť,

•   vedie zoznam autorizovaných inžinierov, register hosťujúcich 
osôb a evidenciu odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti 
stavbyvedúceho, stavebného dozoru a energetickú certifikáciu,

•   uznáva odbornú kvalifikáciu v odbore stavebníctvo,

•   organizuje odborné vzdelávacie podujatia a prípravné seminá-
re pre autorizovaných stavebných inžinierov a tým podporuje aj  
celoživotné vzdelávanie odborníkov v stavebnom sektore,

•   v rámci osvetovej, informačnej a poradenskej činnosti podporuje 
vydávanie odborných publikácií a časopisov,

HLAVNÉ VÝHODY
OCHRANA ČLENOV

Iba viac ako 5 000 osôb je oprávnených vykonávať regulované  
povolanie. SKSI podporuje inžinierov, obhajuje, chráni ich práva  
a profesijné, sociálne a hospodárske záujmy.

PROFESIJNÉ POISTENIE

Vzťahuje sa na profesijné poistenie zodpovednosti za škodu podľa 
§ 12 zákona č. 138/1992 Zb. SKSI svojim členom zabezpečuje cez 
Rámcovú zmluvu výhodnejšie podmienky ako pri individuálnom 
poistení. Členovia si môžu dohodnúť aj udržiavacie poistenie  
a poistenie právnických osôb. Zároveň, ak by prišlo k poistnému 
plneniu, poisťovňa vychádza z výšky poistného v období projekto-
vania, nie vzniku poistnej udalosti (nevzniká časový nesúlad). 

NORMY – SLUŽBA STN ON-LINE

Fyzické osoby členstvom v komore získavajú online prístup k STN 
normám a môžu požiadať aj o tlač všetkých noriem. Členovia,  
ktorí profesijne využívajú normy a citujú z noriem nemusia ohlásiť 
alebo si vyžiadať povolenie na citovanie. 

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A ODBORNÉ PODUJATIA 

SKSI pravidelne pripravuje pre členov vzdelávacie aktivity  
a odborné podujatia. Videozáznamy z  online seminárov a  kon-
ferencií zverejňuje na e-learningovej platforme ERUDIO2020.  
Prostredníctvom ERUDIO2020 sa odborníci vzdelávajú aj  
off-line. Podporuje vzdelávacie aktivity partnerov. Členovia účasťou 
na vzdelávaní získavajú body v databáze.

ĎALŠIE SLUŽBY PRE ČLENOV SKSI

Špeciálna ponuka financovania osobných a úžitkových vozidiel  
do 3,5 t a technológií. Sprostredkúva pre svojich členov aj ďalšie  
formy poistenia, ktoré sú nad rámec profesijného poistenia. Ponúka 
aj benefity súvisiace s výkonom profesie v stavebnom odbore.

SLOVENSKÁ KOMORA 
STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Výhody 
pre členov 
komory
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Konference Izolace 2022

Po roční přestávce se opět konala kon-
ference Izolace 2022. 

Expertní a projektová kancelář A.W.A.L. byla 
pořadatelem již 23. ročníku mezinárodní kon-
ference Izolace 2022. Konference zaměřené 
na problematiku plášťů budov a určené sta-
vebním odborníkům a  specialistům. Konala 
se dne 3. 3. 2022 v  Praze. Letošní ročník 
byl výjimečný, a  to dobou svého pořádání, 
během níž celá společnost plynule přechá-
zela z jednoho problému do druhého. To se 
samozřejmě nemohlo neodrazit na přípravě 
konference. Přesouval se termín konání 
a  dlouhou dobu také v  organizačním štábu 
panovala velká míra nejistoty, zda konference 
vůbec bude, případně bude-li její forma pre-
zenční nebo distanční. To vše ubralo mnoho 
z  času potřebného na kompletní přípravu. 
Nakonec bylo nutno organizaci zvládnout 
v rekordním čase, což na pořadatele vytvořilo 
veliký tlak. Nepodlehli a připravili konferenci 
v  minimálně stejném standardu, jako byli 
návštěvníci zvyklí v minulých letech. Všichni 
přítomní oceňovali její výjimečnou atmosfé-
ru, danou radostí, že se lidé znovu osobně 
setkávají. Významně ji ovšem kalil fakt dění 
na Ukrajině. Letošní konference měla téma 
„Konstrukční řešení a  konstrukční detaily 
v  plochých střechách“. Z  různých úhlů po-
hledu se jim ve svých vystoupeních věnovala 
desítka přednášejících, které za předsed-
nickým stolem sledovali pánové architekt 
Jan Hlavín, Profesor Jozef Oláh a  Eduard 
Schilhart. Neméně důležitým aspektem kon-
ference, vedle jejího odborného programu, 
bylo setkávání lidí a  debaty v  kuloárech. 
Zde se nejčastěji řešily Mistrovské zkoušky, 
jejichž první ročník v  lednu uspořádal Cech 
KPT ČR. Potvrdily, že v Čechách ještě jsou 
dobří izolatéři, ovšem je nutné o ně pečovat 
a  pracovat na rozšíření jejich řad. Odborné 
bloky konference byly jako obvykle prolože-
ny několika slavnostnějšími body programu. 
Byly vyhlášeny výsledky 11. ročníku Me-
moriálu Antonína Fajkoše a  předány ceny 
vítězům. Proběhl také slavnostní křest knih 
Ing. Marka Novotného, Ph.D., vydaných na 
přelomu roku nakladatelstvím EEZY. Ne-
chybělo ani slavnostní předávání Řádu Zla-
tého hořáku a ocenění Malovaný háček, pro 
nejlepší izolatéry. Řády si odnesli pánové Jiří 

Doležal a Václav Bína, jejichž bohaté pracovní 
zkušenosti posloužily při organizaci Mistrov-
ských zkoušek. Bohatý program odborný 
i  společenský sledoval tradičně zaplněný 
konferenční sál, který byl popřením původ-
ních předpokladů, že po covidové přestávce 
bude návštěva sotva poloviční. 23. ročník 
konference Izolace 2022 tak lze shrnout do 
jediného slova - úspěch. Radost z úspěchu 
se rozhodli organizátoři konference přeměnit 
na dobrou věc a utrženou částku 60 000,- Kč 
věnovali organizaci „Člověk v tísni“ na pomoc 
Ukrajině.

(ge)
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první Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů. Kromě již zmíněných 
vzácných okolností se zde stala ještě jedna příjemná událost. Obvykle 
se provádění izolací nechává plně v rukou zkušených řemeslníků. To 
zde tak úplně neplatilo. Hořáku se chopili i  kolegové, jejich běžné 
pracovní povinnosti jsou někde úplně jinde. Mluvíme o Petru Jůnovi, 
prokuristovi firmy Axter CZ a Martinovi Pánkovi, technickém řediteli 
firmy TopWet. Na následující fotografii je patrné patřičné zaujetí obou 
jmenovaných pánů pro provádění vodotěsných izolací. 

Osobně si myslíme, že odborné stavební školy, včetně škol vysokých, 
by měly dbát na vzdělání nejen teoretické, ale i praktické. Aby si inže-
nýři třeba zkusili, co to znamená správně provést izolační povlak. Tak 
jednoduché to není a  je potřeba k  tomu mít odpovídající zkušenost 
a pracovní „fortel“. Proti zapojení se pánů „manažerů“ kupodivu nikdo 
neprotestoval, zejména když svoji práci odváděli s velkým zaujetím. 
Dokonce to bylo i trochu nakažlivé, ale na rozdíl od kovidu nakažlivé 
velmi prospěšně! Po této zkušenosti jsme v  pokušení navrhnout, 
že by bylo vhodné uspořádat nějakou akci i  pro jiné kolegy (např. 
ze ČKAIT). Aby dostali podobnou příležitost a mohli si sami něco 
„svařit“. 

www.kpt-cz.cz

Pořadatelem historicky prvních cechovních Mistrovských zkoušek 
izolatérů byl Cech klempířů, pokrývačů a  tesařů ČR. Konali sa 
v dňoch 26.–28. 1. 2022. Tato instituce má na Slovensku svůj ek-
vivalent - Cech strechárov Slovenska, jehož zástupce se do Mlýna 
Davídkov přijel podívat. Tím velmi významným a čestným hostem byl 
Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., Čestný předseda CSS. 

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., který je v  oboru střech mimořádnou 
osobností, strávil na akci celý den až do večera. Setkání to bylo pro 
všechny velmi příjemné a  vesměs probíhalo nad izolacemi, včetně 
vysvětlování, jak je patrné z dalšího obrázku.

Cech strechárov Slovenska a  Cech klempířů, pokrývačů a  tesařů 
ČR mají společné to, že sdružují řemesla zabývající se střechami. Na 
Slovensku stojí v čele Předseda CSS Ing. Eduard Jamrich, v Čechách 
je cechmistrem Ivan Dvořák. V mnoha ohledech ale jsou oba cechy 
velmi rozdílné. Český cech byl dlouho orientovaný primárně na kla-
sická řemesla (pokrývače, klempíře a  tesaře), takže izolatéři (nebo 
jinak pokrývači plochých střech s povlakovými izolacemi) jsou v této 
branži nováčky. Současně jsou izolatéři nováčky na poli mistrovských 
zkoušek. V době, kdy v této oblasti stavebnictví v minulosti proběhly 
poslední mistrovské zkoušky, ještě o nějakých izolatérech nikdo nic 
nevěděl. Povlakové izolace ještě neexistovaly. Pak byly cechy zrušeny 
a s nimi i mistrovské zkoušky. Naproti tomu Cech strechárov Sloven-
ska má ve své činnosti definovány také velkou mírou i ploché střechy, 
tj. izolatéři. Kromě jiného pořádá Cech strechárov Slovenska každo-
ročně konference k zájmové problematice střech budov - Bratislavské 
sympózium STRECHY. Jeho loňský ročník byl kvůli kovidovým res-
trikcím přesunut na letošní podzim (19.–20. 10. 2022). Konference 
je vždy dvoudenní, obohacená o večerní společenské setkání, které 
je vždy mimořádně příjemné. Ale vraťme se na Mlýn Davídkov a na 

Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů 2022 

Jiří Doležal vysvětluje provedení makety zpracované v asfaltové izolaci  
Profesorovi Oláhovi a Ivanu Misarovi.  

Zcela vpravo je autor díla - Miloš Silnica z firmy DogaIzol.  
Jeho práce byla vyhodnocena jako jedna ze tří nejlepších v tomto ročníku.

Vlevo Petr Jůn a vpravo Martin Pánek. Uprostřed je jim radou nápomocen 
emeritní polír Václav Bína. 

Zleva Profesor Jozef Oláh, Jiří Doležal - hlavní mistr zkoušek, 
Marek Novotný - člen Představenstva Cechu KPT ČR

http://www.kpt-cz.cz
mailto:https://www.cech-kpt.cz/cz/uvod/?subject=
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Cech strechárov Slovenska s  partnerským Cechom KPT v  Českej 
republike úzko spolupracuje na všetkých úrovniach, a  to sa týka 
najmä odbornej spolupráce, avšak aj spoločenskej, partnerskej 
a profesijnej. CSS bol pozvaný už tradične na Valnú hromadu CKPT, 
ktorá sa konala dňa 10. 9. 2021 v priestoroch Kongresového cen-
tra hotela Olšanka v Prahe. CSS zastupoval na zasadnutí Bc. Karol 
Plaštiak, ktorý bol zároveň pozvaný Cechom KPT na zasadnutie ako 
hosť, nakoľko Stanovy CKPT umožňujú účasť hosťa z  partnerskej 
organizácie na takomto podujatí. Vystupoval ako hosť a  zároveň aj 
ako zástupca za CSS, a tiež aj ako partnerský člen, ktorý je členom 
obidvoch cechov (spoločnosť SIGA Cover AG). Atmosféra bola pria-
teľská a  produktívna zároveň. Počas zasadnutia bola pre manželky 
a deti členov cechu pripravená prehliadka Prahy. Zasadnutie Valnej 
hromady sa nieslo v zmysle procedurálnych úkonov a následne podľa 
jednotlivých bodov programu s prijatím uznesení: voľba nového člena 
predstavenstva, voľba revíznej komisie, 26. výročie vzniku českého 
cechu, ocenenie „Mistrovské dílo 2019“, pasovanie nových členov 
cechu. Zaujali ma viaceré príhovory, resp. príspevky členov v rozp-
rave. Spomeniem tie najzaujímavejšie v kontexte porovnania vývoja 
v Čechách a na Slovensku.

Jiří Vrňata. Je pokračovateľom starej strechárskej tradície, on sám je 
členom už tretej generácie:
- skonštatoval, že za svoj najväčší úspech považuje vznik „reme-

selnej rady“
- vznik poslednej verzie pokrývačských pravidiel, kde pracovalo 

20 ľudí 3 roky
- Majstrovskú skúšku chcú v ČR uzákoniť v parlamente (čakajú 

na schválenie od roku 2015)
- prvá úloha – návrh musí schváliť parlament a prezident
- druhá úloha – uviesť majstrovskú skúšku do praxe.

Marek Novotný. Málo ľudí študuje remeslo v Čechách napriek tomu, 
že bežia zaujímavé projekty podporovane aj českým cechom ako 
napr. „Fandíme řemeslu“:

- zaujímavá bola bilancia končiacich 
absolventov architektúry v Čechách, 
takže: v  roku 2020 končilo na uni-
verzitách v ČR cca 400 architektov, 
z  toho je odhadované že iba 10 % 
z nich je kvalitných a profesionálne 
sa presadí

- za Prvej Republiky bolo spolu aktív-
nych 158 autorizovaných stavebných 
inžinierov a velil im brigádny generál

- čo sa týka remesla, tak situácia je 
úplne opačná, strechárske remeslá 
končí ani nie 1/10 s počtu architek-
tov. Pričom dopyt po remeselníkoch 
by nepokryl ani 10 násobok. Natíska 
sa teda otázka, ako sa bude v budúc-
nosti vyvíjať cena remeselnej práce 
a  práce architektov? Je teda jasné, 
že remeselník bude zarábať viac ako 
architekt?

Veľmi dojemný, až do očí slzy tlačiaci bol 
príspevok člena z Moravy ohľadne situácie 
po tornáde:

- prvé slová, ktoré sme si vypočuli od kolegu z  Moravy boli 
„hrůza a des“

- všetci ľudia sa v tých ťažkých chvíľach veľmi zomkli a posky-
tovali financie 

- 70 domov sa zaistilo počas jedného dňa provizórnym zakrytím 
plachtou

- k dnešnému dňu je cca 90 % „pod fóliou“, z  toho 40 % pod 
krytinou

- pomáhali Moravské Naftové Doly a za cech Strechy BOHEMIA
- CKPT ČR koordinoval činnosť s krízovým štábom v Hodoníne.

Problémy, ktoré tam vznikali:

- štát nestanovil jasný kľúč k prerozdeleniu peňazí
- byrokracia
- štát vracal naspäť neúplné žiadosti
- niektorí ľudia nemali dostatok financií.

Po pracovnej časti sa na záver dňa uskutočnil spoločenský večer 
s  hudobnou produkciu a  pohostením v  spoločenských priestoroch 
a  átriu hotela Olšanka. V  kuloároch počas vzájomných rozhovorov 
zarezonovala požiadavka resp. záujem českých priateľov o návštevu 
Slovenska v rámci prehĺbenia vzťahov s CSS, zvlášť už teraz, v po-
stcovidovej dobe. Chcel by som sa v mene CSS a aj v mene svojom 
srdečne poďakovať priateľom z CKPT za vzornú starostlivosť a sku-
točnú priateľskosť a príslovečnú českú pohodovosť. Obzvlášť vrelá 
vďaka patrí Cechmajstrovi Ivanovi Dvořákovi a Tajomníčke CKPT ČR 
Ladislave Kašpárkovej-Dudkovej.

Dovidenia na Slovensku priatelia!

Autor: Bc. Karol Plaštiak, 
SIGA Cover AG, 
Partnerský člen CSS

Valná hromada Cechu KPT Česká republika

mailto:https://www.strechy-praha.cz/cs/uvodni-stranka?subject=
mailto:karol.plastiak%40siga.swiss?subject=
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Očekávané se stalo skutkem.
Dění kolem střech na dva roky utichlo jak 
v  České, tak Slovenské republice. O  to víc 
byl očekáván letošní ročník specializovaného 
veletrhu pro střechy. Příprava akce takového 
rozsahu však trvá rok, a protože to byl rok 
turbulentní, tak se nad veletrhem do poslední 
chvíle vznášely otazníky. Bude nebo nebude? 
Dnes už víme, že byl - i když v posunutém 
termínu. Veletrh Střechy Praha 2022 proběhl 
ve dnech 3.–5. 3. 2022 na tradičním místě 
v pražských Letňanech. Již 23. ročník velet-
rhu Střechy Praha obsadil plochu 7 000 m2, 
na které bylo pro návštěvníky připraveno 
komplexní řešení a veškeré služby pro stav-
bu a renovace střech. Počtem vystavovatelů 
se sice předcházejícím ročníkům nevyrovnal, 
ale množstvím novinek a bohatým doprovod-
ným programem byl minimálně srovnatelný. 
Čím ale veletrh minulé ročníky rozhodně 
převyšoval, a  na tom se shodovali všichni, 
byla báječná vstřícná atmosféra a  radost, 
že je možné se potkávat osobně. Jednotící 
byl i  duch revolty proti dění na Ukrajině. 
Uličky mezi stánky byly plné, vždyť kromě 
tradičních návštěvníků přišli i zástupci firem, 
které tu letos své prezentace sice neměly, 
ale veletrh si nenechaly ujít. Halami zněla 
i slovenština z úst slovenských návštěvníků, 
kteří nelitovali dlouhé cesty, aby zjistili, co 
je po dvou letech v  oboru nového. A  bylo 
toho opravdu hodně. Veletrh potvrdil silnou 
pozici plechových krytin nejen v  počtu 
vystavovatelů, ale i  představených novinek. 
Nové typy krytin byly k vidění např. u firem 
Bravo Europa, Budmat, Ruukki nebo Satjam. 
Nabídka veletrhu reagovala taky na aktuální 
směřování světa k energetické soběstačnosti 
a předvedla různé typy fotovoltaických krytin 
nebo podpůrných systémů pro fotovoltaická 
řešení. K vidění byly např. na stáncích firem 
Mediterran Slovakia (střešní taška Generon) 
nebo GSE Integration (dodavatel vybavení 
solárních elektráren). Po prvním dnu ner-
vozita opadla, neboť v  mezích současných 
možností veletrh probíhal skvěle. Jenže pá-
teční ráno vrátilo do Prahy sníh a na cestách 
byla opravdová kalamita. Ani tohle ale veletrh 
nesrazilo na kolena, už před polednem bylo 
v halách opět plno. Veletrh Střechy Praha je 
prostě dobrý a  lidé si k němu najdou cestu 
za všech okolností. Na oplátku je zde kromě 
pestré směsice výrobků, technologií a nářadí 
čekal také bohatý doprovodný program 
(konference Izolace, Fórum 2022 věnované 
modrozelené infrastruktuře, přednášky na 
témata legislativy, oborových softwarů nebo 
využívání dronů a  mnohé další), oblíbená 

zóna pro tesaře s  vůní dřeva a  řadou 
značek různého nářadí, které bylo 
možno si osahat a  vyzkoušet. Plno 
bylo stále i  v  Aréně, kde probíhaly 
soutěže zručnosti o  hodnotné ceny. 
Hrou lákaly na své stánky i  některé 
firmy, které nabízely soutěže, v  nichž 
hlavní výhrou byla střecha zdarma. 
Veletrh Střechy Praha 2022 byl zkrátka 
třídenní pestrým mixem všeho, co obor 
střechy nabízí, a  je těžké jej vměstnat 
do několika řádek. Dejme proto zá-
věrem slovo ředitelce veletrhu, paní 
Jitce Šefránkové, jak akci hodnotí ona: 
„Měli jsme velkou radost z  osobního 
setkávání, i když v netradičním březno-
vém termínu. Musím připomenout, že 
přípravy probíhaly ve velké nejistotě. 
O  to víc jsem ráda, že se veletrh po-
vedlo zorganizovat. Pro návštěvníky 
byla připravena spousta produktových 
novinek a bohatý doprovodný program. 
Všem moc děkuji za podporu, kterou 
jsme tentokrát opravdu potřebovali. 
Velmi si jí vážíme“.
 (ge)

Veletrh Střechy Praha 2022



PREČO JE PROSPEŠNÉ BYŤ ČLENOM CSS? 
Pretože je to... INTELEKTUÁLNY POHĽAD NA REMESLO

Často sa stretávame s touto otázkou, preto:

Byť členom Cechu strechárov Slovenska je privilégiom 
a profesijnou cťou každej kvalitnej strechárskej firmy. 

Cech strechárov Slovenska je moderným, dynamickým a  rozvíja-
júcim sa združením 21. storočia zameraným na oblasť striech budov. 
Stanovy cechu určujú, že pred vstupom strechárska firma musí 
preukázať, že vykonáva práce kvalitne a doložiť to referenciami. Sú 
to prísne, ale spravodlivé kritériá. Totiž jednou z  najdôležitejších 
a najnáročnejších častí každého domu je strecha. Totiž byť v cechu 
je zodpovednosť. Zodpovednosť pred svojimi zákazníkmi, ktorým 
projektujeme a realizujeme práce. Zodpovednosť prevziať na seba 
záruku za kvalitu strechy, ktorú sme zrealizovali. Zodpovednosť za 
dodržiavanie stavebných noriem. Zodpovednosť za dodržiavanie 
bezpečnostných a požiarnych noriem. Naši zákazníci pokiaľ si vyberú 
realizačnú firmu z  radov cechu, majú veľkú záruku, že si vyberajú 
spomedzi tých kvalitnejších, ktorí vôľu robiť kvalitne aj verejne 
prezentujú a neobávajú sa mať nad sebou kontrolu odborného spo-
ločenstva. Členovia cechu získavajú právo ovplyvňovať smerovanie 
cechu, lebo rozhodovanie prebieha vyslovene na demokratických 
princípoch. Členovia cechu získavajú každoročne certifikát člena 
CSS a  majú právo používať logo Cechu strechárov Slovenska. 
Získavajú propagáciu svojej firmy cestou mnohých odborno-propa-
gačných publikácií, ktoré cech pravidelne vydáva. Získavajú možnosť 
prezentácie na stavebných výstavách Strechy a  Izolácie, Cone- 
co, Domexpo. Tu všade svoju členskú základňu propagujeme. A nie 
sú to len odborné a propagačné podujatia. Organizujeme aj podujatia 
spoločenské. Tu sa vytvárajú priateľské a spoločenské vzťahy medzi 
firmami, ktoré by bez takýchto príležitostí ťažko vznikali. Cech stre-
chárov Slovenska je fenomén, kde sa pod jednou strechou v jednom 
spoločenstve stretávajú firmy, ktoré sú na trhu konkurenti. Partnerskí 
členovia CSS získavajú členstvom v cechu priestor poznať, aké názory 
majú ich zákazníci, teda realizačné firmy strešných konštrukcií. Cech 
uplatňuje vo všetkých svojich oblastiach nezávislosť a  rovnakým 
dielom vychádza v ústrety všetkým svojim členom. Vďaka podpore 
členov cechu je jeho činnosť plne konsolidovaná. Odborné aktivity, 
ktoré CSS vykonáva prispeli k rešpektovaniu cechu, ako odborného 
spoločenstva v  radoch odbornej verejnosti a  rovnako aj vo vzťahu 
k štátnym inštitúciám. Spoločným cieľom všetkých členov cechu je 
dosiahnutie vyššej kvality realizovaných striech. Spoľahlivé strechy 
sú výsledkom poznania a  technického napredovania. Byť členom 
cechu je prospešné aj z ďalších dôvodov. Chceme svojim pôsobe-
ním zlepšiť kvalitu vykonávaných prác na strechách budov. Zdanlivo 
jednoduché vyjadrenie má za sebou nesmierne veľa potrebných 
zmien. Týka sa to vzdelávania tých, ktorí sa podieľajú na projekto-
vaní a výstavbe striech. Vzdelávať – to znamená i oboznamovať sa 
s  novými trendami vo výstavbe striech, znamená to oboznamovať 
sa s novými technológiami na trhu, ale i venovať pozornosť novému 
remeselnému dorastu, ktorý po nás prevezme v budúcnosti realizáciu 
striech. Bez neustáleho vzdelávania a  získavania nových poznatkov 
na seminároch si nemožno predstaviť navrhovanie a  realizovanie 
spoľahlivých striech, ich komponentov a doplnkov, ktoré zabezpečujú 
požadovaný stav prostredia v objekte napriek tomu, že sú vystave-
né priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov poveternostných 
vplyvov. Teda vzdelávať mládež, ale aj dospelých, ktorí už práce 
realizujú. Stretávame sa v každodennej praxi, že chýb na strechách 
sa dopúšťajú i firmy, ktoré dlhodobo realizujú stavebné práce. Preto 
organizujeme bratislavské sympózium o strechách budov. Preto orga-

nizujeme cechové dni v rámci celého Slovenska. Preto organizujeme 
i iné vzdelávacie aktivity, aby sme vedomosti o nových poznatkoch, 
ale aj o základných normách dostali do čo najväčšieho povedomia 
strechárskej verejnosti. Preto organizujeme súťaže odborných škôl 
v strechárskych profesiách, aby sme motivovali mladých strechárov 
k lepším výkonom. 

Zásluhou cechu sa obnovilo po desaťročiach na Slovensku vyučova-
nie profesie strechár / pokrývač. Nuž dobré je byť členom Cechu 
strechárov Slovenska a podieľať sa na týchto prospešných 
aktivitách. 

• CSS má celoslovenskú pôsobnosť, nadväzuje na dlhoročné 
tradície združovania v cechoch a je dôstojným reprezentantom 
strechárskeho remesla

• CSS je organizácia s veľkými skúsenosťami, zastupuje svojich 
členov a chráni ich záujmy vo všetkých aspektoch spoločen-
ského diania

• CSS je nápomocný svojim členom technickým poradenstvom 
prostredníctvom Odbornej technickej komisie CSS v sporoch 
pri realizácii striech 

• CSS je nápomocný svojim členom v oblasti právneho poraden-
stva odporúčaním na právnych expertov zameraných konkrétne 
na oblasť striech

• CSS napomáha svojim členom v oblasti odporúčaní na profesi-
onálnych súdnych znalcov pre problematiku striech

• CSS sa podieľa na vytváraní lepších podmienok pre svojich 
členov v oblasti legislatívy

• CSS pomáha odborným školám pri vzdelávaní žiakov poskyto-
vaním odbornej literatúry, materiálmi, vzdelávacími aktivitami 
pre pedagógov a organizovaním súťaží

Kto sme. Cech strechárov Slovenska je dobrovoľnou organizáciou, 
právnickou osobou registrovanou na území Slovenskej republiky ako 
Odborné živnostenské spoločenstvo. Sídlom CSS je Bratislava. CSS 
bol ustanovený v  súlade so Zákonom číslo 83/1990 Z. z. dňa 27. 
2. 1997 a  registrovaný na Ministerstve vnútra SR dňa 9. 4. 1997, 
číslo spisu OVV/2-20/92-85-7. CSS je záujmové profesijné združenie 
živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech: 
klampiari, strechári - pokrývači, tesári a izolatéri, výrobcovia a pre-
dajcovia materiálov pre strechy, odborníci a organizácie zaoberajúce 
sa vzdelávaním v oblasti striech, odborníci zaoberajúci sa realizáciou 
a problematikou striech ako jednej z  najnáročnejších konštrukcií 
pozemného staviteľstva. 
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Cech strechárov Slovenska

CSS dbá o rozvoj odbornosti, profesionality 
a etického správania členov CSS 

v oblasti ich pôsobenia.

Členovia CSS sa zaväzujú dodržiavať 
nasledovné zásady:

  správať sa pri svojom konaní slušne, 
spoľahlivo, korektne a zodpovedne,

  k členom CSS pristupovať 
s úctou, kolegiálne a solidárne,

  voči svojim zákazníkom pristupovať ústretovo
s náležitou odbornosťou a profesionalitou,

  ctiť si hodnoty cechu
a rozvíjať stavovskú hrdosť.

ETICKÝ KÓDEX 
CECHU STRECHÁROV SLOVENSKA
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Partnerskí členovia

ZLATÝ PARTNERSKÝ ČLEN CSS

STRIEBORNÝ PARTNERSKÝ ČLEN CSS

BRONZOVÝ PARTNERSKÝ ČLEN CSS

PARTNERSKÝ ČLEN CSS
PMS colours
Pantone 3305 C / U 100%

CMYK colours
Cyan: 100%
Magenta: 0%
Yellow: 61%
Black: 61%

RGB colours
Red: 0
Green: 88
Blue: 71

.generálny zlatý partner

.generálny strieborný partner

.hlavný partnerský člen

.partnerský člen
PLOCHÝCH STŘECH
SYSTÉMY ODVODNĚNÍ

CZ

https://www.cechstrecharov.sk/prihlaska-do-css/

