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Kvalitu st eŠnírlh krytin prově ujíty nejnáročnějšízkouškyv podobě sněhu, deště, vichru islunečního rlpalu. Dvojnásob to pak platí,

jedná-li se o stavbu v horském prost edí. Když taková st echa bez problém vydržía nadto z stane pohledná, je možno se o použitém

materiálu {i realizační firmě) vyjád it pochvalně.
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ačněme od začátku... SpoIeč-

nost Prefa Aluminiumprodukte,

vyrábějící hIiníkové st ešn í kry-

tiny, byla založena v Rakousku v roce

1986 a na českém trhu začala její

dceriná společnost fungovat o osm

let později. Téměr ihned po jejím za-

ložení, v roce 2005, byla reaIizována

jedna z v bec prvních strech s touto

krytinou na našem zemí, a to na au-

tosalonu v krkonoších. použita zde

byla maloformátová hliníkovó krytina

Prefa,šindel s povrchovou upravou

stucco P99 anthracit.

stavba se nacházív Jilemnici,

u hIavní silnice směrem na prahu.

Drjm sloužil jako zázemí automobi-

lovému závodníkovi lng. Otakaru

Krámskému, ktery se několikrát stal

Mistrem Evropy v závodech do vrchu.

Bohužel pred dvěma Iety tragicky

zahynuI, takže dnes jsou v objektu

vystaveny jeho závodní speciály i zís-

kaná ocenění.

Pan Krámsk byl nóročn ve

všech svych aktivitách, jak doklá-

dá ijeho propojeníse značkou BMW

v podnikánía závodní karié e. Tato

vIastnost se projevila i p i vyběru

strešní krytiny, kdy jako investor hle-

daI kvalitní materiál a požadovaI kva-

litní provedení prací. Po konzultaci

se zástupci firmy Prefa a po poradě

se zhotoviteli zjistil, žev té době ne-

byIo na trhu nic Iepšího než Prefa, co

by byIo možno na strechu položit. Už
jen proto, že vážila pouhé 2,2kglm2
a měla zaručenu dlouhou barevnou

stólost. Dnes by mu vlírobce garan-

tovaI dokonce až 40 let! 0 mnoho víc

benefitrj se ale v té době uvést ne-

dalo, protože šlo o krytinu poměrně

mladou, na našem uzemí pak o upl-

ného nováčka.

Dnes už máme k dispozici fak-

trj mnohem více. 0 kvaIitě vypovídá

nap íklad to, že tyto maloformáty se

montují v AIpách na stani_ce lanovek,

kde jsou nároky obrovské. HIiníko-

vé maloformátové krytiny jsou aIe

extrémně větruodolné a nevódíjim

ani voda ze všech směrrj. Jejich další
nespornou vlíhodou je fakt, že skrz
pIech neproch ázejí žádné šrouby,

kteryími by se šablony nebo sněhové

háky p ichycovaly.
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,,Krytina, která má v plechu šrou-
by, je obrazem nesprávné realizace,
mnohdy pochybné kvality," podot -

ká pan P emysl Ott zfirmy Klempíri
a pokr vači z Jilemnice, která stre-
chu autosalonu v Ji|emnici realizova-
la, a vzpom íná: ,,Byla to tehdy naše,.

první realizace z materiálu Prefa.

Bralijsme ji jako vyzvu a možnost vy.
zkoušet si něco nového. s hliníkem
jsme hodně pracovali i p edtím, ale
prefa nás os|ovila, hlavně kvalitou.
Jelikož se jedna|o o zcela novy pro-

dukt na našem trhu, muselijsme na

dva dny do rakouského Marktlu, kde
jsme se v materském vyrobním zá-
vodě školili na cvičn ch strechách.
Zkoušelijsme různé modelové situ-
ace, letovali hliník a mnoho dalšího.
Po ukončení školení jsme dosta-
li certifikát na pokládku st ešních
systémtj Prefa, což nás opravňovalo
k vystavení záruky. Mimo to jsme si
ještě museli porídit i speciální nára-
dí, teprve pak prišla na radu st echa
v Jilemnici."

Prefa zrjstává i dnes pro firmu Ott
nejvíce realizovan m materiálem,
a to jak pokud se jedná o falcovany
plech, tak i o maloformátovou kryti-
nu, se kterou začínali. ,,Rovná stre-
cha se dělá líp, než členitá," vracíse
k jilemnickému autosalonu pan Ott,

,,tady byly samé prekážky. Ale na to,

že to byla naše prvnístrecha z ma-
loformótu, jsme vše dobre zvládli.
Dokonce jsme s touto reaIizací vyhrá-
li soutěž Bull of the year 2006. Nej-

obtížnější asi bylo napojov ání zad-
nístrany. Ta se po ád pristavovala,

a tak se st echa v tomto místě dodě-
lávala asi natrikrót."

Z dnešního pohledu asi nejvíc za-
razívodorovné pásy z Prefalzu mezi
vik i. ,,V té době mám pripadlo vy-
falcovat tyto plochy plechem jako

nejlepší rešenl, hlavně kvrjli sněhu.
V roce 2005 se většina žlabí fal-
covaIa dvojitou drážkou. Popravdě
ečen.o, neměli jsme napoprvé upl-

nou drjvěru šablony pouze zasouvat.
Dnes už vím, že dvojit é užlabí z ma-
|oformátu Prefa nemá chybu a plech
m že dilatovat. D ležitym faktorem
pritom ale samoz ejmě je perfektně
provedená práce!"

strecha Autosalonu v Jilemnici
má za sebou dvanáct let trvání a jak
dokIádají aktuální sn ímky, není jen
funkčnl, ale stále pohlednó. A to se
na ni za celou dobu ani nesáhlo. pri-

tom st echa ležíve velké aleji jilmri

a ještě donedávna sahaly p ímo nad ,

strechu jejich obrovské větve. Presto
je i v těchto podmínkách strecha ve
v borné kondici. ,,Nechtěl bych vidět
na tomto místě jiny materiál," ríká
pan Ott, ,,u většiny by asi byla st e-
cha pokryta vrstvou mechu. P itom
snad jediné, co majitel dělá, je vybí-
rán( listí ze žlabr] na podzim."

Predstavená realizace je dokla-
dem kvality firmy Klempírství a po-

kr vačství P emysl Ott. Za|ožilji otec
pana Otta, takže dnes má firma už

skoro 40letou tradici. Pan Ott senior

v ní stále prisobí a co se tyče praxe,

nemá konkurenci. otěže vedení už

ale p evzali oba synové, kte íve fir-
mě pracují zhruba 17 let. ,,Abychom
zachovali kvalitu práce, tak firmu

o personál moc nerozši ujeme. Na
nabídku zakázek si ale stěžovat ne-
m žeme. Práce provádíme hlavně
v horskych oblastech Krkonoš, kde
jsou nároky na materiál obrovské
a jen tak něco zde neobstojí. Pro-
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to rádi pracujeme s Prefo u," lJzavírá
Premek Ott.

Myslím, že není co dodat, a ne-
zbyvá než s panem Ottem souhlasit.
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