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OBYTNÝ DŮM, MOSTECKÁ UL. 
HRADEC KRÁLOVÉ

Zde se jednalo o kompletní rekon-
strukci střešního pláště domu.  De-
montována byla původní plechová 
krytina z pozinkovaného plechu, 
včetně atypických zámečnických 
střešních oken.

Následně probíhaly nutné prá-
ce na sanaci krovu a bednění stře-
chy. Provedena byla montáž kon-
tralatí, pojistné hydroizolace, latí 
a pro pokrytí střechy byla použita 
tradiční pálená střešní taška Ton-
dach Stodo 12 v režném provede-
ní. Plocha střechy činila 560 m2.

Klempířské prvky jako žla-
by a oplechování ve fasádě domu 

ŘADA INVESTORŮ, STAVITELŮ 
RODINNÝCH DOMŮ 
I MANAŽERŮ PROJEKTŮ 
VELKÝCH STAVEB NÁM 
DÁ JISTĚ ZA PRAVDU, ŽE 
NAJÍT OSVĚDČENÉHO 
A PROVĚŘENÉHO 
DODAVATELE STŘECH Z KOVŮ 
A SKLÁDANÝCH TVRDÝCH 
KRYTIN JE DNES NE MALÁ, 
ALE VELKÁ VÝHRA. 
MNOHALETOU TRADICÍ 
A REALIZACÍ TĚCH 
NEJSLOŽITĚJŠÍCH STŘECH, 
AŤ JIŽ V ČESKU NEBO 
V ZAHRANIČÍ, SE MŮŽE 
POCHLUBIT SPOLEČNOST 
PARIO S. R. O. SE SÍDLEM 
V HRADCI KRÁLOVÉ. 
TAKÉ V LETOŠNÍM ROCE JSME 
SE SPOJILI S JEDNATELEM 
SPOLEČNOSTI PANEM 
ING. MIROSLAVEM VÍZKEM 
A ZEPTALI JSME SE HO, KTERÉ 
STŘECHY Z POSLEDNÍHO 
OBDOBÍ NESOU „TRADIČNÍ 
ZNAČKU KVALITY“ PARIO. 

Ten nám v úvodu řekl: „Námi 
provedených akcí byla v průběhu 
roku celá řada. Za všechny z nich 
bych rád zmínil tři z nich. První 
je oprava střešního pláště z pů-
vodní plechové krytiny bytového 
domu v Mostecké ulici v Hradci 
Králové, druhou, malou, ale o to 
více příjemnou, akcí byla rekon-
strukce střechy chalupy v Orlic-
kých horách, kdy byla původní 
eternitová krytina nahrazena no-
vou kovovou krytinou od výrobce 
Prefa Aluminium. Poslední, za-
to však nejkomplikovanější akcí 
byla rekonstrukce břidličné stře-
chy Kaple všech svatých s kost-
nicí v Kutné Hoře – Sedleci. Zde 
se naše práce odvíjela pod přís-
ným dohledem památkářů, dodá-
vá Ing. Vízek.

Nyní se vraťme k výše zmíně-
ným akcím podrobněji.

Od pokrývačské fi rmy Pario vždy čekejte jediné:

TEN NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK! 
jsou nově zhotoveny z titanzin-
ku a Prefalzu. „Tyto práce jsme 
prováděli v návaznosti na čin-
nosti firmy, která prováděla fasá-
du domu. Z důvodu frekventova-
nosti místa byla na stavbě velmi 
složitá doprava materiálu. Veš-
keré materiály byly ručně nošeny 
do dvorního traktu domu a odsud 
na střechu. K prosvětlení podkro-
ví zde bylo zabudováno 26 střeš-
ních oken Velux,“ říká Ing. Ví-
zek a dále upřesňuje: „Zakázku 
jsme získali od stálého investora, 
pro kterého jsme realizovali již 
řadu objektů, mj. ve Špindlero-
vě Mlýně. Jeho  spokojenost s na-
šimi pracemi pro něj byla vždy 
 prioritní.“

CHALUPA 
POBLÍŽ DEŠTNÉHO 
V ORLICKÝCH HORÁCH

Objekt se nacházel v původním 
stavu včetně značně dožilé eter-
nitové střešní krytiny. Do objektu 
silně zatékalo.

S ohledem na sněhovou ob-
last byla pro rekonstrukci střechy 
zvolena nová krytina z Prefalzu – 
na dvojitou stojatou drážku. Cel-
ková výměra střechy činila 220 m2.

Pod původními eternitový-
mi šablonami se nacházel stávají-
cí dřevěný šindel. Nutná byla jeho 
demontáž, dále opravy a úpravy 
krovů (zvětšení přesahu okapu), 
pobití fošnami tl. 3 mm. Firma Pa-

Obytný dům v Mostecké ulici, Hradec Králové – nahoře celkový pohled, vlevo původní stav, na prostřední a pravé fotografi i detaily.
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rio se zde musela opět vyrovnat 
se složitým přístupem k místu ak-
ce v horském terénu přes pastviny 
a mnohdy za doprovodu býků.

KUTNÁ HORA - SEDLEC, KAPLE 
VŠECH SVATÝCH S KOSTNICÍ

Tradiční disciplínou společnos-
ti Pario je revitalizace složitých 
střech památkově chráněných ob-
jektů. Ne jinak tomu bylo při re-
konstrukci Kaple všech svatých 
s kostnicí v Kutné Hoře – Sed-
leci. Práce započaly demontáží  
původní břidlicové krytiny. Dá-
le pokračovaly opravami krovu 
(realizováno generálním dodava-
telem).

Dle dobových podkladů byla 
na střechu navrácena volská oka 
– 2 ks na hlavní loď a 2 ks na pres-
bytář.

Z dobových pramenů vyply-
nula i skladba břidlice. Na loď by-
lo použito francouzské krytí šes-
tiúhelníkem (vyrobeno ze čtverce 
30/30 cm), s plynulým propoje-
ním plochy a volského oka. Pres-
bytář je pokryt dvojitým obdélní-
kem 40/25 cm.

Nároží a hřebeny byly řeše-
ny překrytím břidlice. Na základě 
požadavku památkářů byl atypic-
ky řešen okap obou střech. Mís-
to oplechování okapu pod ná-
střešním žlabem byl použit detail 
z břidlice – dvojité založení včet-
ně háčků. Tímto se pohledově eli-

minovala velká plocha měděného 
plechu.

Další součástí dodávky fir-
my Pario bylo jen zkontrolová-
ní stávajících klempířských prvků 
na obou průčelních věží a sanktus-
níku, s drobnými opravami. Bohu-
žel věže zůstaly s původním ple-
chováním, pohledově (a nejen 
pohledově) neřemeslně provede-
ným. Například kotvení plechů 
v ploše s překrytím kloboučky, vý-
razné stopy po letování, atd. Jak již 
bylo zmíněno, oprava střechy pro-
bíhala pod drobnohledem pracov-
níků památkové péče.

Z výše uvedených akcí je zřej-
má univerzálnost, vysoká řemesl-
ná zručnost i profesionalita pra-

covníků společnosti Pario. Ať již 
jde o objekt jakéhokoliv rozsahu, 
složitosti tvaru střechy či typ střeš-
ní krytiny, od Paria vždy čekej-
te jediné: A tím je ten nejlepší vý-
sledek!

Ivo Románek

Pario s. r. o.
Denisovo nám. 791
500 04 Hradec Králové 4
tel.: 495 535 493
tel./fax: 495 535 749
e-mail: pario@pario.cz
www.pario.cz

Chalupa poblíž Deštného v Orlických Horách – vlevo nahoře původní stav, vlevo dole býci komplikující příjezd na stavbu, vpravo výsledné dílo

Kutná Hora – Sedlec – Kaple všech svatých s kostnicí – vlevo celkový pohled, vpravo detail na volské oko


