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Romantické věže hráze Les Království zdobí nové glazované Prejzy Tondach
18. 1. 2019 BÍLÁ TŘEMEŠNÁ (TRUTNOVSKO) | Romantizující průjezdní brány nádrže Les Království mají
novou krytinu. Režné a glazované Prejzy výrobce Tondach dodaly národní kulturní památce na kráse a
působivosti.
Pokrývačské práce začaly v únoru 2018. Po odstranění původní krytiny a mykologickém průzkumu krovu
se přistoupilo k jeho opravě. Na první bráně se pracovalo od března do července, druhá byla hotova na
konci října 2018. Na dalších objektech se pokračuje dodnes.
„Tato zakázka byla pro nás v mnohém výjimečná a specifická,“ říká Miroslav Vízek, zástupce společnosti
Pario, která má celou obnovu na starosti. „Většina krytiny je z Prejzů, jak z režných, tak z glazovaných,
pouze na hospodářském stavení jsou Bobrovky. S ohledem na umístění průjezdných bran na hrázi bylo
nutno použít závěsné lešení, v kombinaci se systémovým a klasickým lešením. Vše probíhalo za plného
silničního provozu po hrázi, což byl největší oříšek. Hrozily pády předmětů, zejména při demontáži krytiny,
vše ale proběhlo bez výrazných problémů a případných pojistných událostí,“ upřesňuje.
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Střechy mají specifický odstín, byl proto konzultován s pracovníky památkové péče po předložení vzorků od firmy Tondach. Následovala celá řada
technických konzultací obou spolupracujících firem. Šlo především o rozsah glazury na Prejzu tak, aby bylo možné bezproblémové kladení tašek do malty.
„Požadavky památkové péče byly totiž jednoznačné a závazné. Vsadili jsme na kvalitu a vstřícnost techniků Tondach. A díky tomu probíhala pokládka bez
problémů,“ říká Miroslav Vízek.
Podle jeho slov probíhá spolupráce firmy Pario se společností Tondach řadu let k oboustranné spokojenosti. „Musím říct nejen k radosti našich pokrývačů, ale
zejména investorů,“ dodává zástupce Paria. „S prejzovou krytinou má naše firma bohaté zkušenosti, o čemž svědčí celá řada realizací na území České
republiky. Namátkou mohu vzpomenout Hartigovský pavilon v jižních zahradách Pražského hradu, rotundu sv. Kateřiny ve Znojmě, zámek v Poděbradech a v
neposlední řadě desítky střech v lokalitě Malé Strany v Praze,“ vypočítává Miroslav Vízek.
„Krytinu mohu doporučit všem zákazníkům, avšak za těchto předpokladů: tento typ je značně náročný na dodržení technologie při pokládce a s tím
související zkušenosti s montáží. V případě, že se obě tyto podmínky splní, je radost se na objekty s prejzy podívat,” uzavírá Miroslav Vízek.
Bližší informace o hlavním odborném partnerovi portálu PROPAMÁTKY se dozvíte v KATALOGU SLUŽEB nebo na stránkách společnosti TONDACH. O
jednotlivých výrobcích se více dozvíte v KATALOGU TONDACH.
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