
3. Betonové výrobky
Beton je základní surovina, která má více jak tisíciletou mi-
nulost. Starověcí Řekové okolo roku 2000 před n. l. používali 
směs vypáleného vápence a písku a Římané tuto směs ještě 
zdokonalili přimícháním vulkanického popela. Při stavbě řím-
ského Pantheonu, který je starý 2000 let, používali také ten-
to typ betonu, díky kterému můžeme obdivovat tuto stavbu 
dodnes. Neustálé kvalitativní úpravy a zdokonalování receptur 
betonových tašek vedlo k tomu, že dnes je tento materiál jed-
ním z nejpoužívanějších materiálů k pokrytí šikmých střech.

Při výrobě tašek Mediterran se používají přírodní suroviny, a 
to: vysoce kvalitní říční písek, vápenec pálený na cement, pig-
menty oxidu železitého a voda. Výroba tašek Mediterran pro-
bíhá podle přísných receptur a výlučně ze surovin, které se 
neustále kontrolují, aby byla zaručena nejvyšší kvalita výrobků. 
 
Barevná stálost: Barvu obsahuje už samotná základní suro-
vina. Požadovaný odstín povrchové úpravy zabezpečují kvalit-
ní pigmenty, které oddalují proces stárnutí krytiny a umožňují 
dosažení homogenního obrazu plochy střechy. Výhodou této 
metody je i rovnoměrné povrchové opotřebení, které není na 
první pohled viditelné.

Stálost tvaru: Výrobní metoda a použitý materiál garantu-
jí stálost rozměrů bez deformací vlivem vlhkosti či tepla, což 
umožňuje přesné připojení prvků na střeše.

Ochrana	proti	vlivu	prostředí: Na betonový povrch se na-
nášejí ještě dvě ochranné vrstvy a ty se shodují s barvou zák-
ladního materiálu. Tyto vrstvy zabezpečují i případnou ochranu 
proti mechu a znečištěnému vzduchu velkoměst.

Vodotěsnost: krytina má nasákavost velmi blízkou nule a 
dobré akumulační vlastnosti, což má vliv na životnost krytiny 
a celé střešní konstrukce. Předpokládaná životnost krytiny je 
minimálně 60-80 let.

Nosnost: Mechanické zatížení tašek je velmi vysoké. Jsou 
vhodné i do podhorských či horských oblastí.

3.1. Produktové linie s vlnitým profilem 

3.1.1. Danubia, Coppo 2018
Prvky produktové linie s vlnitým profilem Danubia se vyrábí z 
barevného betonu s velkou mechanickou odolností. Řada Cop-
po 2018 je ošetřena speciální povrchovou úpravou. Informace 
o aktuálních cenách a barevných odstínech tašek získáte z ak-
tuálního ceníku.

Všeobecné informace:

Průřez latí: min. 40/50 mm

Krycí délka, vzdálenost 
latí:

max. 340 mm  
(v závislosti na sklonu střechy)

Boční překrytí: 30 mm

Horní překrytí:
min. 80 mm  

(v závislosti na sklonu střechy)

Připevnění:
viz. kapitola 

„Připevnění tašek „ na straně 25

Sklon  
střechy

Minimální 
překrytí

Maximální 
vzdálenost 

latí

Doporučená 
vzdálenost 
okapní latě

Doporučená 
vzdálenost 

hřebenové latě

Spotřeba tašek  
(ks/m2)

Hmotnost 
krytiny 
(kg/m2)

Danubia 
Coppo 2018

10° - 13,9° 10 cm 32 cm 34 cm 5 cm 10,58 47,61

14° - 21,9° 10 cm 32 cm 33 cm 5 cm 10,58 47,61

22° - 29,9° 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,10 45,45

nad 30° 8 cm 34 cm 33 cm 4 cm 9,80 44,10

Podrobné informace o používání střešních folií naleznete v ka-
pitole „Podstřeší „ na straně 44
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Základní taška

je základním prvkem pro pokrývání střech, protože tato 
taška se pokládá na více než 95% celé plochy střechy. Na 
závětrných stranách je nutné je přišroubovat, nebo upevnit 
příchytkami.

Krycí šířka 300 mm

Hmotnost 4,5 kg/ks

Spotřeba na 1 m2 9,8-10,58 ks/m2

Poloviční taška

se používá pro řešení nároží, úžlabí a štítu. Omezuje pou-
žívání drobných řezaných kusů tašek při pokrývání střechy. 
Poloviční taška se doporučuje i u takových geometrických 
tvarů, kde není možné realizovat krycí šířku z celých prvků.

Krycí šířka 150 mm

Hmotnost 2,50 kg/ks

Spotřeba materiálu: podle potřeby

  

Větrací taška

slouží k odvodu vzduchu z provětraných střešních prostorů. 
Její umístění se doporučuje v druhé řadě pod hřebenem u 
délky krokve nad 4 řady tašek. Tím je zabezpečeno plynu-
lé proudění vzduchu pod krytinou. V případě velké plochy 
střechy se mohou větrací tašky pokládat v posunuté poloze 
i do dvou linií. Důležité je, aby bylo odvětrané každé pole 
mezi krokvemi, a proto větrací tašky musí být umístěny i po-
dél nároží od 4. řady tašek. Větrací mřížka umístěná před 
otvorem větrací tašky zabezpečuje volné proudění vzduchu 
a zároveň zabraňuje vniknutí hmyzu a ptáků do podstřeší.

Krycí šířka 300 mm

Hmotnost 6,00 kg/ks

Spotřeba materiálu:

1,5 ks/10 m2 (450 cm2 = 
15 ks/100m2) nebo min. 

1 ks do každého pole mezi 
krokvemi

Větrací průřez: ~30 cm2
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Krajní taška

prvek pro jednotnou a odbornou realizaci okraje střechy. 
Její připevnění musí být zhotoveno tak, aby bylo odolné 
proti bouřce a jiným povětrnostním vlivům. Od štítové desky 
je nutné vynechat příslušnou vzdálenost kvůli pohybu a tep-
lotní roztažnosti. Štítovou desku je potřeba umístit tak, aby 
její horní část byla v jedné rovině s horní částí latě. každá 
taška musí být upevněná pozinkovanými vruty, případně 
příchytkami.

Krycí šířka 350 - 420 mm

Hmotnost 2,9 - 3,3 ks/bm

Spotřeba materiálu: 7,50 kg/ks

Použití:
u vzdáleností latí  

30,5 - 34 cm

Pultová taška

slouží k ukončení pultové střechy. Její připevnění musí být 
provedeno tak, aby bylo odolné proti bouřce či silnému 
větru. každá pultová taška musí být připevněná pozinkova-
nými vruty, případně příchytkami.

Rozměry: 330 x 420 mm

Krycí šířka: 300 mm

Spotřeba materiálu: 3,3 ks/bm

Hmotnost: 5,50 kg/ks

 

Pultová taška krajní

slouží k uzavření pravoúhlých rohů pultových střech. Její 
připevnění musí být zhotoveno tak, aby bylo odolné proti 
bouřce či silnému větru. každá taška musí být připevněna 
pozinkovanými vruty, případně příchytkami.

Rozměry: 350 x 420 mm

Krycí šířka: 320/350 mm

Hmotnost: 9,50 kg/ks
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3.2.  Kladečský plán vlnité tašky
Tašky SyNuS, Danubia a Coppo 2018 (vlnité tašky) se kladou drážkou pod sebe.

Krycí	šířka	Danubia,	Coppo	2018

Krycí šířka = (počet kusů x 30 cm) + 7 cm

Konstrukční šířka = (počet kusů x 30) – 1 cm

Přesah okraje Přesah okrajeHrubý rozměr stěny

konstrukční šířka (m) 0,59 0,74 0,89 1,04 1,19 1,34 1,49 1,64 1,79 1,94 2,09 2,24 2,39

Počet tašek (ks) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

2,54 2,69 2,84 2,99 3,14 3,29 3,44 3,59 3,74 3,89 4,04 4,19 4,34 4,49 4,64 4,79

8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

4,94 5,09 5,24 5,39 5,54 5,69 5,84 5,99 6,14 6,29 6,44 6,59 6,74 6,89 7,04 7,19

16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24

7,34 7,49 7,64 7,79 7,94 8,09 8,24 8,39 8,54 8,69 8,84 8,99 9,14 9,29 9,44 9,59

24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

9,74 9,89 10,04 10,19 10,34 10,49 10,64 10,79 10,94 11,09 11,24 11,39 11,54 11,69 11,84 11,99

32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40

12,14 12,29 12,44 12,59 12,74 12,89 13,04 13,19 13,34 13,49 13,64 13,79 13,94 14,09 14,24 14,39

40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48

14,54 14,69 14,84 14,99 15,14 15,29 15,44 15,59 15,74 15,89 16,04 16,19 16,34 16,49 16,64 16,79

48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5 52 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56

16,94 17,09 17,24 17,39 17,54 17,69 17,84 17,99 18,14 18,29 18,44 18,59 18,74 18,89 19,04 19,19

56,5 57 57,5 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61 62 63 64 65 66 67

Připomínáme, že v důsledku výrobní technologie, se od daných rozměrových hodnot betonových tašek může střední (průměrná) 
hodnota krycí šířky odchýlit, proto jsou uvedené hodnoty jen orientační. 11
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