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Společnost H&B delta se v divizi Střechy a stavby specializuje na dodávky a montáže střešních konstrukcí, fa‑
sádních plášťů a na rekonstrukci památek. Historie společnosti začíná v roce 1992. Od roku 2005 provozujeme 
také divizi Lehkých obvodových plášťů, která se specializuje na odvětrávané fasády, na ohýbání prvků z plechu 
a na klempířské výrobky.

Filozofií společnosti jsou tři základní principy: vysoká kvalita řemeslné práce, flexibilita k požadavkům zákazníka 
a komplexnost dodávek. Tuto filozofii v sobě nese i grafický prvek loga společnosti symbolizující tři krovy, kte‑
ré jsou základem každé střechy. Tyto krovy představují kvalitu, profesionalitu a tradici, spolu pak vytváří dobrý 
základ pro všechny realizované zakázky. Mnohaleté zkušenosti, odbornost zaměstnanců a certifikace společnosti 
H&B delta dle mezinárodních norem ISO 9001:2015 jsou zárukou kvality.

Divize Střechy a stavby společnosti H&B delta realizuje veškeré typy budov s širokou nabídkou služeb. Speciali‑
zujeme se především na střechy a fasády církevních a historických staveb. Máme dlouholeté zkušenosti s rekon‑
strukcí památkově chráněných budov, mezi které patří i řada kostelů. Rozsáhlé střechy jsme realizovali na hradech 
a zámcích. Práce provádíme zejména formou generálních dodávek. Spoléháme především na početný interní 
kmenový tým odborníků (mj. 10 autorizovaných osob), techniků a řemeslníků a na osvědčené subdodavatele.

Již více než čtvrt století budujeme tradici v oborech klempířství, pokrývačství, tesařství, izolatérství a oprav fasád 
(zejména historické fasády včetně restaurátorských prací). Za tuto dobu jsme realizovali na 3000 střech. Patří‑
me k zakládajícím členům Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů. Našim cílem je dělat kvalitní a poctivé řemeslo. 
Za svou práci jsme získali řadu ocenění a zakládáme si na citlivém přístupu k historickým a kulturním hodnotám.

STŘECHY A STAVBY
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Velmi dobře víme, že profesní čest a dobré jméno lze lehce ztratit a jen velmi těžce získat zpět. Stále se vzdělá‑
váme, rádi pronikáme i do nových oblastí a nebojíme se ani nových výzev. Jsme hrdí na své řemeslo a řemeslu 
fandíme. Kvalitně odvedená práce je naší prioritou. Výsledky se rádi pochlubíme. K dobrému výkonu patří i dobré 
mezilidské vztahy a vzájemná důvěra mezi kolegy. Věříme, že toto vše je dobře patrné nejen na výsledcích naší 
práce, ale i na nás samotných. Tyto kvality se snažíme udržovat a předávat dál.

LIDÉ
A ŘEMESLO
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28 LET ZKUŠENOSTÍ
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Nabízíme investorům, projektantům a architektům partnerství, ve kterém můžete těžit z našich dlouholetých zku‑
šeností odborníků. Víme, že kvalitní a odborný návrh podstatně ovlivňuje výslednou podobu a celkový úspěch. 
Rádi vám pomůžeme již ve fázi příprav, a to již s návrhem technického zpracování střechy nebo doporučením 
vhodných materiálů. Sledujeme moderní technologie, známe tradiční postupy.  Naší snahou je navrhnout společ‑
ně s vámi takový projekt a řešení, které vám pomůžou získat investora právě proto, že následná realizace podle 
vašeho projektu bude nejkvalitnější, maximálně rychlejší a cenově přijatelná. A to s důrazem na zachování maxi‑
mální možné kvality. 

 ´ Zaměření stávajícího stavu střechy, 
s možností satelitního zaměření;

 ´ zpracování odborných posudků 
autorizovanou osobou;

 ´ zhotovení výkazu výměr a kalkulace 
předběžných nákladů;

 ´ zpracování položkového rozpočtu 
včetně výpisu konstrukčních prvků;

 ´ posouzení tepelných ztrát u střešních konstrukcí;
 ´ návrh optimální skladby střechy dle platných norem;
 ´ posouzení stavu a opravy historických 

i moderních krovů;
 ´ vypracování projektové dokumentace, 

energetického hodnocení;
 ´ posouzení problémových střech z hlediska 

nedodržení prováděcích technologických postupů;
 ´ doplnění montážních návodů a výkresové 

dokumentace o konkrétní detaily;
 ´ pomoc při řešení problémových 

detailů skladby střech;

 ´ projektové poradenství a návrhy vhodné skladby 
střech dle geografických oblastí, zejména pro 
horské oblasti a oblasti s extrémními podmínkami;

 ´ máme rozsáhlé zkušenosti s realizacemi 
střech, a to i v podhorských a horských 
sněhových oblastech v nadmořských 
výškách 1000 a více metrů;

 ´ vyřízení stavebního povolení;
 ´ návrh a zajištění transportu materiálu v historických 

centrech a jinak špatně přístupných místech;
 ´ práce geodeta;
 ´ komunikace a koordinace s památkovým ústavem;
 ´ zábor veřejného prostranství;
 ´ posouzení stavu krytiny;
 ´ posouzení stavu historické fasády;
 ´ posouzení vlhkostních poměrů v základech;
 ´ havarijní opravy v případě živelních 

pohrom nebo zatečení;
 ´ koordinace a zajištění řemesel (restaurátoři, 

štukatéři, kameníci, kováři, zlatníci, malíři…).

Nabízíme rozsáhlé portfolio služeb:

SLUŽBY
A PORADENSTVÍ
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Tesařské konstrukce jsou základem každé střechy 
a jejich provedení zásadním způsobem ovlivňuje 
následnou pokládku střešní krytiny. Naši tesaři dispo‑
nují zkušenostmi získanými a ověřenými při rozsáhlých 
rekonstrukcích střech na nejnáročnějších historických 
a církevních stavbách. Dlouholetá praxe a rozsáhlé 
portfolio referencí jsou pro vás zárukou kvalitně od‑
vedených tesařských prací, od těch jednoduchých, až 
po specializované atypické konstrukce věží a rekon‑
strukce historických krovů. Při práci našich specialistů 
využíváme kombinaci tradičních postupů a moderních 
poznatků, které zaručují, že od nás vždy dostanete 
tesařské práce nejvyšší kvality.

TESAŘSKÉ  
PRÁCE
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Realizujeme všechny typy střech (mansardové, valbové, 
pultové, sedlové, stanové, pilové, ploché atd.), ze všech 
typů střešních krytin (pálená taška, betonová taška, bři‑
dlice, prejza, dřevěný šindel…), střechy šikmé i ploché, 
libovolné obtížnosti, včetně všech doplňkových kon‑
strukcí střech (střešní okna, hromosvody atd.). Specia‑
lizujeme se především na náročné střechy historických 
staveb a církevních staveb. Díky stabilnímu a zkušené‑
mu týmu odborníků vám můžeme zaručit výběr správ‑
ného materiálu, ale i to, že pokrývačské práce budou 
odvedeny v nejvyšší možné kvalitě.

POKRÝVAČSKÉ 
PRÁCE
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KLEMPÍŘSKÉ 
PRÁCE

Pro klempířské práce využíváme široké spektrum 
materiálů, nejčastěji měď, titanzinek, hliník a pozink 
od osvědčených dodavatelů. Klempířské prvky si sami 
vyrábíme. Zde se opíráme nejenom o naše zruč‑
né klempíře, ale využíváme i rozsáhlý strojový park 
(CNC obráběcí centra, frézy, ohraňovací lisy, ohýbačky) 
a bohaté materiálové zázemí firmy. Díky tomu můžeme 
plnit i ty nejnáročnější požadavky v ideálních termí‑
nech a s optimálními náklady. S naší klempířskou prací 
se můžete setkat na řadě střech a věží církevních a his‑
torických objektů. Zakládáme si na kvalitě odvedené 
práce a precizním řemesle.
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ŠTUKATÉRSKÉ 
PRÁCE
Dekorační lišty a římsy, listely, fabiony, stropní rosety, 
ornamenty a plastiky – štuková a dekorativní výzdoba 
ze sádry neodmyslitelně patří k fasádám historických 
staveb. Rekonstrukce těchto prvků vrací objektům 
jejich zašlou krásu. Štukatérskými pracemi jsme se 
podíleli na řadě objektů, jmenujme aspoň baziliku Vele‑
hrad, kostel v Sosnové, arcibiskupský kněžský seminář 
v Olomouci, kostel v Krnově ‑Kostelci, radnice v Olo‑
mouci a Šumperku, zámek v Hošťálkové…

PASÍŘSKÉ 
A KOVÁŘSKÉ 
PRÁCE
Nejen při práci na historických a památkově chráně‑
ných objektech se často dostáváme do situace, kdy 
jsou zapotřebí kovářské práce (i umělecké) a pasířské 
práce. Na základě mnohaletých zkušeností jsme schop‑
ni při renovaci různých typů staveb a při oživení památ‑
kově chráněných objektů zrealizovat náročná zadání 
(výroba vikýřů, věžiček, větrných růžic a dalších ozdob‑
ných prvků na střechy). Spoléháme na zkušené vlastní 
zaměstnance a na dlouhodobě s námi spolupracující 
uznávané řemeslníky v oboru.
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RESTAUROVÁNÍ 
KAMENE 
A SOCHAŘSKÝCH 
PRVKŮ

Kámen je využíván ve stavitelství od jeho samotných 
počátků. Je přirozené, že u církevních a historických 
budov se vyskytuje v nemalé míře, zvláště ve srovnání 
se současnou architekturou. Provádíme nejen rekon‑
strukci kamenných prvků a doplňování poškozených 
částí, ale i rekonstrukci větších prvků. K běžným čin‑
nostem patří čištění, hydrofobizace, barevné retuše, 
odsolování, zpevňování, injektáže a závěrečné povrcho‑
vé úpravy.

RESTAUROVÁNÍ 
MALÍŘSKÉ VÝZDOBY 
HISTORICKÝCH FASÁD

Historické fasády bývaly v minulosti často bohatě 
zdobené. Při jejich rekonstrukci je pak samozřejmým 
požadavkem i obnova malířských děl, která byla jejich 
součástí. Ve spolupráci s renomovanými restauráto‑
ry a umělci zajistíme nejen průzkum omítek a odkryv 
sekundárních vrstev, očištění a konzervaci zdiva, ale 
i samotný výtvarný návrh a jeho realizaci.
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DIGITÁLNÍ ZAMĚŘENÍ 
A 3D MODEL STŘECHY

Digitální zaměření představuje významnou úsporu 
času. Pro satelitní zaměření střechy nám postačuje 
pouze adresa objektu kdekoliv na území České repub‑
liky. Výstup obsahuje půdorysný výkres, který zaručuje 
jednoduchou a rychlou kontrolu správnosti zaměře‑
ní, tabulku rozměrů a aktivní 3D model, který se dá 
jednoduše prohlížet v PDF prohlížeči. Dokumentace 
obsahuje nejenom naměřené hodnoty (plocha, hřeben, 
úžlabí atd.), ale i sněhovou a větrnou oblast. Rychle 
získáte cenovou nabídku a uspoříte za cestovní nákla‑
dy i za lešení, které je v k zaměření zapotřebí. Úspora 
času je zvlášť vhodná v případě havárií, kdy je zapotřebí 
opravu střechy řešit rychle. Odchylka měření od reality 
se pohybuje maximálně do 2 % délky.

ZLACENÍ
Zlacení klempířských a dalších dekorativních prvků 
střech a fasád (např. báně, věžičky, korouhve, kříže, 
ciferníky hodin, vlaječky) patří k běžné součásti naší 
práce. I zde zajišťujeme koordinaci řemesel, např. obno‑
vení povrchu pro zlacení galanterním klempířem nebo 
pasířem. Zpravidla se jedná o zlacení plátkovým zlatem, 
které dodá prvkům patřičný lesk, ale zároveň slouží 
i jako ochrana před korozí a vlivy počasí.

VITRÁŽE
Skleněné mozaikové výplně jsou po dlouhá staletí 
nedílnou součástí církevních staveb zejména u kostel‑
ních oken. Při renovaci fasád zajišťujeme i restaurová‑
ní vitráží, vsazovaných do olověných profilů i profilů 
malovaných, a to ve spolupráci s renomovanými držiteli 
restaurátorských licencí. Díky koordinaci řemesel do‑
chází pro investora ke snížení nákladů a časové úspoře, 
a to zejména v oblasti montáže stavebního lešení, ale 
i při klempířských a zednických pracích u finální úpravy 
ostění.
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ZÁZEMÍ
SILNÉ 
SPOLEČNOSTI
Zárukou kvality a rychlosti je zejména stabilní tým vlastních pracovníků. Jeho základ tvoří na 120 kmenových 
zaměstnanců . Můžeme se spolehnout na nadstandardně vybavenou vlastní výrobu s profesionálním strojovým 
vybavením. Díky tomu můžeme nabídnout nejen rozsáhlou klempířskou produkci, vlastní certifikovanou střešní 
krytinu, lehké obvodové pláště, ale i vývoj a výrobu produktů přímo na míru dle konkrétních zákaznických po‑
žadavků. Při řešení náročných požadavků klientů se můžeme opřít i o spolupráci se sesterskými firmami. Naší 
předností je nabídka komplexního servisu. Samozřejmostí je pak certifikace společnosti dle mezinárodních norem 
ISO 9001:2015. Díky tomu všemu jsme pro zákazníky stabilní oporou.
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RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY
Zastřešíme rodinné domky i rozsáhlé bytové domy, uděláme fasádu anebo dům rovnou postavíme. Navrhneme a zrealizujeme 
novou šikmou i plochou střechu, zrekonstruujeme tu stávající. Při rekonstrukci zaměříme stávající stav, posoudíme tepelné ztráty 
střešní konstrukcí, navrhneme novou skladbu střechy dle platných norem, zpracujeme cenovou nabídku. Rekonstrukci provedeme 
v nejvyšší kvalitě. Zateplujeme a revitalizujeme střechy bytových panelových domů, jsme profesionály v segmentu plochých 
fóliových a asfaltových střech. Využíváme tradiční a ověřené stavební materiály, ale reagujeme i na moderní trendy.

Bytový dům Šultysova (U Havířů) Kutná Hora

Bytový dům Sušilova Vsetín

Bytový dům Valašské Meziříčí
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Bytový dům Havířov

Bytové domy Mazanka Praha (Cena  Prefa  Bull of the Year 2014)
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Bytový dům Havířov

Rodinný dům Karolinka Bytový dům Tomáše Fryčaje Kelč

Bytový dům Školská Karviná
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120 KMENOVÝCH  
ZAMĚSTNANCŮ

Rodinný dům Hošťálková

Rekreační objekt Horní Malá Úpa

Bytový dům Praha-Hostivař Bytový dům Průkopnická Ostrava-Zábřeh

Bytový dům Rožnov pod Radhoštěm
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PRŮMYSLOVÉ A HOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
Specializujeme se na všechny druhy šikmých i plochých střech, včetně pokládky tepelné izolace. Realizujeme také kompletní 
stavby, včetně přípravných a dokončovacích prací. V posledních letech jsme provedli zastřešení i výstavbu mnoha průmyslových 
a hospodářských objektů, u kterých jsme čerpali z našich dlouholetých zkušeností. Součástí naší dodávky je příprava území před 
stavbou i konečné terénní úpravy okolí před předáním hotového díla. Přednostně využíváme ověřené materiály, vždy uplatňujeme 
i nejnovější odborné znalosti. Samozřejmostí je pro nás i navazující servis v oblasti údržby a oprav.

Výrobní hala H&B delta Vsetín

Průmyslový areál ve Valašském Meziříčí
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Správní budova firmy Vráblík Prlov

Sklad TSM Nový Jičín

Výrobní hala FAVEA Kopřivnice

Administrativní budova SERVIS CLIMAX Vsetín

Administrativní budova Simex Control Vsetín
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MEROS Zubří

REO AMOS Ostrava

Výrobna peletek Kateřinice

Autosalon Audi Auto Heller Ostrava

Glassservice Vsetín
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10 AUTORIZOVANÝCH 
TECHNIKŮ

Tatra Kopřivnice

Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

COK FARM Mikulůvka

KVD Hovězí
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SERVIS CLIMAX Vsetín

Pekárna Semag Havířov Výtopna Archistav

ROBE lighting Valašské Meziříčí
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Alitron Zlín

Jednota Hovězí

Coleman S. I. Ostrava

Strojovny přehrady Nové Mlýny
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STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Nejsou pro nás překážkou ani další typy stavebních objektů. Popereme se s každou střechou. Školská zařízení, hotely, 
administrativní budovy, sportovní haly, apod. Za 25 let existence jsme realizovali více než 2500 střech nejrůznějších typů 
a načerpali jsme řadu zkušeností, o které se s vámi rádi podělíme. Kdykoliv se na nás můžete obrátit s žádostí o radu nebo 
konzultaci. Jsme připraveni vám pomoci i v neobvyklých situacích a s nadstandardními požadavky.

Sportovní hala Na Lapači Vsetín

Administrativní budova Luhačovice

Restaurace U Vychopňů Vsetín

Diakonie Betlém Klobouky u Brna
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JIŽ NA 3000 STŘECH VŠECH TYPŮ

Fojtství Olomouc

Horský hotel Horal Velké Karlovice

Horský hotel Lanterna Velké Karlovice

Trojhalí Ostrava

ZŠ Mírová Opava

Český rozhlas Ostrava
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Nemocnice Český Těšín

DPS Liptál

Besední dům Ivančice

Lidový dům Vsetín

DPS Havířov

Kulturní dům Šternberk

ZŠ Kateřinice
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Hvězdárna Vsetín

DPS Čeladná

Muzeum umění Olomouc

ÚSP Hlučín

Gymnázium Telč
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CÍRKEVNÍ STAVBY
Vědomí historických souvislostí, přináležitost ke kulturnímu prostoru, dlouhodobá spolehlivost a dlouholeté zkušenosti. Ale 
především naše znalost historických i moderních krytin, tradičních pracovních postupů materiálu a spolupráce s uznávanými 
odborníky nejrůznějších oborů a profesí. To vše dokládá naše práce na prestižních církevních objektech napříč Českou republikou — 
kostel Matky Boží před Týnem, olomoucká katedrála svatého Václava, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na 
Velehradě. To je jen kratinký výčet z celé dlouhé řady sakrálních staveb na jejichž obnově jsme měli čest se podílet.

Kostel sv. Kateřiny v Krasově

Kaple svatého Cyrila a Metoděje na vrcholu Radhoště

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně

Kostel Proměnění Páně s křížem ve Zděchově

Kostel Narození Panny Marie (konvent minoritů) v Krnově
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Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc

Kostel sv. Bartoloměje Frýdlant nad Ostravicí

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě 

Biskupství ostravsko-opavské v Ostravě

Kostel svatého Jiří v Dětřichově nad Bystřicí
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Věž kostela sv. Tomáše z Canterbury v Mohelnici

Chrám Matky Boží před Týnem v Praze

Věž sv. Ducha v Telči

Arcibiskupský palác v Olomouci
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20 STROJŮ V SILNÉM  
TECHNICKÉM ZÁZEMÍ

Kostel Vítkov (Cena J. M. Olbricha za rok 2014–2015)

Detail vyskládaného volského oka kostela Kobylá nad Vidnavou Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jelení
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Kostel svatého Mikuláše v Bílovci Kaple svaté Barbory v Bílovci 

Zvonička Na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm

Kostel sv. Šebestiána a zvonice na Svatém kopečku v Mikulově

Kostel Všech svatých v Metylovicích
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Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci Kostel sv. Jana Nepomuckého v Prostějově

Evangelický kostel ČCE ve Valašském Meziříčí

Kostel svaté Kateřiny v Sosnové Kostel sv. Valentina v Chabičově (Háj ve Slezku)

Evangelický kostel Dolního sboru ČCE ve Vsetíně
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HISTORICKÉ BUDOVY
Zaměřujeme se na opravy střech a fasád památkových objektů a na veškeré stavební práce spojené s opravami památek (interiéry, 
exteriéry), to vše za použití původních historických postupů, včetně restaurátorských prací (štukatérské, kamenické, pasířské, 
zlacení, vitráže, …). Využíváme svých mnohaletých znalostí a bohatých zkušeností v oboru, a proto provádíme práci v co nejvyšší 
kvalitě. Nabízíme odborné posouzení stávajícího stavu objektu a návrh optimálního řešení, bezplatné poradenství a zpracování 
cenových nabídek a zajištění projektové dokumentace včetně statického posouzení.

Zámek Bartošovice

Stáje ZOO Lešná Zlín (1. a 2. místo v soutěži TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2015)
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Státní hrad Šternberk

Olomoucká radnice

Vila Lanna v Praze

Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Zámek Náměšť na Hané
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Radnice Prostějov Zámek Kelč

Městské muzeum Valtice

Státní hrad Bítov
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REKONSTRUOVALI JSME 
5 STAVEB UNESCO

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Zámek Hošťálková

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Zámek Studénka
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Choceňská věž Vysoké Mýto

Senát ČR — Valdštějnský palác Praha

Pražský hrad

Národní dům Prostějov
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 Státní zámek Hradec nad Moravicí — Červený zámek 

 Hrad Svojanov

Bývalá spořitelna Krnov

 Státní hrad Veveří



H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín

T: +420 571 499 130
F: +420 571 499 131
E: info@hbdelta.cz www.hbdelta.cz

STŘECHY A STAVBY


