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  Pálená krytina se používá 

k pokrývání střech s dřevěnou 

konstrukcí krovu. Je vhodná 

pro sklony střešních plášťů nad 

35o a pro nadmořskou výšku 

staveb do 400 m.  
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Pálená krytina: 

 

•  tašky 

•  prejzy 

•  hřebenáče 

•  doplňky 

Tašky se vyrábějí: 

 

o  tažením – hladké nebo podélně 

                     drážkované 

 

o  ražením – tašky s příčnými 

                     drážkami, prejzy 

                     a doplňky k taškám    
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Výrobky mají povrch opatřený: 

• glazurou 

• engobou 

 

Glazura se vyrábí rozemletím 

příslušných složek( jíly obarvené 

přírodními oxidy železa) na 

jemný prášek, který se následně 

smíchá s vodou a takto nanáší na 

přežahnutý výrobek. Přežah je 

porézní a nasákavý a proto při 

máčení, nástřiku nebo natírání 

glazury nasaje glazuru na svůj 

povrch. 

Takto upravená taška se znovu 

vypálí. 
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Engoba je obdoba glazury, ale 

rozplavené jíly obsahují menší 

podíl sklovitých příměsí a tašky 

díky tomu získávají matný nebo 

pololesklý vzhled. 
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Základní typy střešních tašek 

jsou: 

1. bobrovky 
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doplňky k základním taškám: 
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šupinové 

kladení 

korunové 

kladení 
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2.  falcovky 
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3. taška francouzská – menší formát 
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4. taška 

románská 
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Steinbrück 
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Srdcovky 
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Univerzální taška 
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Prejzová krytina –  

skládá se ze dvou dílů - spodního 

háku (korýtka) a vrchní prejzy 

(kůrky). Pokládka je odlišná od 

pokládky ostatních tašek. 

 

Malý prejz 

se klade převážně do malty. 

Pokládka je velmi pracná, náročná. 

 

Pražský prejz 

je velmi vhodný pro rekonstrukce 

památkových objektů.Tento prejz je 

možné pokrývat také na sucho a 

připevňovat mechanicky. 
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pražský prejz 
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malý prejz 
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